
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ 
FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO" 

TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 02 

que presta 

AGOSTHILDE MÔNACO DE CARVALHO 

Aos 11 de novembro de dois mil e quinze, na sede do MPF de Curitiba/PR, 

com vistas a celebrar acordo de colaboração premiada com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, Força-Tarefa Lava Jato, AGOSTHILDE MÔNACO DE 

CARVALHO, brasileiro, viúvo, engenheiro elétrico, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 047.809.657-72, e no RG sob o nº 80782848-8, residente na Rua Miguel 

de Frias, número 23, bloco 05, apartamento 802, bairro Icaraí, na cidade de 

Niterói, na presença e devidamente assistido por seu advogado Dr. Bruno 

Silva Rodrigues OAB/RJ 117.609, com escritório na Av. Augusto Severo, nº 

176, sala 801, Glória, Rio de Janeiro/RJ, nomeado para lhe assistir no 

presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nº 12.850/2013, 

manifesta a sua espontânea vontade de celebrar com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL acordo de colaboração premiada, bem como de 

contribuir de forma efetiva e integral com investigações e com a instrução de 

processos criminais, mediante a prestação de informações e fornecimento de 

documentos e outras fontes de prova que permitam: a) a identificação dos 

demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
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penais por eles praticadas; b) a revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa; c) a prevenção de infrações 

penais decorrentes das atividades da organização criminosa; d) a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 

praticadas pela organização criminosa (art. 4°, 1, II, III e IV, da Lei 

12.850/2013). Nesse sentido, antes mesmo de celebrar acordo de 

colaboração com o Ministério Público Federal, mas no intuito de fazê-lo, 

para tanto desde já indicando os detalhes dos fatos sobre os quais pode 

contribuir para o esclarecimento, o declarante renuncia para o presente ato, 

na presença de seu defensor, o direito ao silêncio e o direito de não se auto 

incriminar, bem como expressamente firma o compromisso legal de dizer a 

verdade, nos termos do §0 14 do art. 4° da Lei nº 12.850/ 2013, e passa a 

prestar as seguintes informações, que, em sendo efetivamente celebrado o 

acordo de colaboração referido, passarão a dele fazer parte ou, em caso 

contrário, serão inutilizadas: QUE o depoente trabalhava na análise de 

pautas da Diretoria Internacional; QUE, no que se refere à aprovação da 

compra da Refinaria pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de 

Administração, o depoente informa que a regra para análise e aprovação das 

deliberações pela Diretoria Executiva e pelo Conselho é que haja um 

intervalo mínimo de 15 dias; QUE este intervalo mínimo de 15 a 30 é um 

prazo mínimo para que os Conselheiros tomem ciência das pautas que irão 

analisar; QUE o depoente nunca viu acontecer de uma deliberação de 

compra ou venda de ativos da PETROBRAS ser aprovada pelo Conselho de 
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Administração em prazo inferior a 15 ou 30 dias da data em que houve a 

aprovação pela Diretoria Executiva; QUE, para que a deliberação fosse 

realizada no dia seguinte, seria necessária a ordem de alguém com muito 

poder na PETROBRAS; QUE, apesar de o agendamento da reunião do 

Conselho de Administração ter ocorrido para o dia seguinte, ninguém se 

insurgiu quanto à realização da reunião nem solicitou qualquer 

esclarecimento sobre a proposta de compra submetida a negociação; QUE o 

depoente não tem conhecimento de outro caso até os dias de hoje em que 

houve aprovação de compra e venda de ativos pelo Conselho de 

Administração no dia seguinte ao da deliberação pela Diretoria Executiva; 

QUE, após a ASTRA não concordar com o REVAMP de 200.000 barris, o 

Diretor NESTOR e o Presidente GABRIELLI se encontravam com o Sr. GILLES, 

presidente da ASTRA, em Copenhagen, tendo sido acordado que o Diretor 

NESTOR encaminharia uma carta com a proposta para compra dos 50% 

restantes pelo valor de US$ 700.000.000 (setecentos milhões de dólares); 

QUE, após retornar da reunião em Copenhagen, o Diretor NESTOR 

encaminhou a proposta da compra de outra metade por US$ 700.000.000,00 

(setecentos milhões de dólares); Que, em dezembro, após o envio da carta, o 

Diretor NESTOR pediu ao Declarante procurasse o Sr. ALBERTO FAILHABER, 

em sua próxima vista ao Rio de Janeiro, para verificar como poderiam acertar 

o recebimento de propina pela compra desta 2ª metade, como ocorreu com 

a primeira metade; Que o Declarante se reuniu com o Sr. ALBERTO 

FAILHABER, no mês de janeiro de 2008, na suíte em que o mesmo estava 
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hospedado no hotel Copacabana Palace; Que o Sr. ALBERTO FAILHABER 

mostrou-se surpreso e disse que a compra foi tratada pessoalmente na 

Europa pelo Sr. GILLES, com o Diretor NESTOR e o Presidente GABRIELLI e 

que não poderia fazer nada; Que o Declarante retornou com esta informação 

para Diretor NESTOR que se lamentou por ter se precitado ao enviar a carta 

antes de fazer o acordo com o Sr. ALBERTO FAILHABER; Que acredita ter 

sido este, assim como os problemas envolvendo o REVAMP e a contratação 

da construtora NORBERTO ODEBRECHT que levaram a briga judicial; Que 

após o início do processo de arbitragem o Declarante recebeu a visita do Sr. 

ALBERTO FAILHABER na BR DISTRIBUÍDORA; Que esta visita ocorreu pouco 

antes da data designada para o depoimento do Diretor NESTOR nos EUA; 

Que neste dia o Sr. ALBERTO FAILHABER pediu ao Diretor NESTOR para 

"dar uma força" junto ao Diretor ZELADA, auxiliando no fechamento de um 

acordo pois a ASTRA estava precisando de dinheiro; Que o Sr. NESTOR disse 

que não teria condições de ajudar; Que posteriormente, no auge da disputa 

em litígio nos EUA, provavelmente entre os anos de 2010 a 2012, o Eng. 

CARLOS ROBERTO BARBOSA disse ao Declarante que o Sr. ALBERTO 

FAILHABER estaria disposto a pagar a quantia variável de US$ 80.000.000 

(oitenta milhões de dólares) a 100.000.000 (cem milhões de dólares) para 

resolver definitivamente o problema que já se arrastava por mais de 02 (dois) 

anos; Que o Diretor NESTOR lhe disse que foi afastado da Diretoria 

Internacional da PETROBRAS porque foi pressionado a contribuir com a 

quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês, para a bancada 
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do PMDB de Minas Gerais; Que o Diretor NESTOR por não assumir este 

compromisso foi afastado, tendo sido posteriormente nomeado para a 

Diretoria Internacional o Eng. JORGE ZELADA; Que na verdade a pessoa a 

ser indicada era o Eng. JOÃO AUGUSTO, mas soube que o mesmo 

encontrava-se com problemas no Tribunal de Contas; Que NESTOR não lhe 

contou quem lhe pressionou e nem quais políticos seriam beneficiados; 

Nada mais havendo a ser consignado, foi encerrado o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai por todos assinado. 
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Laura Gonçalves Tessler 

Procuradora da República 




