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Excelentíssimo Juiz Federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR 

 

O devido processo legal significa, acima de 
tudo, chegar-se a um julgamento imparcial, 
em que o veredito seja prolatado à luz da 
prova e do direito, isto depois de o julgador, 
com cabeça e alma arejadas, ouvir atento 
acusação e defesa sem espírito 
preconcebido. Assegurar o direito de defesa 
não é apenas conceder um prazo formal ao 
acusado para manifestar-se, mas é 
contemplar, realmente, a substância de 
seus argumentos, para somente então 
formar a convicção e sentenciar1. 

 

Ref.: Proc. nº 5036528-23.2015.4.04.7000 

 

 Cesar Ramos Rocha, no processo de autos em destaque, 

vem, por seu advogado, requerer a Vossa Excelência a juntada 

das inclusas Alegações Finais, em forma de Memoriais. 

 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016. 

 

Renato de Moraes 
OAB/RJ 99.755 

 

                                                           
1 Antonio Evaristo de Moraes Filho, “Antonio Evaristo de Moraes Filho, 80 
anos – Saudade”, coord. por Eduardo de Moraes, Renato de Moraes e 
Antonio Evaristo de Moraes Neto, Topbooks, 2013, “Garantias Constitucionais 
e a Advocacia Criminal”, p. 144, grifou-se. 
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1. IMPRESCINDÍVEIS NOTAS INICIAIS. 

 

 No campo da autoria, inexiste sustentação probatória 

hígida e idônea no pedido de condenação formulado pelo 

Ministério Público Federal (Evento 1306). 

 

 Propugnou o acusador estatal, em extensas alegações 

finais, a inculpação de Cesar Rocha, consoante se depreende do 

tópico “REQUERIMENTOS FINAIS”, in litteris: 

 

e) a condenação de (...) c) CÉSAR ROCHA e (...) como 
incursos na pena prevista pelo art. 2º, caput e §4º, II, III, 
IV e V, pela prática do crime de organização criminosa; 
f) a condenação de (...) c) CÉSAR ROCHA, por 18 vezes 
(...), como incursos nas sanções do artigo 333, caput e 
parágrafo único do Código Penal, em concurso material 
(art. 69 do Código Penal), com incidência da causa 
especial de aumento prevista no parágrafo único do 
mesmo artigo; 
j) a condenação (...) d) CÉSAR ROCHA, por 8 vezes (...), 
como incursos nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 4º da lei 
9613/98, em concurso material (art. 69 do Código Penal). 

 

 A base empírica para protestar pela decretação do édito 

repressor, em desfavor de Cesar Rocha, reside, unicamente, em 

leitura equivocada, conferida pelo Ministério Público Federal, do 

interrogatório judicial prestado pelo delator Alberto Youssef.  
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 Antes de tudo, abra-se parêntese: a premissa, para fins 

de indício/prova válido a placitar condenação, merece ser gizada, 

porque traçada, sem ressalvas, por esse Juízo e pelo Ministério 

Público Federal, nas alegações finais.  

 

 Ao indeferir pleito aduzido pela Defesa de Marcelo Bahia 

Odebrecht (Evento 1290), esse Juízo assinalou que “os acusados 

colaboradores, inclusive Paulo Roberto Costa, foram ouvidos em 

Juízo, sob contraditório. Esse é o elemento probatório 

relevante e não as declarações pretéritas, na fase de 

investigação” (Evento 1291, grifou-se). 

 

 Em suas alegações derradeiras, igualmente, o Ministério 

Público Federal fixou as balizas: 

 

Ao depois, é essencial que se atente para o aspecto de 
que a gravação da colheita dos termos de depoimento 
tem por propósito demonstrar a espontaneidade do 
colaborador, não o conteúdo de suas declarações. Até 
porque se trata de prova que necessariamente deve ser 
reproduzida em Juízo, oportunidade em que é submetida 
ao contraditório das partes. Sempre cabe ressaltar que 
somente os depoimentos colhidos em Juízo podem 
ser utilizados como prova, não servindo outros 
colhidos sem contraditório como elemento para 
justificar eventual condenação. 
(Evento 1306, p. 66, grifou-se). 

 

 Na realidade, a premissa advém do balizamento 

hospedado no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o 

qual “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
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produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas”. Fecha-se parêntese. 

 

 Pois bem.  

 

 Ao construir o reclamo de imposição de sanções a Cesar 

Rocha, a cada imputação, o Ministério Público Federal 

transcreveu os mesmíssimos trechos do interrogatório, submetido 

ao contraditório, de Alberto Youssef, extraindo, contudo, dele 

conclusões inadmissíveis, e não o confrontando com as 

explicações dadas pelo acusado em seu interrogatório. 

 

 O que revelou, incorrendo em mentiras, com sói, Alberto 

Youssef, na parte relativa a Cesar Rocha, no citado interrogatório: 

 

Interrogado:- Esse episódio envolvendo a Galvão 
Engenharia é que na verdade, no Comperj, esta obra 
estava destinada para o consórcio, não sei se era 
UTC/Odebrecht, Odebrecht/UTC e Mendes Júnior... 
Juiz Federal:- Que obra? 
Interrogado:- Do Pipe Rack. E a Galvão Engenharia, 
através do seu diretor Erton, estava ameaçando 
apresentar proposta nos níveis muito mais baixos, e aí eu 
fui procurado pelo Márcio Faria e com a autorização do 
doutor Paulo Roberto Costa eu intervim perante ao Erton 
e à Galvão Engenharia para que isso não acontecesse. 
(...) 
Interrogado:- Consórcio Odebrecht, UTC e Mendes 
Júnior. 
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Juiz Federal:- E quem havia solicitado isso ao senhor foi 
o senhor Márcio Faria, é isso? 
Interrogado:- Só tratei desse assunto com Márcio Faria. 
Juiz Federal:- Com quais executivos o senhor tinha 
contato na Odebrecht? 
Interrogado:- Na Odebrecht eu tinha contato com o 
Márcio Faria. 
Juiz Federal:- Somente com o Márcio Faria? 
Interrogado:- E TIVE DUAS OU TRÊS VEZES COM O 
CÉSAR ROCHA. 
(...) 
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor 
conhecia o senhor Márcio Faria e o senhor César Rocha, 
da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de 
propinas com eles? 
Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na 
época do pagamento, ele me colocou com o senhor César 
Rocha. 
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou 
alguma reunião que ele apresentou, o senhor pode me 
esclarecer? 
Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes 
com Márcio Faria e César Rocha no Shopping Eldorado, 
onde a Odebrecht tinha o escritório. 
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto 
do pagamento das comissões, das propinas? 
Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento 
já estava tratado com Márcio Faria e Paulo Roberto, na 
verdade eu só entreguei contas para que o senhor César 
Rocha efetuasse o pagamento. 
Juiz Federal:- MAS FOI TRATADO SOBRE O MOTIVO 
DESSES PAGAMENTOS NA OCASIÃO? 
Interrogado:- NÃO, SIMPLESMENTE QUE TINHA 
ESSES PAGAMENTOS PARA SEREM FEITOS COM O 
CÉSAR ROCHA, NÃO FOI DITO O PORQUÊ OU DO 
QUE ERA. 
(Evento 1046, grifou-se). 

 

 Sobre os imaginários contatos via Blackberry com Cesar 

Rocha, Alberto Youssef declarou: 
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Juiz Federal:- O senhor também se comunicava com os 
outros executivos da Odebrecht ou da Braskem via 
Blackberry? 
Interrogado:- OLHA, EU DEVO TER COMUNICADO 
COM CÉSAR ROCHA DUAS OU TRÊS VEZES 
ATRAVÉS DO BLACKBERRY NARUTO e com Márcio 
Faria só por telefone, nunca troquei mensagem com ele 
que eu me lembre. 
Juiz Federal:- Esse Naruto, isso era o apelido dele ou era 
algo que o senhor colocou, como era, o senhor pode me 
esclarecer? 
Interrogado:- Não, isso era uma, quando eu conectei o 
celular que ele utilizava, que foi passado para mim para 
que eu conversasse com ele, quando eu conectei já 
apareceu o nick name Naruto. 
Juiz Federal:- Ah, não foi o senhor então? 
Interrogado:- Não fui eu que coloquei. 
Juiz Federal:- O senhor, em outros casos, mencionou 
que o senhor deu um aparelho do Blackberry pra seu 
interlocutor, nesse caso já era dele ou o senhor entregou 
também pra ele? 
Interrogado:- Não, nesse caso era dele. 

 

 Já respondendo às repetidas indagações do Ministério 

Público Federal, Alberto Youssef disse: 

 

Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que 
eu gostaria de esclarecer, o senhor quando estava 
respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que 
o seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e 
que o senhor teve contato com o senhor César Rocha, 
que o senhor informava contas para ele. 
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o 
senhor César Rocha POR DUAS OU TRÊS VEZES NO 
MÁXIMO, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu 
entreguei as contas para que ele pudesse fazer o 
pagamento. 
(Grifou-se). 
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 Eis o quadro – que é inverídico, mas potencializado pelo 

órgão ministerial público – delimitado no interrogatório judicial de 

Alberto Youssef. 

 

 Deste quadro, inferiu o Ministério Público Federal a prática 

de uma série de delitos por parte de Cesar Rocha. 

 

 Por meio de dois ou três contatos pessoais e de duas ou 

três, “no máximo”, troca de mensagens, que não veio ao mundo 

jurídico materialmente, Cesar Rocha, além de integrar fantasiosa 

“organização criminosa”, corrompeu o ex-diretor Paulo Roberto 

Costa, “por 18 vezes”, e branqueou recursos financeiros, “por 8 

vezes”.  

 

 É de pasmar. 

 

 O descompasso substancial entre o propósito dos dois ou 

três encontros mencionados por Alberto Youssef, no 

interrogatório apto como prova, e as imputações contra o 

acusado evidencia a verossimilhança do afivelado por Cesar 

Rocha em sua autodefesa, reconhecendo a existência dos dois 

encontros e explicando, de modo pormenor, a razão deles e a 

circunstância de supostamente ter o registro de seu número 

telefone no aparelho do delator infiel: 

 

Juiz Federal:- O senhor chegou a conhecer o senhor 
Alberto Youssef? 
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Interrogado:- SIM, EXCELÊNCIA, CONHECI O 
SENHOR ALBERTO YOUSSEF. 
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o contexto? 
Interrogado:- Eu conheci o senhor Alberto Youssef NO 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012, EM MEADOS DE 
2012, estive com ele DUAS VEZES. 
Juiz Federal:- E o senhor pode me esclarecer qual o 
motivo desses encontros? 
Interrogado:- O Alberto Youssef, ele era representante 
comercial de algumas empresas brasileiras, Sanko, tinha 
uma empresa de turismo, Marsa, Massa, alguma coisa 
assim, e ele representava mais algumas empresas que eu 
não me lembro agora, e ele tinha interesse de trazer 
essas empresas para trabalhar com a Odebrecht, com a 
área de engenharia industrial especificamente, e ele me 
procurou para isso, para poder apresentar essas 
empresas dele. 
Juiz Federal:- Como ele chegou até o senhor? 
Interrogado:- Através de um contato que ele teve prévio 
com o Márcio Faria que era o meu líder. 
Juiz Federal:- Márcio Faria que lhe apresentou Alberto 
Youssef? 
Interrogado:- Ele me pediu para atendê-lo e ver o que 
podia ser feito para ajudá-lo com essas empresas e 
despachar. 
Juiz Federal:- E o senhor teve dois encontros? 
Interrogado:- TIVE DOIS ENCONTROS. 
Juiz Federal:- E foram aonde? 
Interrogado:- O primeiro encontro ele falou sobre isso e 
no segundo encontro foi quando ele foi me levar os 
folders, a gente combinou isso no primeiro encontro 
“Vamos ter um segundo encontro, você me traz esses 
folders, eu mando para as obras e...” 
Juiz Federal:- E houve algum prosseguimento nesses 
negócios? 
Interrogado:- Não, a gente não se falou mais depois 
desse segundo encontro. 
Juiz Federal:- Alguma empresa dele foi contratada? 
Interrogado:- Após a operação Lava Jato, eu nem me 
lembrava mais dessas empresas, mas, após a operação 
Lava Jato, nós fizemos um levantamento e a SANKO 
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SIDER FOI CONTRATADA SIM POR DUAS OBRAS 
NOSSAS. 
Juiz Federal:- Que obras seriam? 
Interrogado:- A obra do Comperj e a obra das 
utilidades... perdão, a obra das utilidades do Comperj e a 
obra da Rnest. 
Juiz Federal:- Esse foi um levantamento depois da Lava 
Jato? 
Interrogado:- Depois da Lava Jato. 
Juiz Federal:- Quando foi feito isso? 
Interrogado:- Isso foi feito assim que surgiram os nomes 
das empresas, sei lá, no segundo semestre do ano 
passado. 
(Evento 1079, grifou-se). 

 

 Marque-se, por essencial, objetivando aferir 

verossimilhança às versões, o aspecto cronológico: o 

Ministério Público Federal atribuiu a Cesar Rocha ter viabilizado o 

pagamento de propina a Paulo Roberto Costa, por meio da conta 

“em nome da RFY Imp. Exp. Ltd. na agência do Standard 

Chartered Bank, em Hong Kong” (...), “datados de 23/09/2011 

(699.998,05), 26/09/2011 (499.998,05), 03/10/2011 (349.978,00), 

28/10/2011 (179.998,05), 31/10/2011 (299.998,05), 23/12/2011 

(473.998,05), 01/04/2012 (1.499.995,10) e 18/05/2012 

(299.955,80), valores em USD” (grifou-se). 

 

 Todavia, os dois ou três encontros, reconhecidos por 

Alberto Youssef e Cesar Rocha, deram-se “no segundo 

semestre de 2012, em meados de 2012, estive com ele duas 

vezes” (Evento 1079). 

 

 A equação não fecha!  
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 Outro dado relevantíssimo, a robustecer, e muito, a 

credibilidade do interrogatório de Cesar Rocha, em detrimento 

de Alberto Youssef, cujo descrédito não deveria mais ser objeto 

de qualquer questionamento, diante da quebra pretérita de acordo 

de delação premiada, celebrado com esse Juízo, consiste na 

contratação, pela Odebrecht, de empresa representada pelo 

delator e que, efetivamente, forneceu produtos à Construtora, 

conforme comprovam os documentos anexados a requerimento 

da Defesa de Cesar Rocha: 

 

Tendo a Construtora Norberto Odebrecht S/A, inscrita no 
CNPJ (...), tomado conhecimento acerca da decisão 
proferida no dia 06 de novembro de 2015, evento 1047 do 
Processo nº 5036528-23.2015.4.04.7000, em trâmite 
perante esse MM. Juízo, que determinou o cumprimento 
de certas diligências, dentre as quais para que a 
Construtora Norberto Odebrecht S/A informe “se houve 
contratação da empresa Sanko Sider pelo Consórcio 
TUC, com indicação, se positivo, de aquisições de tubos e 
pagamentos efetuados”, serve a presente para prestar os 
devidos esclarecimentos. 
Foi apurado pela equipe do Consórcio TUC Construções, 
inscrito no CNPJ (...), do qual a Construtora Norberto 
Odebrecht S/A é consorciada, que HOUVE A 
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANKO SIDER COM. 
IMP. EXP. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA., INSCRITA 
NO CNPJ (...), PARA A FINALIDADE ESPECÍFICA DE 
FORNECIMENTO DE TUBOS, O QUE ACONTECEU 
NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E 
DEZEMBRO DE 2012, BEM COMO NO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 2013. Por conseguinte, foram efetuados 
os respectivos pagamentos. A documentação correlata, 
incluindo, mas não se limitando, contratos, notas fiscais e 
comprovantes de pagamentos, encontra-se à disposição 
desse MM. Juízo, caso seja necessário seu envio. 
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(Evento 1111, anexo 2, grifou-se). 
 

 Se, de um lado, as datas das indicadas transferências não 

se encaixilham com encontros havidos no segundo semestre de 

2012, doutro, o motivo lícito das duas reuniões, externado por 

Cesar Rocha, vem respaldado em farta prova documental, 

incluindo a cronologia. 

 

 Aliás, a Defesa acostou ao processo (Evento 1027, out 2) 

informação de períodos de férias gozados por Cesar Rocha, 

constando o de 5/12/2011 a 24/12/2011, lapso no meio do qual, 

de acordo com o Ministério Público Federal, se teria efetuado 

determinado pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto 

Costa (“23/12/2011 (473.998,05)”), o que patenteia o 

descabimento de atribuir ao acusado a posição de “executivo 

para concretizar os intentos idealizados pela organização 

criminosa” (Evento 1306).  

 

 Basta para descaracterizar a assertiva ministerial pública 

acima a circunstância de que Cesar Rocha, entre as centenas e 

centenas de emails vasculhados pelo Ministério Público Federal, 

envolvendo a Odebrecht, não foi remetente, destinatário ou 

copiado, tanto que o Ministério Público Federal não se aproveitou 

de tais dados em seu desfavor. 

 

 Adicione-se ao rosário de incongruências lançado por 

Alberto Youssef, quanto a Cesar Rocha, que, na denúncia, os 18 
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atos de corrupção ativa a ele atribuídos2 e as 8 operações de 

“lavagem”, tendo como agente corrompido Paulo Roberto Costa, 

por intermédio da “RFY Imp. Exp.”, no montante de 7,5 milhões 

de reais, mediante 8 depósitos na conta controlada por Leonardo 

Meirelles, no período de set./2011 a maio/2012, estariam 

relacionados, conforme o Ministério Público Federal, a 5 

contratos e a 13 aditivos – todos os aditivos da REPAR –, a 

saber: “REPAR, Refinaria Abreu e Lima (UHDTs e UGHs, e 

UDAs) e COMPERJ (PIPE RACK e Unidade de Geração de 

Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes)”. 

 

 O delator Alberto Youssef, em seu interrogatório, porém, 

desmentiu o Ministério Público Federal. Acerca dos 7,5 milhões, 

Alberto Youssef, judicialmente, em trecho transcrito pelo próprio 

acusador estatal em alegações finais (p. 277), pontificou: 

 

Juiz Federal:- Nesses 4 contratos que eu passei para o 
senhor o montante da propina foi em torno desse 1% 
mesmo? 

                                                           
2 “E no caso de CÉSAR ROCHA 1 funcionário (PAULO ROBERTO COSTA), 
assim como o número de contratos e aditivos denunciados – na presente 
ação penal são 6 contratos e 13 aditivos, para RENATO DUQUE, 4 contratos 
e 13 aditivos para PEDRO BARUSCO, 5 contratos e 13 aditivos para PAULO 
ROBERTO COSTA. No caso de CELSO ARARIPE, houve a prática de 
apenas um ato de corrupção, que levou à celebração de 2 aditivos 
contratuais. Deste modo, a fim de que se chegue ao número de atos de 
corrupção ativa praticados, soma-se o número de condutas de corrupção 
ativa praticados em relação a cada um dos funcionários. Por exemplo: 
CÉSAR ROCHA corrompeu PAULO ROBERTO COSTA em 5 contratos e 13 
aditivos. O número de atos de corrupção por si praticados corresponde a 1 x 
18 = 18 atos de corrupção ativa” (p. 251 das alegações finais do MPF). 
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Interrogado:- Olha, se eu não me engano era 30 milhões 
que tinha ficado este acerto e, se eu não me engano, o 
que foi direcionado para que eu pudesse receber foi 
cerca de 7 milhões e meio de reais. 
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios 
ou o senhor está falando só do consórcio TUC? 
Interrogado:- Estou falando só do consórcio TUC, das 
utilidades. 
(Grifou-se). 

 

 Isto é: no interrogatório judicial – o válido –, o delator 

reincidente atrelou o numerário de 7,5 milhões de reais, 

unicamente, a pagamentos alusivos ao “consórcio TUC, das 

utilidades”, não mencionando, perante Vossa Excelência, o 

Ministério Público Federal e as Defesas, a existência de qualquer 

“pacote” envolvendo a RNEST, a REPAR ou o COMPERJ/PIPE 

RACK. 

 

 Note-se que, referentemente ao Consórcio vencedor do 

contrato na REPAR, o outro delator Ricardo Pessoa, ouvido sob o 

crivo do contraditório, assumiu que a alegada quitação de propina 

à Diretoria de Abastecimento – diga-se: Paulo Roberto Costa – no 

Consórcio CONPAR ficou a cargo da UTC, e não da Odebrecht. 

Leia-se trecho das alegações finais acusatórias: 

 

O recebimento das vantagens indevidas por PAULO 
ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO 
DUQUE relativos à contratação do Consórcio CONPAR 
foi, ainda, confirmado por RICARDO PESSOA: 

 
Ministério Público Federal:- E como é que era 
discutido o pagamento dessa propina com relação 
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aos outros membros do consórcio, as outras 
empresas? 
Depoente:- O consórcio geralmente se reúne e no 
caso, por exemplo, da Revap, posso citar um caso 
mais claro, da REPAR, uma empresa se 
encarregava de um dos consórcios por ela ter sido 
cobrada e nós ficaríamos com a outra diretoria 
porque estavam sendo cobradas por essa diretoria. 
Então, por exemplo, na REPAR nós ficamos 
encarregados de pagar a diretoria de 
abastecimento e a Odebrecht ficou encarregada 
de resolver o problema da diretoria de serviços, 
como um depois não falava com o outro eu não 
tenho como afirmar se alguém pagou, nós 
pagamos o que nós combinamos de pagar. 
Ministério Público Federal:- Mas foi tratado isso 
entre principalmente a UTC e a Odebrecht? 
Depoente:- Sim. E a OAS também. 
(trecho do interrogatório de RICARDO PESSOA, 
reduzido a termo no evento 654). 
(Evento 1306). 

 

 No Termo de Colaboração nº 25, o delator Ricardo Pessoa 

já explicitara isto: “QUE a obra de construção da planta nova de 

gasolina da Refinaria de Araucária foi executada pelo Consórcio 

COMPAR, formado por ODEBRECHT (51%), UTC (25%) e OAS 

(24%);QUE, na divisão de encargos do consórcio, a UTC foi 

incumbida de pagar a propina relativa à Diretoria de 

Abastecimento, destinada a PAULO ROBERTO COSTA e ao 

Partido Progressista, por meio de ALBERTO YOUSSEF e JOSÉ 

JANENE”. 

 

 Na esteira, Walmir Pinheiro, Financeiro da UTC e 

subordinado a Ricardo Pessoa, no Termo de Colaboração nº 21, 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

15 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

confirmou: “QUE o mesmo procedimento de alguns contratos foi 

adotado nas obras do consórcio REPAR/COMPAR, em que havia 

participação da UTC, OAS e ODEBRECHT; QUE neste contrato a 

UTC ficou responsável pelo pagamento de "compromissos 

ilícitos" para PAULO ROBERTO COSTA ou PP; QUE estes 

pagamentos foram na ordem de R$ 10.000.000,00, em 10 

parcelas de R$ 1.000.000,00, valores que foram administrados 

por ALBERTO YOUSSEF”. 

 

 Mais ainda quanto ao Consórcio CONPAR, que representa, 

na ótica acusatória, dos 18 atos, 14 práticas de corrupção ativa 

lançadas contra Cesar Rocha (1 contrato e 13 aditivos), o 

próprio Alberto Youssef declinou que o suposto pagamento foi 

viabilizado a partir de depósitos em conta controlada por Rafael 

Ângulo, e não em conta controlada por Leonardo Meirelles, 

como parece ser o caso da “RFY”. Confira-se: 

 

Juiz Federal:- Nessa ação penal tem uma referência aqui 
alguns contratos específicos da Odebrecht com a 
Petrobras, então, o primeiro deles, contrato da 
Petrobras com o consórcio Compar que seria da 
Odebrecht, UTC Engenharia e OAS, execução de obras 
ISBL na refinaria Getúlio Vargas, a Repar, o senhor se 
recorda se nesse contrato específico houve pagamento 
de propina? 
Interrogado:- Houve. Parte dessa propina eu recebi da 
UTC Engenharia e, se eu não me engano, parte foi paga 
numa conta do senhor Rafael Ângulo que ele 
movimentava com o senhor José Janene. 
Juiz Federal:- Parte o senhor recebeu também da 
Odebrecht? 
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Interrogado:- Que eu me lembre, a Odebrecht, acho 
que nesse contrato da Compar pagou tudo lá fora 
nessa conta que o senhor Rafael Ângulo detinha. 
Juiz Federal:- Então quem pagou foi quem, a Odebrecht, 
a UTC e a OAS, ou somente a Odebrecht? 
Interrogado:- Neste contrato só foi Odebrecht e UTC, 
que eu me lembro. 
(Evento 1046, grifou-se). 

 

 Emprestando credibilidade a quem não mais a possui, 

indaga-se: qual pode ser o liame de Cesar Rocha com tais 

pagamentos? Nenhum! 

 

 E, na mesma linha, o delator Ricardo Pessoa, sobre o PIPE 

RACK (COMPERJ), ao falar em Juízo, não confirmou o 

pagamento de propina no contrato: 

 

Ministério Público Federal:- Com relação ao consórcio 
Pipe Rack? 
Depoente:- Também, mas no caso do Pipe Rack eu não 
sei lhe informar, mas, na minha opinião, não houve 
pagamento de propina porque já estava fora do prazo, e 
já não estava mais lá, nem o diretor, nem o Barusco, nem 
o diretor Duque, eu acho que quando a gente começou 
essa obra eles já tinham saído ou estavam saindo, uma 
coisa assim, eu não me recordo, nem tenho controle de 
nenhum pagamento de propina no Pipe Rack, se tiver eu 
posso lhe informar. 
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a 
termo no evento 654). 
(P. 221 das alegações finais). 

 

 Insta destacar que, ao longo da instrução, não houve 

menção, inclusive por delatores, de que Cesar tivesse participado 

de reuniões com representantes de quaisquer empresas ou 
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clientes, inexistindo indício, então, de que se tivesse envolvido em 

qualquer tipo de pretenso acerto prévio, considerando celebração 

de contratos e aprovação de aditivos. 

 

 Como imputar-se a Cesar Rocha a responsabilidade pelo 

pagamento de propina, no valor aproximado de R$ 7.500.000,00, 

nos contratos na REPAR, na RNEST, no COMPERJ/PIPE RACK 

e mesmo no COMPERJ/TUC com significativas e graves 

divergências, inclusive a negativa de pagamento de propina 

nos contratos pelos delatores?  

 

 Reforça-se a falta de correlação entre os depósitos 

havidos entre set./2011 e maio/2012, na conta da “RFY” e a 

contratação do Consórcio TUC, em que não houve adiantamento 

contra a assinatura, com a qual, segundo o criminoso-colaborador 

Alberto Youssef, a peita de 7,5 milhões estaria interligada, pela 

data: 

 

(I) DA ASSINATURA DO CONTRATO (27/12/2011); 

 

(II) DA EMISSÃO DA 1ª FATURA (6/2/2012); e 

 

(III) DO 1º PAGAMENTO EFETUADO PELA 

PETROBRAS (24/2/2012). 
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 Oportuno rememorar, pois objeto de diligência requerida 

pela Defesa de Renato Duque, que os delatores Paulo Roberto 

Costa e Pedro Barusco sempre disseram receber vantagens 

indevidas, a partir e proporcionalmente à mediação dos serviços e 

subsequentes pagamentos realizados pela Petrobras às 

empresas executoras das obras, nunca durante o certame ou 

assinatura do contrato. 

 

 Se os depósitos feitos na “RFY”, entre set./2011 e 

maio/2012, pretensamente executados por Cesar Rocha, dizem 

com o “consórcio TUC, das utilidades”, na dicção do delator 

Alberto Youssef, de que maneira explicar, dentro da 

programação declinada pelos delatores, os depósitos “datados de 

23/09/2011 (699.998,05), 26/09/2011 (499.998,05), 03/10/2011 

(349.978,00), 28/10/2011 (179.998,05), 31/10/2011 (299.998,05), 

23/12/2011”, (473.998,05)”?  

 

 E de que maneira imbricar, inclusive, os dois ulteriores 

depósitos de “01/04/2012 (1.499.995,10) e 18/05/2012 

(299.955,80), valores em USD”? 

 

 Impossível, Excelência!   

 

 A fala do delator Alberto Youssef, escoteiro sustentáculo 

da acusação contra Cesar Rocha, cujo trecho foi repetido tantas 

vezes nas alegações finais do Ministério Público Federal para 
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fundamentar os reclamos condenatórios, não apoiam a pretensão 

persecutória estatal, na espécie. Os fatos e as datas a 

desmentem. 

  

 Nada respalda, portanto, a versão de Alberto Youssef, 

Excelência, na parte em que incluiu Cesar Rocha nos eventos em 

apreço, devido a dois ou três encontros, no máximo, 

minuciosamente explicados pelo acusado, e sem qualquer 

mensagem telefônica trocada entre ambos. 

 

 Na realidade, as divergências entre o contido nas 

alegações finais do Ministério Público Federal, as datas dos 

depósitos e o dito pelos delatores estão a demonstrar o quadro de 

absoluta inanidade probatória, no campo da autoria, a dar 

base ao pedido de condenação do acusado. 

 

 De antanho o escólio de que o processo criminal é o que 

há de mais sério no mundo, devendo tudo ser claro como a 

luz, certo como a evidência. No particular, a acusação, além de 

lastreada na palavra de delator infiel, findou, no todo, 

inconsistente. 

 

 Daí a razão de, nas alegações finais, o Ministério Público 

Federal buscar extrair do interrogatório de Alberto Youssef 

assertivas não veiculadas por ele, no tocante a Cesar Rocha. 

Exemplificativamente: 
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ALBERTO YOUSSEF confirmou expressamente que as 
tratativas acerca de promessas e pagamentos de 
propinas eram tratadas com os executivos MÁRCIO 
FARIA e CÉSAR ROCHA. 
(P. 222 das alegações finais). 

  

 Lendo-se a transcrição seguinte à frase, a expressa 

confirmação bradada não corresponde à verdade: 

 

Interrogado:- Desta ação, eu conversei por várias vezes 
com o Márcio Faria. 
Juiz Federal:- O Márcio Faria falou para o senhor que 
havia esse acerto entre as empreiteiras? 
Interrogado:- Bom, eu inclusive atuei na questão do Pipe 
Rack para que a Galvão Engenharia não apresentasse a 
sua proposta por conta de que a vez era da 
UTC/Odebrecht. 
Juiz Federal:- O senhor fez uma explicação, mas ele 
diretamente falou ao senhor que havia esse acerto entre 
as empreiteiras? 
Interrogado:- Sim. 
Juiz Federal:- O senhor mencionou o nome de algumas 
empreiteiras, a Odebrecht participava desse acerto entre 
as empreiteiras? 
Interrogado:- Participava. 
Juiz Federal:- O senhor mencionou algumas outras, pode 
repetir o nome das empreiteiras? 
Interrogado:- Camargo Correa, OAS, Engevix, Queiroz 
Galvão, Galvão Engenharia... 
Juiz Federal:- O senhor, já que entrou nesse assunto, o 
senhor pode me relatar novamente esse episódio 
envolvendo a Galvão Engenharia? 
Interrogado:- Esse episódio envolvendo a Galvão 
Engenharia é que na verdade, no Comperj, esta obra 
estava destinada para o consórcio, não sei se era 
UTC/Odebrecht, Odebrecht/UTC e Mendes Júnior... 
Juiz Federal:- Que obra? 
Interrogado:- Do Pipe Rack. E a Galvão Engenharia, 
através do seu diretor Erton, estava ameaçando 
apresentar proposta nos níveis muito mais baixos, e aí eu 
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fui procurado pelo Márcio Faria e com a autorização do 
doutor Paulo Roberto Costa eu intervim perante ao Erton 
e à Galvão Engenharia para que isso não acontecesse. 
(...) 
Juiz Federal:- Com quais executivos o senhor tinha 
contato na Odebrecht? 
Interrogado:- Na Odebrecht eu tinha contato com o 
Márcio Faria. 
(…) 
Juiz Federal:- Alguma vez a Odebrecht se recusou a 
efetuar esses pagamentos? 
Interrogado:- Olha, a Odebrecht era uma empresa muito 
difícil de se tratar com referência a esse assunto, eu 
presenciei diversas vezes reclamações do senhor José 
referente ao Márcio Faria, uma delas foi quando esse 
valor do comissionamento das obras do Rnest, que no 
caso com o consórcio Conest, esse valor era para ser de 
45 milhões e no final acabou sendo 20 milhões porque 
Paulo Roberto Costa tratou diretamente com Márcio Faria 
esse repasse ao governador do estado de Pernambuco, 
sempre tinha uma encrenquinha com a Odebrecht. 
(…) 
Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele 
negociava e fazia esses pagamentos, ele tratava isso com 
autonomia com o senhor? 
Interrogado:- Tratava isso com autonomia total. 
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, 
reduzido a termo no evento 1046). 

 

 No trecho acima, destacado pelo Ministério Público 

Federal, o nome de Cesar Rocha não foi citado, mesmo assim 

serviu para afirmar a responsabilidade criminal do acusado. Só 

mais um exemplo da leitura desacertada. 

 

 Em idêntica corredeira, a imputação do cometimento de 8 

operações de “lavagem” de dinheiro – substancialmente 

caracterizadora de bis in idem e que se transmudou em 18 
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delitos de corrupção ativa – contém, em si, as mesmas erronias 

sobre o pagamento “na conta-corrente titularizada pela offshore 

RFY e controlada pelo doleiro LEONARDO MEIRELLES, 

conforme indicação de ALBERTO YOUSSEF” (p. 313 das 

alegações finais3). As 8 operações financeiras, via “RFY”, 

evidentemente, não podem ser debitadas em Cesar Rocha. O 

arcabouço probatório, acima esmiuçado, não permite tal 

conclusão. 

 

 Eis a passagem acusatória, na qual insertos os equívocos 

acima: 

 

A presente denúncia trata, especificamente, de oito 
operações de lavagem de capitais realizadas pelos 
executivos da ODEBRECHT, notadamente MARCELO 
ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e 
CÉSAR ROCHA, e ALBERTO YOUSSEF, no interesse 
de PAULO ROBERTO COSTA. Os valores repassados 
correspondiam ao pagamento de parte das vantagens 
indevidas, correspondente a, aproximadamente, 
R$7.500.000,00, prometidas ao então Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS, em decorrência da 
celebração dos contratos entre a estatal e os consórcios 
RNEST-CONEST – para a execução das obras de (i) 
UDA e (ii) UHDTs e UGHs da RNEST -, TUC – para as 
obras de Utilidades de Geração de Vapor e Energia, 
Tratamento de Água e Efluentes do COMPERJ – e 
PIPERACK – para as obras do piperack do COMPERJ -, 
todos compostos pela ODEBRECHT. 
Tais operações foram efetivadas através de depósitos, 
pela ODEBRECHT, na conta-corrente titularizada pela 
offshore RFY e controlada pelo doleiro LEONARDO 
MEIRELLES, conforme indicação de ALBERTO 

                                                           
3 “3.5.2.2.1 Lavagem de ativos promovida em favor da ODEBRECHT”. 
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YOUSSEF. Uma vez recebidos os valores em dólares no 
exterior, no total de USD 4.267.919,15, o montante 
correspondente em moeda nacional foi entregue pelo 
doleiro a ALBERTO YOUSSEF em território nacional e 
por ele repassado a PAULO ROBERTO COSTA, ao 
Partido Progressista – PP – e terceiros por eles indicados. 
(P. 313 das alegações finais). 

 

 Novamente, o Ministério Público Federal está atribuindo a 

Cesar Rocha o pagamento de vantagem indevida, da monta de 

7,5 milhões de reais, em contratos, obras e consórcios (REPAR, 

RNEST e COMPERJ), quando os delatores disseram o 

contrário.  

 

 Erro latente que decorre da imprecisão dos depósitos, no 

valor aproximado de 7,5 milhões de reais, efetuados “na conta-

corrente titularizada pela offshore RFY e controlada pelo doleiro 

LEONARDO MEIRELLES”. Alberto Youssef, sempre ele, no 

interrogatório, sobre os 7,5 milhões, não teve certeza da origem 

dos depósitos: 

 

Juiz Federal:- Esses extratos se encontram aqui nos 
autos, no evento 3, anexo 220, eu vou lhe mostrar 
novamente os extratos dessa conta RFY no Standard 
Chartered Bank. No depoimento que o senhor prestou no 
inquérito o senhor identificou algumas operações, o 
senhor mencionou operação 16/12/2009, de 480 mil 
dólares, 18/12/2009 320 mil dólares, 10/03/2010 400 mil 
dólares e 15/03/2010 350 mil dólares. O senhor identificou 
essas operações como sendo provenientes da Odebrecht 
ou da Braskem, o senhor se recorda disso? 
Interrogado:- Me recordo e confirmo. 
Juiz Federal:- E como o senhor identificou, assim, essas 
operações são delas por que não poderiam ser de outras 
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empreiteiras? O que levou o senhor a fazer essa 
identificação? 
Interrogado:- Porque na verdade eu, por identificar que 
esses valores vieram da Odebrecht e da Braskem por 
conta de que esta conta RFY, que na verdade era do 
Leonardo Meireles, dificilmente eu indicava essa conta 
para um terceiro pagar ou uma outra empreiteira pagar, 
então eu me lembro muito bem que esta conta eu indiquei 
para que a Odebrecht e Braskem pagassem. 
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer se essas 
operações são da Odebrecht ou se são da Braskem? 
Interrogado:- Olha, eu lembro que houve recebimentos 
que a Braskem, pagamentos que a Braskem fez e que 
a Odebrecht também fez mais ou menos na mesma 
época, então, portanto, eu não pude dizer se era 
direcionado da Braskem ou da Odebrecht, mas que 
com certeza era de uma das duas empresas. 
(Grifou-se). 

 

 Da “Braskem ou da Odebrecht” (despiciendo trazer à 

memória que Cesar Rocha nunca manteve, formal ou 

informalmente, laços profissionais com a Braskem, tanto que 

inexiste acusação deste jaez)? 

 

 Nem o Ministério Público Federal, em alegações, soube 

precisar, posto que o mesmo contexto da “RFY” e o depoimento 

de Leonardo Meirelles, manejados para tentar inculpar Cesar 

Rocha, sustentaram a propugnada responsabilidade do corréu 

Alexandrino: 

 

LEONARDO MEIRELLES também confirmou o 
recebimento de valores, a pedido de ALBERTO 
YOUSSEF, através da conta-corrente titularizada pela 
offshore RFY, com subsequente disponibilização de reais 
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no Brasil a YOUSSEF, fechando o ciclo da operação de 
dólar-cabo por meio do uso de terceiros (offshores): 
(...) 
Embora o doleiro indique apenas a ODEBRECHT como 
depositante, é de se observar que ALBERTO YOUSSEF 
confirmou que os valores depositados em referida conta 
eram provenientes também da BRASKEM, sendo 
confirmado pela testemunha que a conta era utilizada por 
ALBERTO YOUSSEF para recebimento de altas somas 
de dinheiro. 
(P. 339 das alegações finais). 

 

 Vê-se, no ponto, ao compulsar a planilha constante do 

laudo nº 777/2015, da Polícia Federal, entre set./2011 e 

maio/2012, a não identificação de remetentes (“NI”), que 

depositaram recursos na conta da “RFY” (Evento 1, anexo 19), e, 

ao analisar o extrato, juntado como anexo 71 à denúncia, vê-se 

dezenas e dezenas de depósitos na mencionada conta, no 

mesmo período, partindo de empresas identificadas, que não 

guardam qualquer liame com a Odebrecht ou a Braskem 

(“LABOGE” e “PIROQU”). 

 

 Por ilustração, dos não identificados, entre as dezenas e 

dezenas, em 15/9/2011, na “RFY”, depósito de US$ 100.498,05, 

não identificado e, em 28/10/2011, vários, sendo um de US$ 

179.998,05, manuscrito “?” ao lado. 

 

 Eis exemplos de mais inverdades propaladas pelo delator – 

basta olhar o extrato –, quando afirmou que “dificilmente eu 

indicava essa conta para um terceiro pagar ou uma outra 
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empreiteira pagar”, aparecendo, ainda, anotação à mão indicando 

depósito da “Engevix” (US$ 254.998,05, em 6/1/2012).  

 

 Em suma, além da palavra de Alberto Youssef – aludindo, a 

propósito da conta “RFY”, entre os contratos glosados na 

denúncia, apenas, ao “consórcio TUC, das utilidades” –, qual o 

elemento probatório de que o pagamento dos 7,5 milhões reais 

tenha sido, em razão de dois ou três encontros, no máximo, 

executado por Cesar Rocha? Nenhum.  

 

 Nem se sabe, ao certo, Excelência, quais foram os 

depositantes, entre numerosos depósitos na “RFY”, identificados 

e não identificados. E mais: se baseado na desacreditada 

lembrança de Alberto Youssef, o rol de pagamentos para a “RFY” 

teria sido feito em parte pela Braskem e em outra pela Odebrecht, 

então, como atribuir a Cesar Rocha a integralidade das 8 

operações?  

 

 Do processualista Borges da Rosa a lição de que se deve 

“distinguir a prova da acusação da prova da defesa. A acusação 

deve apresentar provas de certeza, a defesa pode limitar-se a 

provas de probabilidade, de verossimilhança, de simples 

credibilidade, que gerem dúvida, porque in dubio pro reo”4, 

emergindo, no entanto, da instrução criminal, que Cesar Rocha 

                                                           
4 “Processo Penal Brasileiro”, 1942, p. 414. 
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nem precisaria valer-se do benefício da dúvida, pois despido de 

suporte probatório o pleito de condenação. 

 

 E não foi por coincidência que Alberto Youssef, à cata de 

mais prêmios, “lembrou”, depois de mais de 100 depoimentos 

prestados e de 1 ano preso, o nome de Cesar Rocha, nunca 

antes citado. Em 24/3/2015, quando prestou novo “termo de 

colaboração complementar”, a “Força Tarefa” já dispunha da 

informação “Cadastros BBM – Lava Jato 7”, datado de 13/2/2015, 

na qual constava o email cesarrocha@odebrecht.com cadastrado 

no aparelho do delator. Ao que tudo indica, o nome Cesar Rocha 

não foi “lembrado” por Alberto Youssef, mas colocado para ele: 

 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Por Marcelo Odebrecht. 
Senhor Alberto, até 24 de março deste ano de 2015, o 
senhor tem ideia de quantos depoimentos em termos de 
colaboração o senhor chegou a prestar? 
Interrogado:- Não, eu não tenho ideia, eu não faço essa 
contagem. 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Nem por estimativa o 
senhor não tem condição, mais de 50, menos de 50? 
Interrogado:- Nem por estimativa, com certeza muito 
mais que 50. 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Nesses termos o 
senhor, da mesma forma que aconteceu aqui hoje, o 
senhor foi sempre perguntado sobre a Odebrecht, sobre 
seus executivos e sobre os seus empregados? 
Interrogado:- Quando se relacionava de assuntos ou de 
inquéritos que eram da Odebrecht sim. 
(Evento 1046). 

 

 Inacreditável! A busca por prêmios, enlameando o nome 

de terceiros, não encontra limites. 
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 Volvendo ao seu coerente interrogatório, na sequência, 

respondendo às perguntas do Parquet, Cesar Rocha detalhou os 

dois contatos e o encaminhamento das empresas representadas 

por Alberto Youssef, dentro do Grupo: 

 

Ministério Público Federal:- Uma última questão, o 
senhor, só para eu entender um pouquinho melhor, como 
é que é essa questão do Alberto Youssef se apresentar 
como representante comercial para o senhor? 
Interrogado:- Em que sentido? 
Ministério Público Federal:- O senhor disse que ele 
trouxe material de duas empresas que ele representava, 
que ele era proprietário, que  queria... 
Interrogado:- Não, ele era representante comercial 
dessas empresas. 
Ministério Público Federal:- Isto. O senhor podia 
explicar um pouquinho melhor? 
Interrogado:- Eu encarei com absoluta naturalidade. 
Ministério Público Federal:- Como é que o senhor o 
conheceu, foi apresentado para ele e como é que se deu 
essa questão? 
Interrogado:- Eu fui apresentado à ele para que ele me 
apresentasse essas empresas, ele queria que a gente 
apresentasse essas empresas às obras, então ele me 
falou dessas empresas no nosso primeiro contato, no 
segundo contato, como eu havia solicitado que ele me 
trouxesse folders dessas empresas, ele trouxe e eu 
encaminhei isso lá internamente para as obras. 
Ministério Público Federal:- E como é que o senhor 
chegou no nome dele mesmo? 
Interrogado:- Eu fui apresentado a ele pelo Márcio Faria. 
Ministério Público Federal:- Márcio Faria? 
Interrogado:- Sim. 
Ministério Público Federal:- E dentro da sua atividade 
regular, o senhor costumava fazer contato com 
representantes de empresas ou representantes 
comerciais que vinha apresentar fornecedores? 
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Interrogado:- Isso não é, veja, não é que isso seja da 
minha atividade regular, isso é comum acontecer, as 
pessoas às vezes, elas imaginam o seguinte, a maioria 
das empresas tem áreas de compras centralizadas, as 
próprias empreiteiras têm, e às vezes, quando acontece 
uma mobilização de um grande projeto no interior do país, 
as pessoas ficam imaginando que através da matriz eles 
vão conseguir apresentar suas empresas e tal, isso é 
comum, às vezes as empresas locais nos procurarem; 
uma grande empresa não precisa fazer isso, ela já é um 
fornecedor tradicional da Odebrecht, já tem seus... sua 
forma de trabalhar costumeiramente com a Odebrecht, 
então uma grande empresa não faria isso, pequenas 
empresas locais normalmente que é quem pedem, isso... 
eu, nós encaramos isso como absolutamente normal, até 
porque a empresa tem uma política de pessoal, que eu 
acho que vale a pena ressaltar, onde nós incentivamos 
que os nossos trabalhadores tragam os seus parentes 
para empresa inclusive, a empresa não tem qualquer 
restrição com relação a isso, existe um site, no site da 
empresa existe um link lá para que eu possa indicar meu 
filho, meu irmão, meu tio, meu neto, e nós temos 
gerações inteiras trabalhando dentro da Odebrecht, essa 
é a política da Odebrecht, essa é a política dela com 
relação às pessoas, de confiança nas pessoas, então 
apresentar uma empresa não é tido como nada de 
anormal dentro da nossa... eu falo da nossa, perdão, mas 
eu já estou desligado, é força do hábito, são 30 anos. 
Ministério Público Federal:- Então quando o senhor 
Márcio Faria lhe trouxe o nome do Alberto Youssef, o 
senhor não viu isso como nada de irregular, viu isso como 
algo normal? 
Interrogado:- Normal, como qualquer outro. 

  

 Tout court! 

 

 Quanto ao local dos encontros, especificou Cesar Rocha, 

esclarecendo, depois, desconhecer o tal nickname “Naruto” e as 
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ditas mensagens Blackberry, que nunca apareceram, porque 

nunca foram trocadas: 

 

Juiz Federal:- Os dois encontros foram na Odebrecht? 
Interrogado:- Foram num café no Shopping Eldorado, o 
prédio da Odebrecht ficava dentro do complexo do 
Shopping Eldorado, e o primeiro encontro que eu tive com 
ele, a gente estava voltando de um almoço e  paramos 
num café para tomar um café, e o Márcio já tinha me dito 
que ia me apresentar essa pessoa, ele me apresentou, foi 
embora para o escritório, eu fiquei conversando; e o 
segundo eu marquei lá também por conveniência. 
(...) 
Juiz Federal:- O senhor Alberto Youssef mencionou que 
chamava o senhor de Naruto, tinha um apelido para o 
senhor de Naruto, o senhor...? 
Interrogado:- NÃO, ESSE APELIDO NÃO EXISTE, 
PELO MENOS EU NÃO CONHEÇO. 
Juiz Federal:- O senhor, por Blackberry, o senhor se 
comunicava com o senhor Alberto Youssef? 
Interrogado:- NÃO, NUNCA MANTIVE QUALQUER 
TIPO DE COMUNICAÇÃO COM O ALBERTO YOUSSEF 
QUE NÃO TENHA SIDO NESSES DOIS ENCONTROS. 
Juiz Federal:- Por telefone também não? 
Interrogado:- Ah, perdão, por telefone, do primeiro para o 
segundo encontro, ele ligou, ele ficou com o meu cartão, 
ele ligou na minha mesa e nós conversamos para marcar 
esse segundo encontro, foi só, mas por celular eu nunca 
falei com ele e muito menos por Blackberry, a gente 
nunca conversou. 
(Grifou-se). 
 

 Tanto não trocaram mensagens, que, apreendidos os 

aparelhos e violados os sigilos, nenhum contato foi localizado 

pela “Força Tarefa” entre Alberto Youssef e Cesar Rocha, 

somente o registro do número de telefone, explicável, em tese, 

porque entregou ao delator, no primeiro encontro, seu cartão 
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contendo email, podendo este, a partir daí, cadastrá-lo em seu 

aparelho, com o nome que quisesse. Às questões da Defesa, no 

interrogatório, complementou Cesar Rocha sobre a entrega do 

cartão e o porquê de receber um representante comercial no 

Shopping Eldorado: 

 

Defesa:- NESSE PRIMEIRO ENCONTRO COM 
ALBERTO YOUSSEF, O SENHOR DISSE QUE 
ENTREGOU O CARTÃO PROFISSIONAL PARA ELE. 
Interrogado:- Exatamente. 
Defesa: CONTINHA O SEU E-MAIL NESSE CARTÃO? 
Interrogado:- CONTINHA MEU E-MAIL. 
Defesa:- Eu queria entender, o senhor explicou que o 
prédio da Odebrecht, os escritórios da Odebrecht ficavam 
no... 
Interrogado:- No complexo do Shopping Eldorado. 
Defesa:- POR QUE O SENHOR NÃO RECEBEU 
ALBERTO YOUSSEF NOS ESCRITÓRIOS E O 
RECEBEU NUM CAFÉ. EU QUERIA QUE O SENHOR 
EXPLICASSE POR QUÊ? 
Interrogado:- PERFEITAMENTE. O PRIMEIRO 
ENCONTRO FOI POR QUESTÕES ÓBVIAS, A GENTE 
ESTAVA SAINDO DO ALMOÇO E JÁ ESTAVA 
MARCADO ALI. EU NÃO SOU MAIS, APÓS A MINHA 
PRISÃO EU DEIXEI DE FUMAR, MAS EU ERA UM 
FUMANTE INVETERADO E, OBVIAMENTE, NÃO SE 
PODE FUMAR MAIS NOS PRÉDIOS EM SÃO PAULO, 
EU DESCIA SEMPRE PARA FUMAR E TINHA HÁBITO 
DE CAMINHAR ATÉ O SHOPPING, TOMAR UM CAFÉ, 
VOLTAR FUMANDO E TAL, E PARA MIM ERA 
ABSOLUTAMENTE NATURAL QUANDO FOSSEM 
CONVERSAS RÁPIDAS. ADEMAIS, A GENTE TINHA 
UM PROBLEMA LÁ NO PRÉDIO, ESSE PRÉDIO NÃO 
PERTENCIA À ODEBRECHT, NÓS TÍNHAMOS 
ALGUNS ANDARES NAQUELE PRÉDIO DO 
SHOPPING ELDORADO, E OBVIAMENTE A GENTE 
TINHA PROBLEMAS SÉRIOS COM SALAS DE 
REUNIÕES, ENTÃO A GENTE PREFERIA ÀS VEZES 
FAZER NUM CAFÉ, MARCAR UM ALMOÇO, ISSO 
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TAMBÉM ERA COMUM, MARCAR UM ALMOÇO 
DENTRO DO SHOPPING E TAL, PARA NÃO CRIAR 
MAIS TUMULTO QUE ALI JÁ ERA MUITO APERTADO 
PARA GENTE. 
(Grifou-se). 

 

 Em alegações finais, o Ministério Público Federal, à guisa 

de tentar emprestar mínima credibilidade ao interrogatório de 

Alberto Youssef, transcreveu trecho do depoimento do 

coinvestigado e, atualmente, delator Leonardo Meirelles, que 

trabalhou para o delator “no ano de 2010 a 2012, como operador 

de pagamentos, tanto no Brasil quanto no exterior, e a partir de 

2013 como sócio”, na passagem em que: 

 
Ministério Público Federal:- Certo. Bom, voltando aqui 
ao termo do senhor, o senhor teria mencionado, 
perguntado quem seria o contato de Youssef na 
Odebrecht, "lembra do mesmo ter mencionado o nome de 
Naruto", de onde o senhor tirou essa informação? 
Depoente:- Assim, eu não posso fazer uma confirmação, 
ele comentou comigo na sala “O Naruto está aguardando 
os reais que eu tenho que levar até a Odebrecht”, foi um 
comentário, não foi nada específico, não estive com a 
pessoa, eu nunca fui na Odebrecht. 
Ministério Público Federal:- Mas houve esse comentário 
do senhor Alberto Youssef? 
Depoente:- Sim, na sala dele, sim. 
(Evento 654). 

 

 Em que pese a tentativa, o comparsa de Alberto Youssef, 

que firmou também acordo de delação, nada disse a respeito de 

Cesar Rocha, mencionando, por comentário do chefe, sem poder 

confirmar, entretanto, ter ouvido o apelido “Naruto”, que a 

instrução processual mostrou não se tratar de Cesar Rocha. 
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Frisou, sim, que: “não estive com a pessoa, eu nunca fui na 

Odebrecht”.  

 

 E o que mais retrata a mentira: “O Naruto está aguardando 

os reais que eu tenho que levar até a Odebrecht”. A teor da 

acusação, a operação seria inversa: enredo persecutório de 

pagamentos a Alberto Youssef para repassar valores, aqui ou no 

exterior, a Paulo Roberto Costa, só que o tal “Naruto”, que não é 

Cesar Rocha e por meio do qual eram realizados pagamentos no 

exterior, estava precisando de reais no Brasil para ele? Não 

fecha! 

 

 De nada servem, destarte, as declarações de Leonardo 

Meirelles, a não ser para infirmar a versão do Ministério Público 

Federal sobre de quem se trata o tal “Naruto”. 

 

 Aliás, ainda que Alberto Youssef tenha cadastrado em seu 

aparelho BlackBerry o email de Cesar Rocha, conforme já 

contextualizado acima, isto em nada corrobora as acusações 

feitas pelo Ministério Público Federal. A este respeito, já se 

manifestou esse Juízo: 

 

Entretanto, para a presente ação penal, o único material 
probátório relevante resultante dessa interceptação é 
troca de algumas mensagens entre Alberto Youssef e o 
acusado Alexandrino e que, em realidade, servem apenas 
para provar o vínculo entre eles, pois não têm conteúdo 
criminoso. Saliente-se que o próprio Alexandrino já 
admitiu, em princípio, que conhecia Alberto Youssef. 
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(...) 
Poderia este Juízo estabelecer a validade da 
interceptação telemática do Blackberry, como tem feito 
em outros casos nos quais a prova é de fato relevante, 
mas o fato é que, para o presente, as alegações das 
Defesas contra a validade desta prova constituem mero 
diversionismo, não se justificando tratar aqui esta 
questão. De todo modo, se for o caso, voltarei à questão 
na sentença. 
(Evento 388, ps. 3/4); 
 
Não tendo a interceptação do Blackberry produzido 
material probatório relevante para o presente feito e não 
tendo as demais provas, incluindo a documentação sobre 
as contas no exterior (item 1, retro), qualquer relação de 
dependência com a interceptação do Blackberry, as 
provas colocadas pela Defesa constituem puro 
diversionismo sem o menor sentido, o que é ilustrado pela 
insistência com todo o respeito, extravagante em ouvir o 
Ministro da Justiça do Canadá como testemunha sobre 
interceptação que instrui processo criminal no Brasil. 
Indefiro portanto essas provas requeridas em relação à 
interceptação do Blackberry por serem manifestamente 
irrelevantes, impertinentes e protelatórias. 
(Evento 1047, p. 9). 

 

 Além de absurda a associação do personagem “Naruto” a 

Cesar Rocha, esse próprio Juízo já desmereceu a importância de 

um mero cadastramento de contatos, sem que tenha havido troca 

de mensagens a partir das quais possível concluir-se algo.  

 

 Inadmissível, dessa maneira, qualquer alegação de que 

Cesar Rocha deveria responder pelas ações do tal “Naruto”, seja 

lá quem for este personagem.  
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 Derradeiramente, Cesar Rocha informou o seu alheamento 

dos processos de concorrência, da execução das obras, de 

relacionamento com clientes, no caso a Petrobras, e da interface 

com executivos de empreiteiras, consorciadas ou não, 

constituindo cada projeto, cada obra, cada empreendimento uma 

pessoa jurídica independente dentro da Odebrecht, com 

autonomia administrativo-financeira: 

 

Defesa:- O senhor respondeu ao juízo que não tinha 
qualquer interferência no processo de contratação. E na 
execução das obras o senhor tinha alguma interferência? 
Interrogado:- Muito menos não é. 
Defesa:- O senhor também falou que não tinha 
relacionamento com clientes, no caso aqui a Petrobras. 
Interrogado:- Perfeito. 
Defesa:- Com os demais consorciados ou as empresas, 
os empreiteiros, os executivos, o senhor tinha alguma 
interface profissional com eles? 
Interrogado:- Não, não tinha por que. 
Defesa:- Participar de reuniões, de tratativas? 
Interrogado:- Não era do... não fazia parte do meu 
trabalho participar de reunião com empreiteira ou com 
cliente, não tinha sentido isso. 

 

 Convém reproduzir, a confirmar isto, passagem do 

interrogatório de Paulo Roberto Costa, agente público 

alegadamente corrompido por intermédio de Cesar Rocha: 

 

Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da 
Odebrecht com quem o senhor tinha contato, o senhor 
pode reiterar? 
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com 
frequência, com mais frequência era o Márcio Faria e o 
Rogério Araújo. 
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Juiz Federal:- O SENHOR CÉSAR ROCHA? 
Interrogado:- NÃO. 
(Evento 1404, grifou-se). 

  

 O Ministério Público Federal ignorou, solenemente, nas 

alegações finais, o sincero conteúdo de interrogatório de Cesar 

Rocha, que contém início, meio e fim, para se prender, com 

interpretação errônea, à isolada palavra do delator, não vestida, 

no campo da autoria, em dados idôneos a amparar o pedido de 

condenação. 

 

 Ignorou, outrossim, a vasta prova testemunhal produzida 

pela Defesa, que será explorada ao longo das presentes 

alegações, fiando-se o perseguidor estatal, apenas, e 

repetidamente, em dois encontros pessoais no Shopping 

Eldorado, devidamente esclarecidos por Cesar Rocha, e em 

nenhuma mensagem via Blackberry encontrada ou apresentada 

por Alberto Youssef, para manter a increpação de que “o 

empresário CESAR ROCHA quedava-se responsável por 

negociar a forma em que se dariam e pela liberação de 

pagamentos referentes aos valores anteriormente tratados, 

incluídas aí as destinadas à corrupção de PAULO ROBERTO 

COSTA, seja por meio de depósitos em contas no exterior ou 

mediante pagamento em espécie por emissários a ALBERTO 

YOUSSEF” (Evento 1306). 
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 A acusação, flagrantemente inverídica, não corresponde 

nem mesmo ao delatado por Alberto Youssef, judicialmente, 

porquanto, em dois encontros, Cesar Rocha se tornar 

“responsável por negociar a forma em que se dariam e pela 

liberação de pagamentos referentes aos valores anteriormente 

tratados” descortina-se inviável, do ponto de vista lógico-prático, 

além do cronológico, mirando os supostos pagamentos e o 

período dos encontros. 

 

 Mais de uma vez, esse Juízo desafiou as Defesas ao 

esclarecimento de pagamentos no exterior, como se colhe: 

 

Deveria a Defesa preocupar-se mais em esclarecer o que 
indicam os documentos, os supostos pagamentos de 
propina feitas pela Odebrecht aos agentes da Petrobrás, 
do que com as especulações sobre a supostas faltas de 
autorização, sendo desnecessários quaisquer novos 
documentos ou esclarecimentos sobre o referido material. 
(Evento 1291). 

 

 Cesar Rocha, ex-empregado que fala por si, nada pode 

explicitar sobre a existência, ou não, da motivação, ou não, para 

tais pagamentos. Nada. Simplesmente porque deles não 

tomou conhecimento. 

 

 Excelência: fez-se questão de delinear, já antecipando a 

principal matéria de fundo, o confronto de versões entre o delator 

e Cesar Rocha, cotejando-o com o extraído pelo Ministério 

Público Federal, em suas alegações últimas, para asseverar, sem 
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rebuços, a insuficiência de indícios minimamente sérios de 

participação do acusado nos fatos articulados na denúncia, tudo a 

ensejar a sua absolvição. 

 

 Antecipou-se porque, a teor do art. 249, §2º, do Código de 

Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal –, se 

verificado, de pronto, no mérito, tal panorama de insuficiência 

probatória, as preliminares a seguir suscitadas podem não ser 

pronunciadas, bem assim questões alusivas à atipicidade das 

condutas apontadas, entre outras de natureza legal.  

 

 Desnecessário reavivar, na memória, quer na linha 

doutrinária, quer na jurisprudencial, o quão “espontâneos, lógicos, 

consistentes” precisam ser os dados de convicção coletados para 

convergirem à procedência de uma acusação criminal. Caso 

contrário, como no particular, mormente em relação a Cesar 

Rocha, quando desarmônicos e incertos os elementos 

probatórios, in verbis: 

 

Na Justiça Penal, tudo deve ser certo e preciso como 
uma equação algébrica. Os elementos probatórios de 
uma acusação penal devem ser espontâneos, lógicos, 
consistentes, precisos, harmônicos e, sobretudo, 
concordantes, para que apresentem em si uma inteireza 
real a sobrelevar a evidência da verdade. Forçá-los com 
artifícios é mostrar o intuito de criar uma situação moral 
grave que, afinal, compromete o resultado da investigação 
e os objetivos da própria Justiça. Assim sendo, desde 
que, para chegar a uma conclusão, a dúvida assalte a 
consciência de quem julga, o valor de certas provas 
enfraquece e, por consequência, deve ser preferida a 
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improcedência de uma acusação a um injusto 
pronunciamento condenatório. Sem prova plena, tanto em 
relação ao fato criminoso, como em relação ao agente a 
que se o atribuiu não se deve aplicar pena. Até que se 
elucidem as dúvidas que falam em favor da defesa, a 
acusação deve ser julgada como não provada5. 

 

 Além do mais, por decorrência de lei, vedado ao magistrado 

fundamentar a condenação, inclusive na esfera da autoria, em 

depoimentos de delatores (art. 4º, §16º, da Lei nº 12.850/2013). 

 

 Confia, pois, Cesar Rocha6, encerrando o introito, “na 

justiça” e em sua “absolvição”, como, emocionadamente, 

colocou para Vossa Excelência, no final de sua autodefesa:  

 

Juiz Federal:- Está bom, então. Tem alguma coisa que o 
senhor gostaria de falar ainda? 
Interrogado:- EXCELÊNCIA, EU SÓ QUERIA DEIXAR 
REGISTRADO AQUI A MINHA INDIGNAÇÃO COM O 
ENVOLVIMENTO DO MEU NOME NESSA OPERAÇÃO, 
EU TENHO PASSADO POR MOMENTOS DIFÍCEIS NOS 
ÚLTIMOS 120 DIAS, EU SOU UMA PESSOA DE 
ORIGEM HUMILDE, DE PAIS SEMIANALFABETOS, 
QUE CRESCEU ACREDITANDO NAS PESSOAS E 
ACREDITANDO NA JUSTIÇA DOS HOMENS TAMBÉM. 

                                                           
5 “Repertório de Jurisp. Cód. Proc. Penal”, de Hildebrando Dantas de Freitas e 
José Rangel de Almeida, vol. 2º, p. 748, grifou-se. 
6 Cesar Rocha não é nem nunca foi acionista ou mesmo diretor estatutário da 
Construtora Norberto Odebrecht, jamais ocupando função de envergadura, 
dentro das empresas. O cargo de “Diretor Financeiro da Holding” que o 
delator, sem credibilidade, lhe atribuiu é um disparate. César Rocha foi, 
simplesmente, um empregado da empresa (celetista), de origem humilde, 
cuja trajetória veio marcada por muito empenho e suor, com atividade na área 
administrativo-financeira, de apenas um dos cinco negócios de Engenharia & 
Construção da Construtora Norberto Odebrecht. Os testemunhos colhidos, 
como se demonstrará nesta petição, marcaram isto (Evento 1110, anexo 2, 
Evento 1111, anexo 3 e Evento 1027, out. 4). 
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EU TENHO 3 FILHOS, TENHO 49 ANOS, 30 ANOS 
DEDICADOS À ODEBRECHT, EU ME FORMEI JÁ AOS 
46 ANOS DE IDADE EXATAMENTE PORQUE MINHA 
VIDA FOI SEMPRE TRABALHANDO; DESSES MEUS 3 
FILHOS, E OS 3 ESTÃO NA UNIVERSIDADE, 2 DELES 
RECEBEM PENSÃO ALIMENTÍCIA, ESTÃO 
IMPEDIDOS NESSE MOMENTO DE RECEBER 
PENSÃO ALIMENTÍCIA PORQUE EU ESTOU COM AS 
MINHAS CONTAS TODAS BLOQUEADAS. EU QUERIA 
DIZER AO SENHOR QUE EU ACREDITO NA JUSTIÇA 
E ACREDITO NA MINHA ABSOLVIÇÃO. 
(Grifou-se). 

 

 Eis a tocante e sincera palavra de Cesar Rocha, que deve 

ser considerada, no momento da prolação da sentença, crendo 

também a Defesa na “justiça” e, conseguintemente, na sua 

“absolvição”. 

 

2. PRELIMINARES. 

 

a) Parcialidade evidenciada. Equidistância inexistente. 

Imposição de prisão preventiva e indeferimento de devolução 

de valores, à guisa de pensão alimentícia, eivados de 

prejulgamento. Violação à LOMAN. Matéria de ordem pública. 

 

 Sabe-se que, em sede de exceção, Vossa Excelência já 

não reconheceu o reclamo de suspeição.  

 

 Nada obstante, por versar matéria de ordem pública, a ser 

levada às Cortes superiores, reitera-se o postulado, nos exatos 

termos pretéritos. 
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 Acrescente-se que, além da submissão ao escrutínio 

popular de provimentos judiciais, despidos de legalidade, 

mediante o “largo uso da imprensa”7, recentemente, examinando 

pedido de restituição de valores ajuizado pelos filhos do acusado 

para pagamento de pensão alimentícia, Vossa Excelência 

decidiu: 

 

Não é possível, porém, fazê-lo com as verbas bloqueadas 
e destinadas a garantir a reparação dos danos 
decorrentes dos crimes. 
(Proc. nº 504312508.2015.4.04.7000/PR, decisão datada 
de 16/12/2015). 

 

 Não há referência a supostos “crimes”, imputados “crimes”, 

em tese “crimes”. Há “crimes” praticados e atribuídos a Cesar 

Rocha, como se sentenciado estivesse. 

 

 Cediço que o prejulgamento induz suspeição. Some-se ao 

quadro de prejulgamento, por quebra de imparcialidade, as 

recorrentes manifestações públicas8 de Vossa Excelência, 

inclusive sobre a “Lava Jato”: 

 

Para a população, o que importa é o efeito final, é saber 
se a Justiça funciona ou não. Não podemos ter a 
Operação Lava Jato como um soluço que não gere frutos 

                                                           
7 Sergio Fernando Moro, “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, 
publicado na Revista CEJ, n.º 26, p. 56-62, jul/set 2004. 
8 P. ex.: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-problema-e-o-
processo/; acessado em 15/2/2016. 
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para o futuro. São necessárias reformas na legislação que 
aumentem a efetividade do nosso sistema, avaliou Moro9. 

 

 A Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional) dispõe: 

 

             Art. 36 - É vedado ao magistrado: 
        I - exercer o comércio ou participar de sociedade 
comercial, inclusive de economia mista, exceto como 
acionista ou quotista; 
        II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade 
civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou 
finalidade, salvo de associação de classe, e sem 
remuneração; 
        III - manifestar, por qualquer meio de 
comunicação, opinião sobre processo pendente de 
julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo 
sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos 
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras 
técnicas ou no exercício do magistério. 
(Negritou-se). 

 

 Na espécie, extrai-se de decisões, indeferindo pleitos 

defensivos, que Vossa Excelência, em detrimento dos acusados, 

entre eles, Cesar Rocha, invoca a capacidade econômica do 

grupo empresarial Odebrecht em seu desfavor: 

 

De todo modo, considerando os recursos bilionários da 
Odebrecht, que sustenta a defesa de seus executivos, 
querendo, poderão, as Defesas trazer as testemunhas em 
questão para depor no Brasil, as suas expensas. Se for 
este o caso, designarei data.  

 

                                                           
9 Em http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/08/10/moro-lava-jato-nao-pode-
ser-um-soluco-que-nao-gere-frutos-para-o-futuro/; acessado em 15/2/2016. 
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 Em suma, a partir da decisão que ora se comenta, no bojo 

do incidente de restituição, na qual o prejulgamento se marca 

indelevelmente, acrescida das reiteradas entrevistas e 

pronunciamentos sobre o mérito dos processos sob sua jurisdição 

– no momento, apenas a “Lava Jato” –, inclinando-se e 

integrando mesmo a parte acusatória, reclama-se o 

reconhecimento da suspeição arguida com as consequências de 

estilo. 

 

b) Incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná. 

Matéria de ordem pública. 

 

 Apesar de também já agitado pela via da exceção, não 

acolhida por esse Juízo, impõe-se retomar o tema, que diz com a 

higidez da jurisdição, a partir do primado do juiz natural. 

 

 Naquela petição apartada, foi suscitada a incompetência, 

em dois tópicos: 

 

- INCOMPETÊNCIA DESSE MM. JUÍZO PARA 
PROCESSAR E JULGAR OS SUPOSTOS CRIMES 
RELACIONADOS À PETROBRAS E, EM 
CONSEQUÊNCIA, PARA PROCESSAR E JULGAR A 
AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA OS EXCIPIENTES; 
 
- AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO CAPAZ DE TORNAR 
ESSE MM. JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR 
FATOS QUE NÃO OCORRERAM NESTE ESTADO. 
INCOMPETÊNCIA QUE SE VERIFICOU AO LONGO DE 
TODA A OPERAÇÃO LAVA JATO, MESMO ANTES DE 
ELA GANHAR ESSE NOME. 
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 Reportando-se aos argumentos lá expendidos, curial 

ressaltar que, após a instrução processual, restou mais do que 

cristalina a incompetência territorial postulada primitivamente, 

haja vista que, dos depoimentos de delatores, corréus e 

testemunhas, se confirmou a inexistência de qualquer ato tido por 

delituoso, descrito na denúncia, que tivesse bordejado o Paraná. 

 

 Nada, portanto, está a justificar a competência fixada, 

repisando-se aqui o tema, ainda que para fins de 

prequestionamento. 

 

c) Nulidade ex radice. Ilicitude das provas obtidas por 

interceptação de mensagens de BBM e de dados cadastrais. 

 

 Desde a Resposta à Denúncia, a nulidade ora em comento 

tem sido arguida e, no curso da instrução, potencializou-se, 

convindo reforçá-la quanto a Cesar Rocha, visto que, mediante a 

troca de informações, a “Força Tarefa” obteve seus dados 

cadastrais, documento utilizado pelo Ministério Público Federal 

para vindicar, em erro, a sua condenação (“DPF MARCIO 

ADRIANO ANSELMO, Assunto: CADASTROS BBM – LAVA 

JATO 7, Referência: OFICIO 8784469”). 

 

 Recorde-se de que, nas diversas decisões, reafirmando a 

competência desse Juízo para processar e julgar as ações penais 
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da “Lava Jato”, anotou que os pretensos crimes praticados em 

detrimento da Petrobras foram descobertos a partir de 

investigações envolvendo Alberto Youssef.  

 

 Este, por sua vez, reapareceu na investigação, depois de 

muitos anos, por trocar mensagens de Blackberry (“BBMs”) com o 

“doleiro” Carlos Chater, o qual já estava sob monitoramento 

telemático da Polícia Federal. 

 

 Incontestável, nesse quadro, que somente se chegou aos 

alegados crimes praticados por Alberto Youssef – entre eles, a 

suposta “lavagem” de dinheiro desviado da Petrobras e, a partir 

daí, ao pretenso cartel de empreiteiras – em face da 

interceptação inicial dos BBMs de Carlos Chater. 

 

 Justamente por isso, independentemente do emprego 

nessa ação penal das mensagens interceptadas, desponta a 

necessidade de se verificar a legalidade dos procedimentos de 

obtenção dessa prova, sendo certo que, como já se disse, dados 

cadastrais de Cesar Rocha foram usados. 

 

 Pois bem. 

 

 Em meados de agosto de 2013, com a finalidade de lograr 

a interceptação dos BBMs enviados e recebidos por Carlos 

Chater, a Polícia Federal requereu que fosse “expedido ofício à 
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empresa canadense RIM (Research in Motion), responsável pela 

marca BlackBerry, determinando que disponibilize à equipe de 

investigação, em tempo real, o acesso ao conteúdo dos diálogos 

e/ou mensagens” do aparelho utilizado por aquele investigado10. 

 

 Ao examinar a representação, esse Juízo destacou que, 

ante a “nacionalidade canadense da empresa RIM”, seria 

necessário, “antes de apreciar o requerido”, intimar-se “a 

autoridade policial para esclarecer o pedido, melhor especificando 

o destinatário da ordem judicial, que, em princípio, deve ser uma 

empresa no Brasil, ainda que representante de uma outra no 

exterior”11. 

 

 A autoridade policial obtemperou então que a “ordem deve 

ser encaminhada à empresa RIM (Research in Motion), com sede 

no Canadá e responsável pela marca Blackberry”, porque, “como 

esse sistema utiliza apenas o tráfego de dados do aparelho 

celular, ou seja, a internet, ele não passa pelo fluxo das 

comunicações telefônicas da operadora e, assim, não é rastreável 

por meio de interceptação telefônica, mas sim telemática”. Por 

isso, “tal ordem para monitoramento, uma vez expedida, é 

centralizada em Brasília e transmitida por canais diretos entre o 

Departamento de Polícia Federal e a referida empresa”12. 

 

                                                           
10 Processo nº 5026387-13.2013.404.70000, evento 31, pet 1. 
11 Processo nº 5026387-13.2013.404.70000, evento 34. 
12 Processo nº 5026387-13.2013.404.70000, evento 36. 
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 Apesar de estar explícito, desde então, que se buscava 

uma interceptação telemática a ser realizada no Canadá, e que a 

ordem para execução da diligência no Canadá seria transmitida 

diretamente pela Polícia Federal à sede da empresa RIM no 

Canadá, Vossa Excelência deferiu a medida, ao argumento de 

que “a providência seria cumprida sem dificuldades pelos canais 

estabelecidos entre o Departamento de Polícia Federal em 

Brasília e a empresa RIM no Canadá”, aduzindo ainda que “as 

comunicações a serem interceptadas dizem respeito a 

investigado residente no Brasil, por crimes cometidos no Brasil”13. 

 

 Ato contínuo, na forma determinada por esse Magistrado, 

foi entregue ofício à autoridade policial, para que ela o 

encaminhasse à empresa canadense via tais “canais diretos”. 

 

 Hodierno, já está bem delineado o caminho que a Polícia 

Federal traçou para fazer a ordem de interceptação telemática 

chegar à empresa canadense: i) encaminhava-se e-mail redigido 

na língua inglesa para a Diretoria de Investigação e Combate ao 

Crime Organizado - DICOR, instalada na sede do Departamento 

de Polícia Federal em Brasília; ii) essa Diretoria o reencaminhava 

para a RIM no Canadá, que o recebia através do e-mail 

pso.br@blackberry.com, e que, por sua vez, iii) apresentava o 

resultado das interceptações diretamente à DICOR. 

 

                                                           
13 Processo nº 5026387-13.2013.404.70000, evento 39. 
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 Desse modo, não parece compatível com a realidade a 

assertiva desse Juízo, segundo a qual “a empresa tinha 

correspondente no Brasil que se encarrega de providenciar a 

execução da ordem”14. 

 

 Pelo menos na interceptação inicial dos BBMs de Carlos 

Chater e nas três primeiras renovações – ou seja, já quando se 

tinha por alvo também Alberto Youssef –, evidente está que as 

respectivas ordens foram mandadas diretamente para o Canadá 

via “canal direto”, não sendo assim a “correspondente no Brasil” 

que se “encarregou de providenciar a execução da ordem”. 

 

 Ora, ainda que, na dicção de Vossa Excelência, “os crimes 

investigados ocorreram no Brasil”, “os investigados residiam no 

Brasil”, “os aparelhos de comunicação encontravam-se no Brasil 

e, portanto, a comunicação aqui circulava”15, nada disso tem o 

condão de afastar a imprescindibilidade do recurso à cooperação 

jurídica internacional para solicitar-se à empresa estrangeira a 

implementação do monitoramento telemático. 

 

 Tratando-se de diligência probatória requerida à empresa 

canadense e a ser por ela implementada no Canadá – e não no 

Brasil –, é pulsante que haveria de ser seguido o quanto previsto 

no Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal firmado entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 
                                                           
14 Sentença do processo 508325829.2014.4.04.7000. 
15 Sentença do processo 508325829.2014.4.04.7000. 
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Canadá, incorporado ao nosso ordenamento pelo Decreto nº 

6747/09:  

  
Artigo 11 - As autoridades centrais deverão emitir e receber 
todas as solicitações e suas respostas no âmbito do 
presente Tratado. A autoridade central pela República 
Federativa do Brasil será a Procuradoria Geral da República 
e a autoridade central pelo Canadá será o Ministro da 
Justiça ou uma autoridade por este designada. 
(...) 
Artigo 18 - Âmbito de Aplicação. O presente Tratado aplicar-
se-á a qualquer solicitação apresentada após a data de sua 
entrada em vigor, mesmo que os atos ou omissões 
pertinentes tenham ocorrido antes daquela data. 

 

 Mesmo no período em que as solicitações foram feitas sem 

o concurso da representante da RIM no Brasil, não se tem 

notícia de que alguma ordem judicial de interceptação telemática 

tenha sido entregue à Procuradoria-Geral da República, para que 

seus membros formalizassem um procedimento de cooperação 

jurídica internacional e viabilizassem os trâmites junto à 

autoridade central canadense para cumprimento da decisão 

brasileira. Tampouco se tem notícia da expedição de eventual 

carta rogatória. 

 

 De mais a mais, nenhuma relevância possui o fato de que 

“não se tem, aliás, notícia de que qualquer autoridade do Governo 

canadense tenha emitido qualquer reclamação quanto à 

imaginária violação do tratado de cooperação mútua”16. Mutatis 

mutandi, se uma instituição bancária não se queixar da obtenção 
                                                           
16 Processo 508325829.2014.404.7000, Evento 192. 
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de extrato de conta de seu cliente sem autorização judicial, isso 

não torna a prova lícita.  

 

 Impõe-se, pois, o reconhecimento da ilicitude das provas 

obtidas por meio das interceptações telemáticas realizadas em 

desconformidade com o Decreto nº 6747/09, bem como de todas 

as provas delas derivadas, inclusive os BBMs que trouxeram a 

investigação de volta a Alberto Youssef e todos os BBMs 

monitorados a partir dos períodos iniciais em que a diligência foi 

implementada ilegalmente. 

 

d) Nulidade ab ovo. Cooperação jurídica “selvagem”. Prova 

tida por fundamental obtida por meio ilícito. Vedação do art. 

5º, inc. LVI, da Constituição Federal. 

 

 Esse Juízo, provocado pela Defesa do corréu Marcio Faria, 

durante o prazo para apresentação de alegações finais, já decidiu 

sobre a admissibilidade das provas, in litteris: 

 

Tramita perante este Juízo a presente ação penal que tem 
por objeto crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa. 
Em síntese, dirigentes da Odebrecht teriam, 
principalmente, efetuado o pagamento de milhões de 
dólares e reais em vantagem indevida para executivos da 
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás. 
Para tanto, teriam utilizado contas secretas em nome de 
off-shores no exterior, realizando transferências em favor 
de outras contas secretas em nome de off-shore no 
exterior e que seriam controladas pelos executivos da 
Petrobrás. 
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Parte relevante do acervo probatório consiste na 
documentação parcial dessas contas e de comprovantes 
bancários das transferências havidas a débito de contas 
controladas pela Odebrech para créditos das contas 
controladas pelos executivos da Petrobrás. 
Esses documentos foram apresentados a este Juízo pelo 
MPF, no processo 5036309-10.2015.4.04.7000, tendo, 
por sua vez, chegado a ele através de pedido de 
cooperação jurídica internacional enviado da Suiça ao 
Brasil solicitando  a realização de diligências. 
Em outras palavras, as contas da Odebrecht são 
investigadas também na Suíça, já que, em tese, haveria 
também prática de crimes naquele país. Ao enviarem 
pedido de cooperação ao Brasil para obtenção de provas 
colhidas na assim denominada Operação Lavajato, como 
a oitiva de testemunhas, juntaram ao pedido 
documentação atinente às contas, a fim de permitir a 
apropriada colheita da prova no Brasil. Na ocasião, 
expressamente permitiram o uso de tal documentação 
pelas autoridades brasileiras. 
A pedido do MPF, autorizei, pela decisão de 23/07/2015 
(evento 3), do processo 5036309-10.2015.4.04.7000, a 
utilização de tal prova no Brasil. 
A decisão do Ministério Público Suíço de enviar a 
documentação das contas junto com o pedido de 
cooperação ativo enviado ao Brasil foi objeto de recurso 
perante as Corte suíças. 
A Odebrecht, através da Defesa da Márcio Faria, 
apresentou a petição do evento 1.317, informando que o 
r. Tribunal Penal Federal da Suiça teria reconhecido a 
ilegalidade na remessa de tais documentos ao Brasil. 
Assim, e "embora o defendente não tenha relação alguma 
com tais documentos e operações neles retratadas", a 
prova deveria ser excluída da ação penal porque ilícita. 
O MPF, por sua vez, objetou contra essa exclusão, 
argumentando que não foi essa a decisão da r. Corte 
Suíça (evento 1.350). 
A questão aqui é objetiva, há ou não decisão da r. Corte 
Suíça obstaculizando a utilização dos documentos? 
A resposta, como ver-se-á a seguir, é negativa. 
Examinando a referida decisão, constata-se inicialmente 
que trata-se de recurso interposto pela off-shore Havinsur 
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S/A, uma das off-shores que teriam sido, segundo a 
Acusação, utilizadas pela Odebrecht para efetuar o 
pagamento de propina (evento 1.317). 
Pelo cadastro da conta mantida pela Havinsur no PKB, na 
Suiça, constante no evento 1, anexo 171, a off-shore, 
constituída no Uruguai, tem como controladora a 
Construtora Norberto Odebrecht S/A, com sede na Av. 
das Nações Unidas, 4777, 6º andar, São Paulo/SP, Brasil, 
e que, como consta nos autos, era dirigida, na época dos 
fatos, por Marcelo Bahia Odebrecht e Márcio Faria da 
Silva. 
A documentação também revela que, da conta da 
Havinsur, foi efetuada transferência, em 26/03/2010, no 
montante de USD 565.000,00 em favor da off-shore 
Milzart Overseas Holdings no Banco Julius Bar, no 
Principado de Mônaco. 
Os documentos constantes, no evento 1, anexo 208, 
revelam, em cognição sumária, que Renato de Souza 
Duque, Diretor da Petrobrás ao tempo dos fatos, é o 
controlador da off-shore Milzart. 
A documentação coloca em dúvida inicialmente a boa-fé 
da alegação da Odebrecht, seja pela Defesa de Márcio 
Faria, seja em diversas manifestações na imprensa, de 
que não teria "relação alguma com tais documentos e 
operações neles retratadas". 
De todo modo, observa-se, inicialmente, que a cópia da 
decisão do Tribunal Suíço apresentada a este Juízo diz 
respeito exclusivamente à Havinsur, não abrangendo a 
documentação relativa às diversas outras contas 
supostamente controladas pela Odebrecht e que teriam 
sido também utilizadas para realizar transferências de 
propinas aos executivos da Petrobras, como as off-shores 
Smith & Nash Enginnering Company, Arcadex 
Corporation, Golac Project, Rodira Holdings, Sherkson 
Internacional,  Constructora International Del Sur, 
Klienfeld Services e Innovation Research, com os 
diversos documentos e transferências descritas na 
denúncia. 
Certamente, é possível que a argumentação utilizada na 
decisão da r. Corte Suíça quanto à Havinsur seja 
estendida às demais, mas, pelo menos, não foi 
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apresentada qualquer decisão a esse respeito a este 
Juízo. 
Mas cumpre examinar com cuidado a própria decisão da 
r. Corte Suíça relativa à Havinsur (evento 1.317, out2). 
Transcrevo trechos: 
"No pedido de cooperação em questão, o Apelado 
[escritório do Ministério Público Suíço] afirma que 
autoridades criminais brasileiras estão conduzindo 
numerosas investigações em conexão com o escândalo 
de corrupção da Petrobrás (...). Resultados de prévias 
investigações do Apelado alegadamente demonstraram 
que a Construtora Norberto Odebrecht S/A mantém 
numerosas contas bancárias em nome de empresas 
sediadas na Suíça, através das quais diretamente ou por 
intermédio de outras empresas, teriam sido realizados 
pagamentos significativos a ex-Diretores da Petrobrás. A 
esse respeito, há suspeitas de que esses pagamentos 
são propinas (ato 12.1. p. 2f). Um deles foi efetuado numa 
conta de n.º 1.1.54894 no nome do Apelante [Havinsur] 
no PKB - Privatbank. De acordo com o formulário A o 
beneficiário econômico dessa conta é alegadamente a 
Construtora Norberto Odebrech. Em 26/03/2010, 
foram alegadamente transferidos USD 565.037,35 dessa 
conta para uma conta que pode ser atribuída a um certo 
Duque (também um ex-Diretor da Petrobrás) (ato 12.1., p. 
6, fl). Os fundos pagos pelo Apelante [Havinsur] foram 
previamente tornados disponíveis por empresas do Grupo 
Odebrecht. (...)" 
"Nesse caso, torna-se claro com base nos arquivos que 
as investigações criminais conduzidas no Brasil e na 
Suíça estão extremamente interligadas (...). De acordo 
com isso, a Construtora Norberto Odebrecht e seus 
representantes são acusados pelo Judiciário brasileira de 
terem obtido grandes projetos por suborno. Como espelho 
desses fatos, surgiu forte suspeita  na Suiça, com base 
nos documentos bancários obtidos, de que a Construtora 
Norberto Odebrecht criou diversas empresas  para, 
atraves delas, encaminhar  propinas a membros da 
Direção da Petrobrás através dessas empresas ou 
através de estruturas bancárias criadas na Suíça para 
essas empresas." 
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Apesar da aparente identificação de condutas criminais 
envolvendo a conta, entendeu a r. Corte que a 
documentação não poderia ser encaminhada via pedido 
de cooperação ativo (da Suíça) ao Brasil, pois deveria 
seguir o procedimento do pedido de cooperação ativo do 
Brasil à Suíça. Em especial, como diferença 
procedimental relevante, antes da remessa da 
documentação ao Brasil, deveria o Ministério Público 
Suíço ter oportunizado a manifestação da Havinsur no 
procedimento. 
Por consequência do erro de procedimento, a r. Corte 
Suíça estabeleceu que o Apelado (o Ministério Público 
Suíço) deveria "iniciar retroativamente o procedimento 
correto de cooperação mútua". 
Isso significa que, na Suíça, caberá ao Ministério Público 
Suíço corrigir o erro procedimental, abrindo vista à 
Havinsur para se manifestar e, após, decidir pela 
ratificação ou não do envio dos documentos ao Brasil. 
A Havinsur também efetuou pedido expresso para: 
"-  que os documentos bancários já transmitidos e 
concernentes à conta bancária nº 1.1.54894 titularizada 
pela Havinsur SA no PKB Privatbank S/A não possam ser 
utilizados de qualquer maneira; 
- que os documentos sejam devolvidos de imediato." 
A r. Corte Suíça expressamente denegou esses dois 
requerimentos. 
Consignou, expressamente, que o País Requerido, no 
caso o Brasil, não "pode ser responsabilizado por 
medidas falhas de órgãos públicos suíços" e que a falha 
procedimental seria suprível, o que não justificaria a 
proibição da utilização dos documentos ou a 
determinação de sua devolução. A expressão utilizada é a 
de que solicitação de devolução das provas ou que a 
proibição de sua utilização "mostrar-se-ia supérflua" 
("turns out to be superfluous"). 
Transcrevo: 

"6.1 Já que o presente apelo resultou parcialmente 
válido e a disponibilização de documentos 
bancários, que se referem ao Apelante, aos órgãos 
judiciais penais brasileiros resultou ilegal, impõe-se 
a questão, em seguida, quais as consequências de 
tal constatação. 
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6.2 Com respeito às consequências jurídicas de 
uma transmissão espontânea ilegal, o Tribunal 
Federal precisou, inicialmente, em BGE 125 II 238, 
que uma transmissão espontânea de provas e 
informações, executada de forma ilegal, não seria 
passível de contestação direta (BGE 125 II 238 E. 
5d, pág. 247, confirmada em BGE 129 544 E. 3.6). 
Quaisquer violações do art.67a IRSG podem vir a 
ser eventualmente contestadas por apelo contra o 
despacho final, desde que o Estado rogante dirija 
pedido formal judicial à Suíça, após a transmissão. 
Caso venha a ser constatada a violação do art.67a 
IRSG, no âmbito do apelo, tal fato poderá levar à 
exigência de uma recuperação das provas ou das 
informações transmitidas ou de sua 
desconsideração judicial pelo Estado informado 
(BGE 125 II 238 E. 6a). De todo modo, não existe 
obrigação fundamental, por parte do Estado 
rogante, de cooperar neste sentido, dado que o 
mesmo não pode ser responsabilizado por medidas 
falhas de órgãos públicos suíços (Zimmermann, 
vide supra, N.415, pág.424). Tal medida (a 
exigência da devolução das provas ou das 
informações prestadas ou de sua desconsideração 
judicial) mostrar-se-ia supérflua, se os requisitos 
para a concessão do auxílio judicial vierem a ser 
preenchidos ou se o seu preenchimento esteja 
pendente (BGE 129 II 544 E. 3.6; 125 II 238 E. 6a 
pág.248; sentença do Tribunal Federal 
1A.333/2005 de 20 de fevereiro de 2006, E.4.2; cp. 
no contexto amplo a sentença do Tribunal Federal 
Penal RR.2012.311 de 11 de julho de 2013, 
E.5.3.3.). 
6.3 Em comparação com tal caso, os órgãos 
judiciais brasileiros dificilmente irão requerer a 
devolução expressa de provas já recebidas, de 
modo que não há expectativa de envio de um 
pedido formal dirigido à Suíça, neste contexto. 
Por analogia a tais conjecturas, deve-se verificar 
retroativamente, quanto à questão da transmissão 
espontânea de provas, executada de forma ilegal, 
se os requisitos materiais para o auxílio judicial 
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internacional, já concedido, estariam realmente 
preenchidos. Em caso positivo, a transmissão 
maculada de provas estaria restaurada. Caso o 
resultado do exame seja negativo, a Secretaria 
Federal de Justiça ("BJ") deverá tomar as medidas 
necessárias perante os órgãos judiciais brasileiros. 
Assim, o Apelado deve iniciar retroativamente o 
procedimento correto de cooperação mútua 
concernente à disponibilização de dados bancários 
que afetou o Apelante com o fim de verificar se 
estão presentes os requisitos materiais de uma 
transmissão de provas (no caso já ocorrida) e de 
garantir ao Apelante, ao menos a posteriori, a 
proteção jurídica prevista neste contexto, o Apelado 
deverá iniciar novo processo rogatório relativo à 
transmissão dos documentos bancários do 
Apelante." 

E, como conclusão: 
"7. Face ao exposto, o apelo se apresenta como 
parcialmente justificado. Deve ser deferido, na 
medida em que a transmissão dos documentos 
bancários do Apelante às autoridades brasileiras foi 
ilegal [o tradutor contratado pela Odebrecht utilizou 
o termo "ilícita", o que não corresponde ao termo 
correto empregado no original, "illegal"]. O Apelado 
obriga-se, por sua vez, a abrir novo processo 
rogatório, ao longo do qual será analisado o 
cumprimento dos requisitos materiais para a 
concessão do auxílio jurídico requerido. Quanto ao 
resto, o apelo deve ser indeferido." 

Então, pelos termos expressos da decisão da r. Corte 
Suíça, foram apenas reconhecidos erros 
procedimentais na transmissão dos documentos 
atribuíveis às autoridades suíças ("executada de forma 
ilegal"). 
Não foi reconhecida qualquer ilicitude na quebra de sigilo 
bancário na Suíça ou na avaliação da presença de 
relevante conduta criminal apta a justificar a quebra e a 
cooperação. 
Como consequência do erro procedimental, foi ordenado 
ao Ministério Público Suíço que refizesse o procedimento. 
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Como o erro procedimental é suprível e sanável, a r. 
Corte denegou expressamente o pedido da Havinsur de 
que fosse proibida a utilização da prova ou que fosse 
solicitada a devolução imediata dos documentos. 
Pelo contrário, consignou que, como os erros 
procedimentais eram sanáveis,  medida da espécie seria 
"supérflua"  ("turns out to be superfluous"). 
Em pese a irresignação da Defesa de Márcio Faria, não 
cabe extrair da decisão da r. Corte Suíça mais do que ela 
contém. 
A cooperação jurídica internacional, em tempo de 
globalização do crime, deve ser ampla. 
As exigências e decisões de cada País devem ser 
respeitadas. 
No caso presente, apesar do reconhecimento do erro 
procedimental suprível por parte do Ministério Público 
Suíço, a r. Corte Suíça não proibiu as autoridades 
brasileiras de utilizar os documentos, nem solicitou a sua 
devolução. Pelo contrário, denegou expressamente 
pedido nesse sentido da Havinsur/Odebrecht. 
O erro procedimental deve ser corrigido na Suíça, sem 
qualquer relação com os procedimentos no Brasil. 
O erro procedimental não é suficiente para determinar a 
ilicitude da prova, já que suprível. 
Não se trata aqui de prova ilícita, ou seja produzida em 
violação de direitos fundamentais do investigado ou do 
acusado, como uma confissão extraída por coação, uma 
busca e apreensão sem mandado ou uma quebra de 
sigilo bancário destituída de justa causa. 
Há apenas um erro de procedimento, na forma da lei 
Suíça e suprível também nos termos da lei Suíça e 
da decisão da r. Corte Suíça. 
Na terminologia equivalente na doutrina jurídica brasileira, 
há uma mera irregularidade procedimental. Se o erro 
de forma fosse no Brasil, seria igualmente suprível, 
aplicando-se o regime dos artigos 563 e seguintes do 
CPP, com a possibilidade de repetição do ato ou 
saneamento da irregularidade. 
Afinal, diante dos indicativos de que a conta da Havinsur 
é, pela prova documental, controlada pela Odebrecht e 
que através da referida conta foi transferido vultoso valor 
monetário à conta controlada por Renato de Souza 
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Duque, é evidente que há e havia, mesmo pelos padrões 
legais rigorosos da Suíça, causa fundada para a quebra 
de sigilo bancário e para justificar a cooperação com o 
Brasil. 
Não faz, por outro lado, sentido aguardar que a 
irregularidade procedimental seja sanada na Suíça se, 
pela decisão da r. Corte daquele país, isso aparenta ser 
certo e se não foi imposta por ela tal condição para que as 
autoridades brasileiras continuassem a utilizar os 
documentos. Havendo ainda, no processo local, acusados 
presos, menos ainda sentido faz aguardar mais tempo. 
No fundo, a Odebrecht, seus executivos e seus 
advogados, ao mesmo tempo em que deixam de explicar 
nos autos ou em suas inúmeras manifestações na 
impresa os documentos alusivos às contas secretas, 
buscam apenas ganhar mais tempo, no que foram bem 
sucedidos considerando a decisão da r. Corte Suiça, mas 
isso somente em relação aos procedimentos na 
Suíça, que terão que ser corrigidos, sem qualquer, porém, 
afetação ou reflexo, como também decidiu expressamente 
aquela r. Corte Suíça, da possibilidade de utilização dos 
documentos nos processos no Brasil. 
Portanto, considerando os próprios termos expressos da 
r. Corte Suíça, reconhecendo erro procedimental 
sanável e denegando a moção de proibição de utilização 
da prova no Brasil ou de solicitação de retorno dos 
documentos, indefiro o pedido da Defesa de Márcio Faria 
de exclusão das provas. 

 

 A despeito do já decidido, a questão assume contornos 

sérios, uma vez que preconizado na Constituição Federal, em seu 

art. 5º, inc. LVI, que “são inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”. 

 

 Prestigiou o legislador constitucional, portanto, a forma de 

obtenção, independente do conteúdo da prova. 
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 Extrai-se do indeferimento acima o reconhecimento de 

“irregularidade procedimental”, de “erro de forma” na obtenção 

dos dados bancários trazidos pelo Ministério Público Federal, em 

violação à legislação local, entretanto, não lhes emprestando 

esse Juízo qualquer consequência processual, verdadeira tabula 

rasa à admissão pelo Tribunal suíço do envio ilegal dos 

documentos que suportam a denúncia. 

 

 Nada obstante, a imprestabilidade do uso das provas, 

obtidas de maneira ilegal, afigura-se imperativo constitucional, 

não cabendo ao magistrado interpretar o óbice. 

 

 Em texto sobre a questão ora aduzida, debatida nos meios 

de comunicação, os professores Marcos Eberhardt e Antonio 

Tovo bem a situam, realçando, de início: 

 

Conforme se constatou em rápida pesquisa nas decisões 
publicadas na web – facilitada pela publicidade dada ao 
processo –, houve um pedido de cooperação jurídica 
entre Brasil e Suíça, enviado pela promotoria suíça, 
solicitando a inquirição de diversos envolvidos na 
investigação. Juntamente com os quesitos, foram 
encaminhados documentos bancários sigilosos da 
empresa Havinsur S/A. Dita pessoa jurídica, segundo a 
tese acusatória, teria emprestado contas bancárias para 
que a Odebrecht recebesse valores desviados da 
Petrobrás. 
Perceba-se que o objeto da cooperação jurídica era de 
oitiva de pessoas e não para a juntada de documentos. 
A Corte suíça consubstanciou o entendimento de que 
houve produção de provas disfarçada de pedido de 
cooperação jurídica internacional, no que se denominou 
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“cooperação selvagem” – “entraide sauvage”, 
originalmente. 
Em apertado resumo, não há dúvidas de que (a) as 
informações trazidas pelo MP suíço subsidiaram as 
prisões dos executivos da empreiteira e constituem o 
principal alicerce da acusação no Brasil (“provas materiais 
principais”, segundo o magistrado que preside a instrução 
criminal), e (b) o procedimento de circulação ou 
empréstimo de provas para o MPF no Brasil foi 
reconhecidamente irregular. 
A partir desse quadro, a defesa de um dos acusados 
postulou à Justiça Federal brasileira a determinação do 
desentranhamento do meio de prova, a partir da admissão 
pelo país que colheu a evidência de que sua obtenção 
violou trâmites procedimentais. O juízo federal de Curitiba 
indeferiu o pleito. 
(...) 

 

 Depois de historiar a celeuma, arrematam os articulistas, 

chegando ao óbvio (“o descumprimento de procedimentos 

ensejará a invalidação do ato e de seus desdobramentos”): 

 

O posicionamento do juízo federal traz algumas 
indagações pertinentes: a formalidade para a troca de 
documentos entre nações – cooperação jurídica 
internacional – é procedimento essencial para que essas 
informações sejam valoradas como prova no Brasil? Além 
disso, a ilegalidade na transmissão de tais documentos às 
autoridades brasileiras alcança as decisões da operação 
“lava jato” que tiveram por base o conteúdo dos 
documentos (dados bancários)?        
A resposta passa por ao menos dois pilares substanciais 
do sistema processual penal: provas e nulidades. 
No campo da prova, o sistema processual encontra limites 
à descoberta da verdade, informados pelas proibições de 
prova, sendo o mais importante aquele trazido pela 
inadmissibilidade de provas ilícitas. Na situação em 
exame, verifica-se estar diante de prova ilegítima, haja 
vista a inobservância de normas procedimentais basilares. 
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O procedimento de cooperação jurídica internacional é 
essencial para possibilitar o intercâmbio de dados, 
informações e documentos, funcionando como verdadeiro 
ato de instrução probatória. 
Cumpre mencionar que, no curso de uma cooperação 
jurídica não-selvagem, a titular dos dados possuiria 
inclusive direito a se manifestar oportunamente. Portanto, 
está a se carimbar como mera irregularidade a supressão 
do exercício de defesa durante a cooperação. A decisão 
do juízo federal de Curitiba peca na medida em que 
antecipa a valoração de elementos de convicção obtidos 
irregularmente. O meio de prova não pode ser valorado 
enquanto não houver regularização do procedimento – a 
qual pode resultar até mesmo em uma mudança da 
interpretação sobre os dados. 
No campo das nulidades, esse entendimento, que se 
apresenta em outras cortes do país, é um sintoma de uma 
lógica substancialista, segundo a qual existiria uma 
verdade essencial independentemente do cumprimento 
das etapas procedimentais para alcançá-la. A partir de 
uma hipótese fundante (Fulano é culpado), compactua-se 
com o atropelo às normas procedimentais, consideradas 
um preciosismo desnecessário, em nome de um fim 
supostamente maior (condenação de Fulano). 
Como leciona o insigne processualista Alberto Binder, as 
formas processuais constituem garantia de proteção aos 
interesses valiosos do sistema jurídico. A observância dos 
ritos e dos princípios que estes tutelam é fundamental 
para a realização de um processo penal civilizado.  
(...) 
Esta perspectiva permite inferir que: (a) a estruturação do 
processo em etapas solenes serve para evitar violação de 
direitos fundamentais e pré-julgamentos; (b) o 
descumprimento de procedimentos ensejará a invalidação 
do ato e de seus desdobramentos; e (c) qualquer 
conclusão sobre o mérito da causa que despreze as 
formalidades legais será arbitrária. 
Quando uma decisão interlocutória repreende o acusado 
por apontar vícios formais da prova acusatória – lembre-
se, os réus estão presos cautelarmente há vários meses –
, acusando-o de procrastinador, e conclamando-o a 
contrapor o conteúdo da imputação, não existe mais 
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dúvida sobre qual será o veredicto após as alegações 
escritas. 
O magistrado que flexibiliza as garantias processuais, 
engajando-se em uma espécie de cruzada contra a 
corrupção, subverte a lógica processual escorada na 
ordem jurídica constitucional. Como disse o escritor G.K. 
Chesterton: “Os homens não divergem muito sobre quais 
coisas considerarão males; eles divergem enormemente 
sobre quais males eles considerarão escusáveis”17. 

 

 Nada mais consentâneo ao devido processo legal e a 

decorrência da vedação da prova obtida por meio ilegal o pleito 

da Defesa de corréu Marcio Faria, com o qual se associa a 

Defesa de Cesar Rocha, de expunção dos dados trazidos 

ilicitamente pelo Ministério Público Federal. In verbis: 

 

Destarte, uma vez anulado – pela própria autoridade 
que compartilhou a prova – o ato que permitiu esse 
compartilhamento, não mais subsiste a causa, o título 
jurídico, a fonte sem a qual a prova não teria chegado 
aqui.  
Pelo exposto, cuidando-se de prova reconhecidamente 
desprovida de origem lícita, é a presente para, com fulcro 
no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e no artigo 157 
do Código de Processo Penal, requerer seu imediato 
desentranhamento desta ação penal, assim como o 
expurgo de todas as menções que a ela são feitas ao 
longo deste processo. 
(Evento 1317, grifos no original).  

 

 Inobstante Cesar Rocha nenhum relacionamento ou ciência 

ter da operação de tais contas, com a impositiva expunção18 das 

                                                           
17 Em http://www.conjur.com.br/2016-fev-12/decisao-suica-provas-lava-jato-
gera-debate-conteudo-forma; acessado em 24/2/2016. 
18 Art. 157. § 3º, do CPP. 
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provas obtidas por meios ilícitos, impossível desvincular os dados 

decorrentes da origem maculada e espúria, não incidindo 

qualquer das duas exceções à regra do § 1º do art. 15719. 

 

e) Inépcia da denúncia. Ausência de individualização do 

comportamento do acusado e deficiente narrativa dos fatos. 

 

 Conquanto recebida e processada, a denúncia oferecida 

em desfavor de Cesar Rocha não comportaria condições de 

merecer um juízo positivo de admissibilidade. É exigência legal a 

descrição individualizada da conduta dos autores do fato 

imputado, não sendo suficiente uma narrativa destituída de 

contornos fáticos mínimos aptos a propiciar uma compreensão 

exata da tese acusatória. 

 

 A propósito, preconizava João Mendes de Almeida Júnior 

que a peça vestibular da ação penal deve consistir numa 

exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve 

revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a 

ação transitiva, como a pessoa que a praticou (“quis”), os meios 

que empregou (“quibus auxilis”), o malefício que produziu (“quid”), 

os motivos que o determinaram a isso (“cur”), a maneira porque a 

praticou (“quomodo”), o lugar onde praticou (“ubi”), o tempo 

(“quando”). Demonstrativa, porque deve descrever o corpo de 

                                                           
19 “Nexo de causalidade” e “fonte independente”. 
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delito, dar as razões de convicção ou presunção e nomear as 

testemunhas e informantes20.  

 

 Pois bem. Nas oportunidades em que procurou relatar a 

participação delitiva do acusado Cesar Rocha nos supostos 

crimes de organização criminosa, corrupção ativa e “lavagem” de 

dinheiro, a denúncia falhou profundamente. 

 

 Antes de argumentar individualmente acerca de cada fato 

criminoso encetado, a inépcia da exordial acusatória já se 

apresenta em razão das genéricas e insuficientes provas 

utilizadas como indícios para a participação de Cesar Rocha nos 

tipos de injusto aludidos. O material probatório é tão raso que os 

argumentos principais se fundam, tão somente, nos relatos do 

notório delator Alberto Youssef – o qual, recorrentemente, cai em 

contradições e já quebrou o acordo – e no singelo fato de figurar 

o apelido “Naruto”, vinculado ao e-mail do ora acusado, em seu 

aparelho celular, sem qualquer troca de mensagens. 

 

 O superdimensionamento dado aos fatos pelo órgão 

ministerial público denota-se flagrante em relação a Cesar Rocha. 

 

 Continuamente, no que pertine à “participação na 

organização criminosa” montada, em tese, para o ajuste em obras 

da Petrobras, o Ministério Público Federal veicula, em reduzidos 
                                                           
20 cf. obra “O Processo Criminal Brasileiro”, 4ª Ed., V. II/183, Rio, 1959, n. 
305. 
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seis parágrafos, ser o acusado o responsável pelos pagamentos 

das propinas resultantes dos acordos feitos por terceiros. A base 

para tal acusação se deu, exclusivamente, na delação 

controversa de Alberto Youssef. 

 

 Como descreve o acusador estatal acerca da participação 

de Cesar Rocha, verbis: “De acordo com o réu colaborador 

ALBERTO YOUSSEF (ANEXOS 49 e 70), após o acordo do 

pagamento de vantagens indevidas com MARCIO FARIA, cabia a 

CESAR ROCHA, que se apresentava como Diretor Financeiro da 

CONTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a negociação da 

forma em que se dariam e pela liberação de pagamentos 

referentes aos valores anteriormente tratados, incluídas aí as 

destinadas à corrupção de PAULO ROBERTO COSTA e de 

outros funcionários da Estatal, seja por meio de depósitos em 

contas no exterior ou mediante pagamentos em espécie por 

emissários a ALBERTO YOUSSEF. Consoante anteriormente 

referido foi essa a dinâmica verificada, por exemplo, para os 

contratos e aditivos firmados para as obras da RNEST e do 

COMPERJ”. 

 

 Da leitura de citado parágrafo e das poucas demais linhas 

acusatórias, evidencia-se a inépcia da denúncia no tocante a 

esse ponto. Tal qual visto, a descrição é completamente 

insuficiente para imputar, de forma devida, nominado delito a 

Cesar Rocha. Diante da suposta complexidade da imaginada 
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organização e da gravidade das imputações, entender como 

suficiente uma acusação pautada em tão parcos elementos 

mostra-se impensável. 

 

 Ademais, sequer são encontrados os requisitos legais para 

a devida formalização da “organização criminosa”, ou a imperiosa 

descrição de quais as atividades efetivamente realizadas pelo 

acusado e sua posição dentro da hierarquia da “organização 

criminosa”. Ainda, a exordial acusatória não aponta se, de fato, 

existia intenção clara e consciente de Cesar Rocha em praticar 

infrações penais com o fim de obter vantagens, questão que não 

restou minimamente comprovada ou mesmo tangenciada de 

forma indiciária. 

 

 O erro é tão luminoso por parte do órgão acusatório que as 

provas indexadas como aptas a comprovar a participação de 

Cesar Rocha na organização criminosa não o citam em 

nenhum momento, direta ou indiretamente, em especial os e-

mails do Anexo 70. Em uma acurada análise de tais mensagens 

eletrônicas, vê-se que Cesar Rocha não é copiado em nenhuma 

delas, muito menos mencionado no corpo do texto. Como afirmar 

que tal prova serve para indicar o acusado como integrante do 

grupo criminoso se seu nome não é encontrado em referido 

documento? 
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 Em outro escopo, na imputação de corrupção ativa, depara-

se com o mesmo defeito insuperável. Das 18 atribuições de 

nominado tipo de injusto a Cesar Rocha, onde teria sido ele o 

responsável pelo pagamento das propinas apontadas pelo 

Parquet? Em verdade, nenhuma das condutas narradas são 

minuciosamente descritas, registrando os indícios mínimos 

suficientes para o oferecimento de uma denúncia e sua efetiva 

recepção pelo Juízo. 

 

 Ora, se a própria atuação do denunciado não se subsume à 

capitulação legal do artigo 333 do Código Penal, como afirmar 

que existem indícios para perpetrar uma acusação grave dessa 

forma? Pior, Cesar Rocha, então empregado com vínculo 

celetista, é responsabilizado criminalmente em função de 

ocupar um cargo diretivo de empresa do grupo coorporativo 

Odebrecht, portanto, pressupondo que essa posição dentro da 

administração da Odebrecht Engenharia Industrial seria suficiente 

para vinculá-lo a condutas ilícitas supostamente praticadas por 

terceiros. 

 

 Note-se que a menção legal à “exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias” remonta a uma 

pormenorização das condutas hábeis a subsumirem-se aos tipos 

penais objeto de apreciação, além da especificidade de indícios 

mínimos da existência de um liame causal entre a ação/omissão 

do denunciado (particularizada) e a conduta delitiva. 
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 In concreto, entretanto, a denúncia tratou genericamente 

dos fatos e não imputou ao acusado – de modo adequado, 

específico e pormenorizado – a prática dos delitos ali 

capitulados. Permitir a atribuição genérica feita pelo Parquet seria 

o mesmo que aceitar passivamente um ataque frontal aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, consectários do 

devido processo legal, todos garantidos constitucionalmente. 

Para o Direito Penal, importa a efetiva ação delitiva e não a 

posição que o acusado possa vir a ostentar dentro de um 

determinado Grupo empresarial. Vale lembrar, a respeito, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

4. Se é certo que em faltando à Acusação Pública, no 
ensejo do oferecimento da denúncia, elementos bastantes 
ao rigoroso atendimento do seu estatuto formal (Código 
de Processo Penal, artigo 41), principalmente nos casos 
de crime coletivo ou societário, tem-se aceito a imputação 
genérica do fato-crime, sem a particularização minuciosa 
das condutas dos agentes, co-autores e partícipes, 
admitindo, como admite, a lei processual penal que as 
omissões da acusatória inicial possam ser supridas a todo 
tempo, antes da sentença final (Código de Processo 
Penal, artigo 569), seguro é também que toda e 
qualquer presença de presunção de responsabilidade, 
sobretudo, a de natureza absoluta, como sói 
acontecer em denúncias pelo fato exclusivo da 
posição estatutária imputada na pessoa jurídica, 
readmite proscrita responsabilidade penal objetiva e é 
manifestamente infringente do direito penal em vigor, 
informado pelo princípio do nullum crimen sine culpa, 
que requisita, como pressuposto, já em nível da 
conduta e, pois, da tipicidade, a efetiva prática ou a 
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participação da e na ação criminosa. 6. Recurso 
parcialmente conhecido (alínea "a"). 
(STJ – REsp nº 238670/RJ, 6ª Turma, rel. min. Hamilton 
Carvalhido, unânime, – julg. em 3/4/2001). 
 

 Em outras palavras, busca o Ministério Público Federal, em 

sua descrição pouco clara dos fatos, acusar Cesar Rocha do 

crime de corrupção ativa com fulcro em atos os quais não 

integram o tipo legal. Destarte, claramente inepta a denúncia no 

tocante a este ponto da corrupção ativa, também. 

 

 Os defeitos da narrativa acusatória relativamente às 

imputações lançadas contra Cesar Rocha repetem-se quanto ao 

crime de “lavagem” de dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei 

9.613/98, que possui a seguinte redação (em sua versão original, 

antes da Lei 12.683/2012, por conta da data dos fatos – havidos, 

segundo o Parquet, entre 2011 e 2012): “Ocultar ou dissimular 

a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de crime”. 

 

 Nesse tópico, reservou-se ao acusado Cesar Rocha os 

fatos narrados no item IV.2.1. da denúncia, intitulado “Da 

lavagem de ativos em face da Odebrecht”. E da leitura do que 

consta nas linhas que seguem à descrição da denúncia, não se 

depreende onde poderiam estar alocadas, de fato, e 

especificamente com relação ao acusado (pelo menos) as 

elementares típicas “ocultar ou dissimular” e o elemento objetivo 
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“crime”, máxime quando seria imprescindível a indicação clara e 

precisa de qual é – entre o rol de delitos antecedentes apontados 

nos incisos do dispositivo – aquele praticado, em tese, pelo 

acusado. 

 

 Segundo a descrição da denúncia, Cesar Rocha teria 

efetuado pagamentos relacionados à sua atuação como “Diretor 

Financeiro” da empresa, e apenas com um esforço interpretativo 

direcionado, exclusivamente, a outorgar aspectos de ilicitude a 

esta empreitada, poder-se-ia afirmar que tais pagamentos (bem 

analisados enquanto atos próprios do acusado Cesar Rocha) 

caracterizariam “ocultação ou dissimulação” de produtos ou 

proventos de “crime”. 

 

 Não há lógica, acrescente-se, em atribuir ao corruptor – a 

quem paga – o crime de “lavagem” de dinheiro, porquanto quem 

pode ocultar ou dissimular a origem de valores é o dito 

corrompido. 

 

 Assim, e na esteira dos entendimentos jurisprudenciais e 

doutrinários, não resta dúvida de que a peça acusatória mostra-se 

inepta, porque, nela, não estão expostas as condutas 

supostamente praticadas pelo acusado e que pudessem ser 

emolduradas nos tipos penais a ele imputados, dificultando-lhe, 

sobremaneira, o exercício da ampla defesa e do contraditório 

(princípios de raízes constitucionais). 
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 Sendo a denúncia inepta, formulada em afronta ao art. 41 

do Código de Processo Penal, independente de já recebida por 

esse Juízo, em nova análise, se o mérito não aproveitar Cesar 

Rocha, no que não se crê, propugna o reconhecimento de sua 

imprestabilidade jurídica. 

 

f) Ausência de justa causa para o início da ação penal. 

Atipicidade das condutas (deficientemente) narradas. 

 

 Sem embargo da extensão da denúncia, a peça revela-se 

inepta. Além do mais, mesmo que assim não fosse (o que se 

admite apenas por força do argumento), o exame da exordial 

demonstra a ausência de justa causa para deflagração da ação 

penal, pois, além de deficientemente descritas, as condutas 

imputadas a Cesar Rocha são atípicas, outra razão pela qual, 

em sede preliminar, devem ser rechaçadas as acusações. 

 

 Certo que tal circunstância deveria ter sido levada em 

consideração por ocasião do recebimento da denúncia e/ou da 

absolvição sumária. Agora, porém, nada impede (e, na verdade, 

exige) que os elementos trazidos a conhecimento de Vossa 

Excelência ensejem o reconhecimento da imprestabilidade da 

inicial quanto a Cesar Rocha. 
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 Embora possa confundir-se com o mérito, a tese da falta de 

suporte probatório mínimo, por atipicidade, diz com a higidez da 

denúncia, daí optar-se por seu exame, na via preliminar. 

 

 No que se refere às imputações de organização 

criminosa, capitulada no artigo 2º, caput e §4º, inciso II, III, IV e V 

c/c artigo 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/2013, corrupção ativa, 

tipificada no artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal 

e “lavagem” de dinheiro, conforme artigo 1º da Lei 9.613/98, as 

molduras típicas não se encontram preenchidas pelas condutas 

que a denúncia procura (mas, na verdade, não consegue) atribuir 

a Cesar Rocha. 

 

f. 1) A atipicidade do suposto delito de “organização 

criminosa”. 

 

 Foi indevidamente imputado a Cesar Rocha o crime de 

organização criminosa. Quando feita uma minuciosa análise da 

denúncia, constata-se a inexata utilização da modalidade delitiva 

titulada e sua definição legal. 

 

 Das 44 laudas reservadas a narrar todas as circunstâncias 

atinentes à suposta organização criminosa e seus integrantes, 

extraem-se somente 06 parágrafos utilizados para 

individualizar a participação, em tese, de Cesar Rocha. Com a 

devida vênia, tomando-se por base o grau de complexidade 
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argumentado pelo próprio Ministério Público Federal sobre 

suposto grupo – de sua estrutura e diferenciado grau e âmbito de 

atuação –, não é possível crer que a alegada atuação do acusado 

junto à “organização” possa ser descrita em tão poucas palavras. 

 

 A descrição fática trazida pelo Ministério Público Federal 

não se revela suficiente para ilustrar uma ocorrência típica do 

crime de organização criminosa por parte de Cesar Rocha, tendo 

em conta padecer, especialmente, da ausência de descrição de 

um suposto ânimo associativo para o fim de cometer crimes 

e obter vantagens ilícitas, bem como de sua efetiva alocação 

dentro da estrutura e divisão da organização, delineando quais 

seriam suas tarefas dentro de tal. 

 

 Ora, a implicação dada a Cesar Rocha como fato 

comprobatório de sua suposta participação na organização 

criminosa é de que já integrou empresas do Grupo Odebrecht 

e, portanto, por ocupar a época dos fatos a posição de 

“Diretor Financeiro”, estaria satisfeito o requisito (formal, 

superficial) para torná-lo integrante da organização. Não há 

sequer qualquer menção concreta ou comprovada de atos 

supostamente praticados pelo ora denunciado no seio 

entidade delitiva, fora o alegado evento citado pelo controverso 

delator Alberto Youssef. 
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 Nessa toada, em nenhum momento pode-se colher da 

exordial, de forma adequada, qualquer conduta do acusado que 

indique os elementos, objetivos e subjetivos, do tipo de injusto de 

organização criminosa. Igualmente, também não se apresentam 

elementos probatórios suficientes para consubstanciar, 

materialmente, a afirmação de que Cesar Rocha integrasse 

suposta organização. 

 

 A conclusão desse quadro fático e jurídico apresentado, 

assim, é a atipicidade da conduta narrada, diante da inexistência 

dos elementos típicos necessários para a configuração do crime 

de organização criminosa. 

 

 Não foi demonstrado o vínculo associativo entre o 

referido acusado e os demais acusados, tampouco a 

estabilidade de tal vínculo; como também inexistem elementos 

mínimos capazes de comprovar que Cesar Rocha direcionou – 

com todos os demais – a sua intenção para cometer crimes 

objetivando o alcance de vantagens de qualquer natureza, 

como prescrito na Lei n.º 12.850/13. 

 

 Além dos argumentos já encetados acerca da ausência dos 

elementos essenciais do tipo para configuração de sua 

modalidade delitiva, sobreleva ressaltar que os fatos narrados 

na denúncia pelo Parquet federal, no que concernem a Cesar 

Rocha (2011/2012), são anteriores à vigência da Lei 12.850/13, 
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a qual criou o delito de organização criminosa em nosso 

ordenamento. Grife-se: a entrada em vigência de citada 

normativa se deu em 19 de setembro de 2013, 45 dias após a 

sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

 Portanto, tanto em razão da ausência dos elementos típicos 

fundamentais necessários para a configuração do delito ora 

imputado a Cesar Rocha, como da própria inexistência de 

previsão legal do crime de organização criminosa no período dos 

fatos descritos pelo Parquet como infrações penais – anteriores a 

19 de setembro de 2013 – a atipicidade enseja o repúdio à 

acusação firmada contra o acusado.  

 

f. 2) A atipicidade do suposto delito de corrupção ativa. 

 

 Cesar Rocha também foi denunciado, e igualmente de 

forma indevida, pelo cometimento do crime de corrupção ativa. 

Argumenta o Ministério Público Federal, em apertada síntese, que 

para o fim de obter vantagens nas obras e licitações realizadas 

junto a Petrobrás eram pagas “propinas” aos executivos da 

estatal, sendo que os pagamentos, no tocante a Paulo Roberto 

Costa, seriam feitos pelo ora denunciado, conforme singular 

indicação feita por Alberto Youssef, sem qualquer lastro 

probatório. 

 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

76 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

 A redação do tipo de injusto previsto no artigo 333 do 

Código Penal, como bem sabido, é transparente ao elencar como 

condutas delituosas o oferecimento ou promessa de vantagem 

indevida a funcionário público para determiná-lo a fazer, omitir ou 

retardar ato de ofício. Como bem se extrai da leitura dos 

elementos típicos objetivos do crime em tela, não há qualquer 

menção a conduta de “pagar” vantagem indevida. Veja-se: 

 

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício. 

 

 Todavia, contrariamente à redação típica do delito, base 

para a acusação, alega o Parquet que o mero ato – e inexistente 

– de pagar suposto valor em conta corrente que lhe teria sido 

indicada seria suficiente para imputar o crime em testilha ao 

acusado.  

 

 Por exercício retórico, mesmo que Cesar Rocha tivesse 

agido exatamente da forma atabalhoadamente descrita pelo 

delator Alberto Youssef (depois de quase uma centena de 

depoimentos prestados em que jamais mencionara sua pessoa) – 

hipótese absurda cogitada apenas para reflexão teórica –, ainda 

assim, não teria incorrido na conduta típica inserida no artigo 333 

do Código Penal. 
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 O crime de corrupção ativa exige, para sua plena 

formulação, a existência de elementos típicos objetivos e 

subjetivos, sem os quais a conduta se torna atípica21. Portanto, 

além de ser imprescindível a constatação de uma das duas 

atuações descritas no tipo de injusto (oferecer ou prometer), 

igualmente imperioso o dolo na sua conduta. 

 

 Quando analisados tais aspectos nas imputações feitas a 

Cesar Rocha, porém, não é possível extrair nenhuma adequação 

da sua atuação ao capitulado no artigo 333 (como visto acima), 

muito menos aferir dolo em suposta conduta delitiva. O Ministério 

Público Federal, apesar da extensão da denúncia, não obteve 

êxito em demonstrar que as condutas supostamente realizadas 

pelo denunciado estariam emolduradas na descrição do tipo 

penal e/ou teriam sido praticadas com intenção clara e consciente 

de sua parte. 

 

 Observe-se: em todas as alegações lançadas, referentes 

aos consórcios CONPAR, RNEST-CONEST, PIPE RACK e TUC 

Construções, é atribuído a Cesar Rocha somente o ato de 

viabilizar suposto pagamento, muito embora o tipo legal exija 

como conduta o oferecimento ou a promessa para configurar-se. 

Ademais, quando indevidamente o Parquet assevera que teria 

Cesar Rocha realizado tais condutas, isso não se deve a alguma 

prova ou concreta alegação de tê-lo feito, mas sim única e 
                                                           
21 Cezar Roberto Bitencourt. Código Penal comentado. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2010. pp. 1257-1260. 
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exclusivamente por gozar da condição de gestor de uma das 

empresas, como se possível fosse torná-lo responsável 

criminalmente. 

 

 Não só isto, as incongruências acusatórias vão além, pois 

não apenas falham em expor os elementos típicos objetivos do 

crime de corrupção ativa lançados em desfavor de Cesar Rocha, 

mas igualmente pecam por não apresentar indícios suficientes e 

consubstanciados em provas materiais do dolo do agente ao 

realizar tais pagamentos (os quais, frise-se mais uma vez, não 

configuram objetivamente o delito ora imputado em razão de não 

ser uma das condutas previstas na norma). 

 

 De todas as laudas utilizadas na vã tentativa de acusar o 

peticionário de participar do suposto esquema de fraudes, em 

nenhuma delas, é possível inferir, ainda que remotamente, qual 

seria o pretenso vínculo volitivo de Cesar Rocha com o imaginado 

pactum sceleris, ou ainda com a alegada intenção de fazer 

com que alguém praticasse ou deixasse de praticar algum 

ato de ofício inerente a sua condição de servidor público. 

 

 Quando faltantes na conduta narrada os elementos típicos 

objetivos e subjetivos essenciais para a configuração do delito 

incriminado, o único resultado possível é o reconhecimento da 

atipicidade da conduta. Ou seja, se nos fatos narrados na exordial 

acusatória Cesar Rocha não incorre – sequer em tese – em 
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qualquer das modalidades descritas no caput do artigo 333 

(oferecer ou prometer), tampouco se constata o dolo para 

determinar servidor público a deixar de fazer, retardar ou se 

omitir, não se pode falar em tipicidade no quadro fático 

apresentado. 

 

 Somente para fins de argumentação, insta repetir: mesmo 

que tivessem sido apontados indícios mínimos por parte do 

Ministério Público Federal no sentido de que Cesar Rocha teria 

sido o responsável pelo pagamento das indigitadas “propinas”, 

ciente de suposto acordo irregular, o verbo nuclear “pagar” não 

compõe a descrição típica do delito, como bem evidenciado. 

 

 Ausente a justa causa, não procedem os pedidos 

condenatórios lastreados em denúncia elaborada sem suporte 

probatório mínimo. 

 

f. 3) A atipicidade do suposto delito de “lavagem” de 

dinheiro.  

 

 Os elementos típicos do crime de “lavagem” de dinheiro – 

na forma como imputado ao acusado Cesar Rocha – também não 

foram adequadamente demonstrados. 
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 Como dito linhas acima, reservou-se a Cesar Rocha os 

fatos narrados no item IV.2.1. da denúncia, intitulado “Da 

lavagem de ativos em face da Odebrecht”.  

 

 Não há como se conceber tipicidade penal de “lavagem” de 

dinheiro a quem se atribuiu o pagamento (corruptor). Somente 

aquele que recebe (corrompido) poderá ocultar ou dissimular a 

origem dos recursos recebidos. 

 

 Pela impossibilidade de aperfeiçoamento da conduta de 

branqueamento, pugna-se pelo reconhecimento, em preliminar, 

da não subsunção típica dos fatos ao figurino legal. 

 

g) Cerceamento de defesa. Conversão do julgamento em 

diligências. Indeferimento de oitiva de testemunhas 

residentes do exterior. 

 

 Em sua Resposta, Cesar Rocha arrolou, entre outras, 

testemunhas residentes no exterior. 

 

 Ao pronunciar-se sobre a petição de resistência, esse Juízo 

ordenou à Defesa: 

 

Relativamente às testemunhas residentes no exterior, 
deve a Defesa atender à exigência do art. 222-A do CPP 
em cinco dias sob pena de indeferimento. 
(Evento 130). 
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 Cumprindo o comando, justificou-se plenamente a 

necessidade: 

 

A propósito das testemunhas residentes no exterior, 
arrolados dentro do prazo legal, convém antes gizar a 
maneira distorcida com que esse Juízo interpreta o 
corolário da duração razoável do processo, introduzida, 
formalmente, em nosso ordenamento pela Emenda 
Constitucional de nº 45, aprovada em 2004 pelo Poder 
Constituinte Derivado Reformador. 
Interpreta-o em desfavor do réu, quando a exegese é 
outra. 
Embora o princípio tenha sido recentemente incorporado 
ao texto constitucional, a razoabilidade, como primado, 
está talhada, de há muito, em nossos catálogos 
legislativos, compreendendo o pleno exercício do direto 
de defesa, efetiva atuação dos advogados e a 
preservação de direitos e garantias, e não atropelos 
processuais visando à célere condenação. 
Pois bem.  
No tocante à testemunha Carlos Augusto Campos dos 
Reis, residente no Peru, cuida-se de funcionário da 
Odebrecht que trabalhou com Cesar Ramos Rocha em 
período abarcado na inicial persecutória e que poderá 
esclarecer pontos de interesse da causa. Dizer mais, com 
todo respeito, é cobrar da defesa antecipação de teses, o 
que impróprio e impertinente, no mínimo. 
Relativamente a Sergio Alexandre Gomes, hodierno 
residente no México, igualmente colega profissional de 
Cesar Ramos Rocha na Odebrecht, funcionou com 
gerente administrativo-financeiro, podendo explicitar ao 
Juízo a rotina e as atividades do acusado, sendo 
imprescindível à exercitação do direito de defesa. 
Por fim, quanto a Andrew Ma, já qualificado na petição de 
resistência ajuizada, o interesse na inquirição diz com a 
construção de teses defensivas que serão submetidas ao 
Judiciário no momento oportuno, qual seja, em memoriais 
e nos recursos subsequentes, se necessário interpor, 
devendo atentar-se que esse Juízo representa, tão só e 
somente, o primeiro grau de jurisdição, servindo a prova 
que se quer produzir para as instâncias ad quem.  
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 Não obstante, indeferiu esse Juízo a pretensão defensiva: 

 

4. A Defesa de Cesar Rocha arrolou uma testemunha 
residente no Peru e outra no Canadá. 
A Defesa de Rogério Araújo arrolou duas residentes no 
México e uma na Argentina. 
A Defesa de Márcio Faria arrolou testemunhas residente 
no México e no Canadá. 
A Defesa de Marcelo Odebrecht arrolou uma residente na 
Suíça e cinco no Canadá, incluindo o Ministro da Justiça 
daquele país 
Foram as Defesas intimadas para  "atender à exigência 
do art. 222-A do CPP". 
Necessário, para justificar a oitiva de testemunha 
residente no exterior, demonstrar previamente a 
"imprescindibilidade" nos termos expressos do art. 222-A 
do CPP. 
O cerne da imputação na presente ação penal reside nos 
pagamentos, amparados, em princípio, em prova 
documental, de que os acusados, dirigentes da 
Odebrecht, efetuaram pagamentos milionários em causa 
a dirigentes da Petrobrás. 
Nenhuma palavra a esse respeito foi até o momento dita a 
esse respeito pelas Defesas dos executivos da 
Odebrecht. 
Não é evidentemente necessário que as Defesas 
adiantem suas alegações de mérito. 
Mas para justificar a oitiva demorada e custosa de 
testemunhas no exterior, máxime em processo com 
acusados presos, no mínimo é necessário um 
esclarecimento objetivo do que a testemunha sabe dos 
fatos da imputação. 
Nenhuma das Defesas cumpriu minimamente o ônus que 
lhe cabia mesmo tendo sido intimada expressamente. 
A Defesa de Cesar alegou que as testemunhas residentes 
no Peruo e México, em síntese, já trabalharam com ele 
(evento 344). Ora, Cesar deve ter trabalhado com outras 
pessoas residentes no Brasil, não se vislumbrando motivo 
para ouvir pessoas residentes no exterior sobre isso, 
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salvo se detentoras de algum conhecimento especial 
sobre os fatos da imputação, o que não foi demonstrado. 
(...) 
Enfim, quanto às testemunhas residentes no exterior, 
indefiro a oitiva, pois as Defesas não demonstraram a 
imprescindibilidade nos termos do art. 222-A do CPP, 
soando ao contrário a prova como expediente meramente 
protelatório, ilustrada pela pretensão extravagante em 
ouvir o Ministro da Justiça do Canadá neste feito. 
De todo modo, considerando os recursos bilionários da 
Odebrecht, que sustenta a defesa de seus executivos, 
querendo, poderão, as Defesas trazer as testemunhas em 
questão para depor no Brasil, as suas expensas. Se for 
este o caso, designarei data. Deverão, se assim optarem, 
peticionar nesse sentido em quinze dias. 

 

 Inconformado, Cesar Rocha pleiteou a reconsideração, na 

linha que segue: 

 

“Uma vez arroladas pelas partes, as testemunhas são do 
processo”, decidiu-se na assentada última, utilizando 
certa praxe em detrimento do art. 401, parágrafo 2º, do 
Código de Processo Penal. 
Se são do processo, havendo "recursos bilionários" ou 
não, inconcebível, sob pena de patente ilegalidade, 
impingir as partes a conduzi-las ao Juízo. 
Constrangimento ilegal é crime. 
E a regra da igualdade perante a lei tem sido relativizada 
quando convém, inclusive em audiência pública no 
Congresso Nacional. 
Nem sob vara, que não tem, a defesa pode trazer do 
Canadá a testemunha Andrew Ma, cuja 
imprescindibilidade para as teses a se articular já foi 
pronunciada, agregando-se, agora, os fundamentos de 
relevância, pertinência e necessidade da prova já 
manejados pelo advogado de Marcelo Odebrecht: 
 

“Já a testemunha ANDREW MA, também arrolada 
pela defesa do ora peticionário, atuou junto ao 
órgão denominado Public Safety Operations (PSO) 
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da empresa Research in Motion (RIM) no Canadá, 
sendo signatário do e-mail pso.br@blackberry.com, 
endereço para o qual foram enviadas as ordens de 
monitoramento de BlackBerry Messenger nas 
investigações em questão, através do e-mail 
rim.dicor@dpf.gov.br da Polícia Federal (conforme 
reproduzido no Evento 171, Anexo 07, página 05, 
dos autos eletrônicos de Interceptação Telefônica e 
Telemática nº 5026387-13.2013.404.7000): 
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Assim, a produção da prova testemunhal em 
questão é imprescindível para esclarecer os termos 
em que foi realizada a interceptação telemática que 
deu origem à cognominada ‘Operação Lava Jato’, 
confirmando que o monitoramento foi realmente 
realizado por canais diretos entre a Polícia Federal, 
no Brasil, e a RIM (Research In Motion), no 
Canadá, sem observância do Tratado Bilateral de 
Assistência Mútua em Matéria Penal existente 
entre Brasil/Canadá, promulgado pelo Decreto nº. 
6.747/09, e em violação ao disposto no art. 5º, XII, 
da CF. 

 
Ressalte-se, ademais, que, conforme já foi dito no 
tópico VI da resposta à acusação do peticionário 
MARCELO ODEBRECHT, em se tratando de 
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matéria protegida constitucionalmente, as 
autoridades públicas têm o dever de comprovar a 
regularidade da quebra do sigilo telemático em 
comento, sob pena de ser inexoravelmente 
reputado ilegal e inconstitucional, razão pela qual é 
imprescindível a oitiva da testemunha em questão. 
No ponto, não pode haver nem manobra nem 
subterfúgio...” 

 
No que tange às duas outras testemunhas residentes no 
exterior, e que trabalharam com César Ramos, 
igualmente, o indeferimento materializa a intolerância do 
Juízo com o direito de defesa e com a própria ordem 
processual posta. 
De maneira a coarctar a invocação, em desfavor dos réus, 
do princípio da duração razoável do processo, recusando-
se diligências pertinentes e relevantes a pretexto de que 
há acusados presos, os únicos demandados reclusos 
nessa ação penal, por seus advogados, declinam que 
concordam com a produção de oitivas no exterior, por 
rogatória ou cooperação jurídica internacional, pois zelam, 
acima de tudo, pela observância do devido processo legal 
e de seus consectários da ampla defesa e do 
contraditório, independente do lapso temporal para 
cumprimento. 
Qual será o argumento agora? 
Pugna-se, pois, diante da explícita manifestação dos réus 
presos sobre a diligência que se pretende, reservando-se 
a garantia da duração razoável ao jurisdicionado, e não à 
sociedade ou ao juiz (direitos e garantias individuais, 
relembre-se), a reconsideração do deciso, autorizando as 
oitivas, mediante, repita-se, expedição de carta rogatória 
ou cooperação jurídica internacional. 
Subsidiariamente, na hipótese de não reconsideração, 
anota-se a viabilidade da oitiva de Carlos Augusto 
Campos dos Reis no Brasil na primeira quinzena de 
novembro, atendendo, inconformado, a alternativa 
estabelecida pelo Juízo. 

 

 Mesmo demonstrada, novamente, a imprescindibilidade, 

esse Juízo manteve, de maneira lacônica, o indeferimento: 
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Indeferi a oitiva de várias testemunhas residentes no 
exterior arroladas pelas Defesas de Cesar Rocha, Rogério 
Araújo, Márcio Faria e Marcelo Odebrecht, consignando, 
porém, que, se fosse o caso, poderiam as Defesas, com 
os recursos da Odebrecht, trazê-las ao Brasil para serem 
ouvidas (decisão de 02/09/2015, evento 388). 
Pleitearam as Defesas reconsideração nos termos das 
petições dos eventos 643-646. 
Não há nenhum argumento novo, salvo irresignação. 
A decisão do evento 388 já está suficientemente 
fundamentamentada. 
Indefiro o pedido de reconsideração. Ciência às aludidas 
defesas. 

 

 O exercício do direito de defesa, que há de ser pleno, 

segundo a Constituição Federal, restou malferido, manietando 

esse Juízo a produção da prova testemunhal pretendida pelo 

acusado, interpretando a regra do art. 222-A do Código de 

Processo Penal em detrimento da cláusula maior do devido 

processo legal, e seus consectários da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

 Postula-se a conversão do julgamento em diligências, 

oportunizando a justificada oitiva das testemunhas residentes no 

exterior. 

 

h) Cerceamento de defesa. Conversão do julgamento em 

diligências. Escuta ambiental não autorizada judicialmente na 

cela de Alberto Youssef. Vedação de acesso à prova.  
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 Em última tentativa, a Defesa do corréu Marcia Faria, 

acerca da escuta ambiental na cela de Alberto Youssef, 

peticionou, insistindo no cumprimento de diligência deferida, in 

litteris: 

 

1. Pendência de cumprimento de diligência a respeito 
da possível escuta na cela de Alberto Youssef 
 
Em petição datada do último dia 21 (Evento 944), o ora 
requerente pleiteou a expedição de ofício ao Delegado de 
Polícia Federal Alfredo José de Souza Junqueira e ao 
Corregedor-Geral de Polícia Federal em Brasília, com a 
finalidade de obter as possíveis provas de que a escuta 
ilegal instalada na cela de Alberto Youssef – que a Polícia 
Federal insiste em negar – efetivamente existiu. 
 
O tema não poderia ser mais relevante, haja vista que 
duas testemunhas da presente ação penal relataram não 
só que a dita escuta teria sido instalada por ordem de 
alguns dos mais proeminentes Delegados que 
conduziram as investigações da Operação Lava Jato, 
como também que o ilícito haveria sido acobertado pela 
própria Polícia Federal, mediante depoimentos em tese 
falsos tomados em sindicância alegadamente 
premeditada para nada descobrir. 
 
Não por acaso, Vossa Excelência dedicou 
praticamente todas as perguntas dirigidas àquelas 
duas testemunhas – o Agente Dalmey Werlang e o 
Delegado Mário Fanton – a perquirir se existiam ou 
não os áudios resultantes da escuta, chegando a 
indagar: “Mas a existência do áudio não comprovava 
que havia escuta?” (Evento 908). 
 
Como é de se imaginar que esse douto Juízo não faria 
perguntas em vão, mostra-se indiscutível a pertinência de 
saber se tais áudios – assim como outras eventuais 
evidências de que a escuta ilegal foi realizada – de fato 
existem. 
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Por sinal, embora não tenha atendido integralmente à 
solicitação da defesa formulada na referida petição, esse 
MM. Juízo oficiou à Corregedoria-Geral da Polícia Federal 
para que esta “encaminhasse a este Juízo, se possível no 
prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca de eventual 
conclusão do procedimento instaurado para apuração de 
suposta escuta ilegal instalada na cela de Alberto 
Youssef, com remessa de cópia do resultado, se houver” 
(Evento 1.022). 
 
Mais uma vez, é de se supor que Vossa Excelência não 
haveria assim procedido caso não julgasse o tema 
relevante para este processo. 
 
Em resposta à solicitação desse douto Juízo, o ilustre 
Delegado Roberto Mario da Cunha Cordeiro informou que 
“o procedimento instaurado para apurar a suposta escuta 
ilegal instalada na cela de Alberto Youssef (...) se 
encontra em fase final de apuração”, e registrou que “a 
conclusão do apuratório está prevista para o final deste 
mês de novembro de 2015 e, tão logo seja finalizado, 
será remetida cópia do resultado eventualmente 
alcançado a esse Egrégio Juízo” (Evento 1.117). 
 
Ocorre que, um mês e meio depois do previsto, ainda 
não aportou aos autos qualquer resposta sobre “a 
conclusão do apuratório”.  
 
De mais a mais, não é necessário aguardar-se o 
encerramento daquela Sindicância Investigativa para 
saber se existem provas de que a escuta ocorreu – e, 
especialmente, para obter a resposta à indagação 
feita por esse próprio MM. Juízo sobre a existência 
dos áudios dela possivelmente decorrentes.  
 
Ainda mais quando se verifica que, enquanto a defesa 
permanece privada de conhecer qualquer parte do 
conteúdo da Sindicância, o Parquet Federal – uno e 
indivisível, como se sabe – ao que tudo indica já teve 
amplo acesso àquela apuração. Com efeito: em recente 
petição, o órgão ministerial registrou que determinado 
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agente policial “já foi ouvido por duas vezes na nova 
sindicância, neste ano de 2015” e ressaltou que tal 
“depoimento (...) só não foi juntado” pelo Ministério 
Público Federal “porque é desnecessário”22. 
 
De outro lado, conquanto ainda não seja este o momento 
para averiguar os efeitos na presente ação penal da 
eventual ocorrência da escuta e seu aparente 
acobertamento pela Polícia Federal, não é demais 
ressaltar que, na dicção do e. Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, “embora o Inquérito Policial seja peça 
meramente informativa, possibilitando que os elementos 
obtidos sejam confirmados na instrução da Ação Penal, 
submetidos ao contraditório, isso não isenta o Estado 
investigador a agir com ética na colheita de elementos 
que servirão de prova para apuração da prática de 
crimes”23. 
 
Por isso mesmo, ao julgar o HC 149.250, a c. 5ª Turma do 
e. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade 
de investigação por força da atuação desvirtuada dos 
agentes públicos que dela se incumbiram. Na ocasião, o r. 
voto vencedor assentou que “o Delegado (...) encarregado 
de chefiar as investigações (...) deveria atuar nos estritos 
limites da legislação vigente e dentro dos Princípios já 
mencionados, especialmente, o da Impessoalidade”. 
 
Compreende-se, assim, por que Vossa Excelência se 
interessou em saber se a escuta ilegal foi de fato 
implementada, e por que solicitou à Polícia Federal que 
informasse o que restou apurado nesse sentido.  
 
Incompreensível seria esse MM. Juízo subitamente voltar 
atrás, impedindo que a questão seja aqui esclarecida logo 
agora que a mencionada sindicância está sendo 
concluída, e justamente quando a presente ação penal se 
encaminha para a prolação de sentença.  
 

                                                           
22 Processo 5050414-89.2015.4.04.7000, Evento 1. 
23 HC 503760870.2015.4.04.0000, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. João Pedro 
Gebran Neto, julgado em 18.11.15.  
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Desse modo, cumpre ser expedido novo ofício à douta 
Corregedoria-Geral de Polícia Federal, desta feita 
solicitando cópia das possíveis evidências quanto à 
existência da dita escuta – especialmente dos áudios por 
ela porventura produzidos –, independentemente de já 
estar finalizada a Sindicância Investigativa que apura 
o evento. 

 

 Ao apreciar o pedido, absolutamente razoável, esse Juízo o 

indeferiu: 

 

A ação penal está em fase de alegações finais, com 
instrução encerrada. 
Peticiona a Defesa de Marcio Faria no evento 
1.288 solicitando cópia "de possíveis evidências quanto à 
existência" da suposa escuta ambiental instalada na cela 
de Alberto Youssef "independentemente de já estar 
finalizada a sindicância investigativa que apura o evento". 
(...) 
Decido. 
Como adiantado, a ação penal está em fase de alegações 
finais, com instrução encerrada. 
Os prazos para alegações finais já foram fixados pela 
decisão de 16/12/2015. 
O processo é uma marcha para frente. Não se 
retornam às fases já superadas. 
Durante o curso do processo, as partes 
formularam amplos requerimentos probatórios e que 
foram atendidos. 
A Defesa, enquanto busca retardar o julgamento com 
novos e intempestivos requerimentos probatórios, reclama 
nas instâncias superiores pela revogação da prisão 
preventiva alegando excesso de prazo. 
Então não há lugar para a reabertura da instrução nesse 
momento processual. 
Além disso, as provas são manifestamente impertinentes 
ou irrelevantes. 
Este Juízo, a pedido da Defesa, já solicitou à 
Corregedoria da Polícia Federal o resultado das 
apurações acerca da suposta escuta ambiental tão logo 
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se findassem. Atendeu os termos exatos do requerimento 
então feito pela Defesa. Não cabe solicitar o envio de 
cópia parcial do procedimento antes de seu término com o 
risco de prejudicar as apurações ou gerar juízos 
prematuros. 
Além disso, tal escuta ambiental, caso tenha de fato 
existido, não gerou resultado probatório direto ou indireto 
que tenha sido utilizado neste processo ou em qualquer 
outro perante este Juízo, sendo o elemento probatório 
pretendido irrelevante para o julgamento deste feito. 

 

 Em que pese o indeferimento, a questão articulada, longe 

de interessar somente às Defesas, deveria ser do total interesse 

desse Juízo – aliás, foi quando da colheita dos depoimentos dos 

agentes públicos envolvidos –, cujo desenlace pode sim macular 

as delações de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, origem 

dos inúmeros acordos firmados pela “Força Tarefa”. 

 

 Pela conversão do julgamento em diligências, nos moldes 

vindicados. 

 

i) Nulidade da ação penal. Refazimento da prova. Delatores e 

corréus em ações penais conexas ouvidos como 

testemunhas, tomando compromisso legal. No máximo, 

informantes. 

 

 Desde a primeira assentada (Evento 365), a Defesa de 

Cesar Rocha impugnou a oitiva de delatores, não denunciados 

nessa ação penal, como testemunhas, firmando compromisso de 

dizer a verdade, e de coinvestigados, com mesma roupagem. 
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 Desde a primeira assentada, esse Juízo indeferiu os 

requerimentos defensivos. 

 

 Ocorre que, de acordo com esse próprio Juízo, as dezenas 

de denúncias formuladas, no bojo da “Lava Jato”, representam 

fração de um todo, cuja acusação poderia ser feita numa única 

petição inicial, não o fazendo o Ministério Público Federal, devido 

à faculdade expressa no art. 80 do Código de Processo Penal: 

 

Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a 
formulação de uma única denúncia, com dezenas de fatos 
delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e 
julgamento, violando o direito da sociedade e dos 
acusados à razoável duração do processo. 
Também não merece censura a não inclusão na denúncia 
dos crimes de formação de cartel e de frustração à 
licitação. Tais crimes são descritos na denúncia apenas 
como antecedentes à lavagem e, por força do princípio da 
autonomia da lavagem, bastam para processamento da 
acusação por lavagem indícios dos crimes antecedentes 
(art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/1998). Provavelmente, 
entendeu o MPF que a denúncia por esses crimes 
específicos demanda aprofundamento das investigações 
para delimitar todas as circunstâncias deles. 
Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar 
o agigantamento da ação penal com dezenas de crimes e 
acusados, remanesce o Juízo como competente para 
todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. 

 

 Portanto, os fatos tidos por conexos revelam um todo, não 

podendo delator ser ouvido como testemunha e, no caso de 

corréu, nem ser inquirido. 
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 Segue, a propósito, o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal, consubstanciado na AP nº 470: 

 

EMENTA: AÇÃO PENAL. TERCEIRA QUESTÃO DE 
ORDEM. CO-RÉUS COLABORADORES. DENÚNCIA NO 
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL CONTRA OS 
RÉUS NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O 
JULGAMENTO ORIGINÁRIO. INCONVENIÊNCIA DA 
REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
JULGAMENTO CONJUNTO. MANUTENÇÃO DO FEITO 
NO JUÍZO DE ORIGEM. ARROLAMENTO DOS CO-
RÉUS COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. 
APROVEITAMENTO DOS DEPOIMENTOS NA 
CONDIÇÃO DE INFORMANTES. VIABILIDADE. 
RESPEITO AOS DITAMES LEGAIS E AO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA 
PARA AFASTAR A QUALIDADE DE TESTEMUNHAS E 
MANTER A OITIVA DOS CO-RÉUS NA CONDIÇÃO DE 
INFORMANTES. (...) 6. O fato de não terem sido 
denunciados nestes autos não retira dos envolvidos a 
condição de co-réus. Daí a impossibilidade de conferir-
lhes a condição de testemunhas no feito. 7. De todo 
modo, por não terem sido ouvidos na fase do 
interrogatório judicial, e considerando a colaboração 
prestada nos termos da delação premiada que celebraram 
com o Ministério Público, é perfeitamente legítima sua 
oitiva na fase da oitiva de testemunhas, porém na 
condição de informantes. Precedente. (...) 9. Questão de 
ordem resolvida para julgar ausente violação à decisão do 
plenário que indeferiu o desmembramento do feito e, 
afastando sua condição de testemunhas, manter a 
possibilidade de oitiva dos co-réus colaboradores nestes 
autos, na condição de informantes. 
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(AP 470 QO - terceira, Relator:  min. Joaquim Barbosa, 
Tribunal Pleno, julg. em 23/10/2008, DJe Pub. 30/4/2009, 
RTJ VOL. 211- PP. 37). 

 

 Veja-se, ainda, que o contexto inaugurado pela recente Lei 

de Combate ao Crime Organizado, em cujo artigo 4º, § 14, se 

prevê que “nos depoimentos que prestar, o colaborador 

renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e 

estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade”, em nada 

altera o entendimento pretoriano, pois não retira do delator a sua 

condição de réu, com todas as suas implicações. 

 

 De se reconhecer o vício processual na condução do feito, 

ordenando-se o refazimento da instrução, a partir dos 

depoimentos colhidos de delatores e de coinvestigados em ações 

penais conexas. 

 

3. MÉRITO. ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL 

PRODUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELA 

DEFESA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ONDE ESTÁ 

CESAR ROCHA DENTRO DO GRUPO ODEBRECHT E QUAIS 

AS SUAS ATRIBUIÇÕES? EXAME DAS ALEGAÇÕES FINAIS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERROGATÓRIO 

JUDICIAL DE ALBERTO YOUSSEF: CHAMADA DE CORRÉU 

NÃO VESTIDA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS APTOS A 

SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. 
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 Cesar Rocha, em seu interrogatório, negou que tivesse 

viabilizado o pagamento de vantagens indevidas, no exterior, a 

Paulo Roberto Costa, mediante o recebimento, em dois 

encontros, de dados bancários fornecidos por Alberto Youssef. 

Isto não ocorreu! 

 

 Nas “Notas Iniciais”, a Defesa demonstrou a 

impossibilidade de, em dois encontros com Alberto Youssef 

e sem nenhuma mensagem telefônica trocada via Blackberry, 

Cesar Rocha incorrer no cometimento, “por 18 vezes”, do delito 

de corrupção ativa, bem como, “por 8 vezes”, da “lavagem” de 

dinheiro, quanto mais a acusação desarrazoada e atemporal de 

integrar organização criminosa. 

 

 Cesar Rocha demonstrou além. Em suas atividades dentro 

da Construtora Norberto Odebrecht, no interrogatório, esclareceu, 

resumidamente: 

 

- não participava do processo licitatório junto a 

Petrobras ou qualquer outro cliente; 

 

- não participava da gestão financeira da execução 

das obras indicadas na denúncia ou quaisquer 

outras; 
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- não participava de discussão de aditivos 

contratuais; 

 

- não tinha interface com o cliente Petrobras ou com 

qualquer outro; 

 

- não mantinha contato com os 

executivos/funcionários das outras empreiteiras;  

 

- não assinava cheques ou dispunha do caixa das 

obras; e 

 

- não lidava com instituições financeiras no Brasil ou 

no exterior. 

 

 Prova disto está nos testemunhos colhidos durante a 

instrução processual, inclusive os das pessoas arroladas pelo 

Ministério Público Federal, pois nenhum delator, salvo Alberto 

Youssef, revelou conhecê-lo. 

 

 Augusto Mendonça, Carlos Alexandre, Dalton Avancini, 

Eduardo Leite, Julio Camargo, Marcos Berti, Ricardo Pessoa, 

Leonardo Meirelles e Rafael Ângulo nada falaram sobre Cesar 

Rocha. 
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 Os corréus, agentes públicos, notadamente Paulo Roberto 

Costa e Pedro Barusco, não conhecem Cesar Rocha. Exato: 

Paulo Roberto Costa não sabe quem é Cesar Rocha: 

 

Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da 
Odebrecht com quem o senhor tinha contato, o senhor 
pode reiterar? 
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com 
frequência, com mais frequência era o Márcio Faria e o 
Rogério Araújo. 
Juiz Federal:- O SENHOR CÉSAR ROCHA? 
Interrogado:- NÃO. 
(Evento 1404, grifou-se). 

 

 No tocante às atribuições de Cesar Rocha, exsurge a 

relevância da prova defensiva, salientando que o Ministério 

Público Federal, deixando à margem os testemunhos, em 

alegações finais, preferiu seguir a trilha daquilo que acha, distante 

do caderno probatório, quanto à estrutura do Grupo Odebrecht, 

inteiramente descentralizada, contando quase 200.000 

funcionários diretos, tratando-o como se microempresa, ao 

propalar: 

 

Afere-se do presente caso, portanto, que, não obstante a 
designação de cargos entre os funcionários da 
ODEBRECHT, a atuação dos executivos ora denunciados 
não se restringia ao que formalmente lhes cabia, 
sobretudo no que respeita aos negócios e contratos 
firmados com a PETROBRAS. Sobretudo visando à 
consumação dos delitos objetos da presente ação penal, 
ignorava-se a divisão formal de cargos, ampliando-se 
poderes, cabendo a MARCELO ODEBRECHT, 
ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA 
e ALEXANDRINO ALENCAR, de maneira geral, zelar por 
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interesses próprios e da empreiteira em detrimento da 
Estatal. 

 

 Engana-se, chapadamente, o Ministério Público Federal. 

 

 Vejamos. 

 

 A testemunha Luciano Cruz, depois de se apresentar, 

declinando que “comecei na organização em final de 2006, 

dezembro de 2006. Anteriormente trabalhei em empresa de 

auditoria externa e na construtora eu trabalhei na gerência 

financeira da região norte, infraestrutura, na área de 

infraestrutura, passando a partir de 2009 integrarmos a Operação 

Infraestrutura Brasil, ainda como gerente financeiro. Responsável, 

na verdade, pela controladoria. E a partir de 2012 desempenhou 

essa atividade de responsável financeiro pela área de 

Infraestrutura Brasil. Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor 

conhece César Ramos Rocha? Depoente:- Conheço. Defesa de 

César Ramos Rocha:- Qual atividade ele exercia na Construtora 

Norberto Odebrecht? Depoente:- Ele tinha atividade, tem 

atividade similar a minha, como responsável pela área financeira 

da engenharia industrial, é outro negócio dentro da organização, 

de engenharia também” (Evento 921), explicou se Cesar Rocha 

possuía ingerência na obra: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- Voltando a questão da 
obra, eu esqueci de perguntar se o responsável financeiro 
de uma das áreas de negócio ele tem alguma ingerência 
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na comissão de negociação de aditivos, algo nesse 
sentido. Na obra. 
Depoente:- Não, nenhuma função comercial, tudo que se 
refere a parte comercial está dentro da obra, a gente 
chama de... da linha, né? 

 

 Sobre uma das principais atividades desempenhadas por 

Cesar Rocha na engenharia industrial, Luciano Cruz 

testemunhou: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- Está certo. O senhor 
conhece o programa de segurança empresarial? 
Depoente:- Sim. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Pode resumidamente 
descrevê-lo. 
Depoente:- O PSE como ele é conhecido na organização, 
é um programa aplicado dentro dos contratos, sob a 
responsabilidade do responsável de finanças dos 
ambientes de negócio, no caso da infra sou eu e pelo 
responsável da área de pessoas, porque esse programa é 
um programa que abrange aí a parte não só financeira, 
uma parte de serviço, pessoas. E é um programa 
dedicado a fazer a verificação das boas práticas dentro 
das obras. Então, é um programa executado por terceiros 
contratados, de forma permanente dentro da linha e 
acompanhado aí por esses dois responsáveis, da área de 
pessoas e da área de financeiro. Cada um obviamente 
dentro do seu escopo. 
Defesa de César Ramos Rocha:- É uma forma de 
auditagem? 
Depoente:- Sim. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O responsável... 
Depoente:- (Ininteligível) de fatos e práticas. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O responsável 
financeiro pela engenharia industrial tem participação 
nesse programa? 
Depoente:- Total. É responsabilidade dele. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O que ele 
desempenha? 
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Depoente:- Além de planejamento de cronograma desses 
trabalhos executados na obra, ele faz todo o 
acompanhamento de escopo, execução e leitura de 
relatórios, ou seja, resultado, apuração do resultado dos 
trabalhos. E como consequência aí aplicar eventualmente 
as correções devidas em caso de qualquer ponto a ser 
melhorado no aspecto de prática e de controle. 
Defesa de César Ramos Rocha:- A participação do 
responsável financeiro, essa participação descrita agora, 
elas têm algum liame com a gerência financeira da obra, 
pagamento aos fornecedores, a prestadores de serviço? 
Depoente:- O escopo visa dedicar às boas práticas, tanto 
de contabilidade quanto de controle interno, então passa 
sim por uma verificação de como o processo de 
controladoria se dá dentro de uma obra,  desde sua 
origem que seria a contratação até o seu 
pagamento dentro  do canteiro. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Sim, no aspecto de 
fiscalização, mas no aspecto de dar ordens. 
Depoente:- Não, somente de verificação ou de 
auditagem. 

 

 Luciano Cruz ainda mostrou ao Juízo prática comum dentro 

do Grupo de recebimento de indicação de empresas para prestar 

serviços ou fornecer produtos, exatamente o que ocorreu nos 

dois encontros havidos entre Cesar Rocha e Alberto Youssef: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- Mudando um pouco de 
foco, é comum dentro da Construtora Norberto Odebrecht, 
dentro do grupo o recebimento de indicações ou pedidos 
de reunião para apresentação de potenciais prestadores 
de serviço? 
Depoente:- Com frequencia. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E como se dá isso e 
para quê? 
Depoente:- Duas formas, a forma interna, a gente sempre 
recebe recomendações de prestadores de serviço que 
estejam eventualmente prestando... Contratados em outra 
área que gostariam de expandir a outros negócios e aí a 
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gente acaba por receber essas indicações e encaminhar a 
devida área dependendo do serviço, como externa 
também, nos busca seja por meio de algum contrato 
pessoal dentro da organização, ou seja, pela identificação 
na função do responsável financeiro como um canal de 
entrada. E com frequência a gente recebe essas pessoas 
para poder fazer a canalização, o teor de onde conduzir aí 
dentro desse aspecto. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E atendendo essa 
empresa, indicados os critérios, qual o encaminhamento 
que você faz você recebendo isso, qual o 
encaminhamento, qual o procedimento que se dá? 
Depoente:- Veja em geral se vai buscar a melhor pessoa, 
a pessoa mais capacitada a receber em função do tipo de 
serviço que se busca prestar. Se, por exemplo, se 
engenharia você vai indicar em geral um diretor de 
contrato aí o mais próximo ou até mesmo que ele já 
venha com a expectativa de um projeto para prestar o 
serviço. E se de outra área qualquer... Ou seja, você vai 
canalizar ali, tentar direcionar a melhor pessoa para 
receber essa pessoa. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Tá. E uma vez 
contratada, essa pessoa jurídica para prestação de 
serviço indicada, de quem é a responsabilidade se ela 
não performar, por exemplo, se ela não prestar um bom 
serviço? 
Depoente:- De quem contratou. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Não de quem indicou? 
Depoente:- Não, em hipótese alguma. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Só para... 
Depoente:- O fato de estar indicado, não tira a 
responsabilidade de quem contratou, avaliou, prestou 
serviço e fez a contratação. 

 

 Em face da controvérsia envolvendo o apelido “Naruto” e se 

presenciou contatos frequentes entre Cesar Rocha e Alberto 

Youssef, Luciano Cruz foi perguntado e respondeu: 
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Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor conhece 
César Ramos Rocha por algum apelido ou sabe que ele 
tem algum apelido? 
Depoente:- Não, eu trato como César, César Rocha e já 
ouvi ele ser chamado de Cezinha por algumas pessoas 
dentro da organização, mais próximas deles diria, mas 
fora isso nenhum outro. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor já ouviu 
alguém o chamá-lo de Naruto? 
Depoente:- De? 
Defesa de César Ramos Rocha:- Naruto. 
Depoente:- Naruto? 
Defesa de César Ramos Rocha:- Isso. 
Depoente:- Não. 
(...) 
Defesa de César Ramos Rocha:- Depois da eclosão da 
dita operação aqui Lava-Jato, a pessoa de Alberto 
Youssef ficou conhecido nacionalmente, o senhor já o 
encontrou na companhia de Alberto Youssef? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Ele já fez referência ao 
Alberto Youssef para o senhor? 
Depoente:- Não, não. 

 

 O Diretor de Contratos Marcelo Degani Panzetti (Evento 

921) também foi ouvido e esmiuçou as funções do responsável 

financeiro da área de engenharia industrial (Cesar Rocha), 

esclarecendo não se tratava de diretor, mas de empregado: 

 

Depoente:- Bom dia, doutor. Eu conheço César Rocha. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor pode 
declinar que atividade ele desempenhava, e onde, dentro 
do Grupo Odebrecht? 
Depoente:- Como eu disse anteriormente aqui, o Márcio 
Faria na engenharia industrial tinha uma pequena equipe, 
muito pequena, muito enxuta, equipe de apoio que era a 
organização dinâmica de Márcio Faria, César Rocha era 
um consolidador, era da equipe de Márcio Faria da 
engenharia industrial e era quem se responsabilizava pela 
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consolidação dos resultados, dos resultados 
macroeconômicos e financeiros dos DSs e dos DCs 
ligados à engenharia industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E nessa função de 
consolidador, de responsável financeiro da área de 
engenharia industrial, César Rocha se reunia e tratava, no 
caso desse processo, com o cliente PETROBRAS? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor sabe se 
César Rocha era empregado ou se ele era estatutário? 
Depoente:- Eu posso afirmar que era empregado, 
estatutário eu não sei dizer, com certeza acho que não, 
porque nos informes, nas publicações da Odebrecht eu 
não me lembro de vê-lo como estatutário da engenharia 
industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Há uma nomenclatura 
na denúncia de que ele seria diretor financeiro da Holding 
Odebrecht, isso corresponde a ser responsável financeiro 
da área de engenharia industrial da Construtora Norberto 
Odebrecht? 
Depoente:- Não, não, os diretores da Holding são outras 
pessoas, César é única e exclusivamente da estrutura de 
Márcio Faria, da engenharia industrial, a Holding, como eu 
disse, ela agrega as outras áreas de mercado delegado, 
César se ligava à área de Márcio Faria única e 
exclusivamente consolidando os macroindicadores de 
Márcio Faria. 
 

 Prosseguiu a testemunha, com expertise singular, 

afastando Cesar Rocha de qualquer ingerência, inclusive 

financeira, nas obras, e detalhando o Programa de Segurança 

Empresarial, atividade então desenvolvida pelo acusado, e 

outros, que nada se referiam ao contrato e à gestão financeira 

das obras: 
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Defesa de César Ramos Rocha:- Nessa função, ele 
tinha alguma ingerência nas outras áreas de negócio do 
Grupo Odebrecht? 
Depoente:- Não, porque como o mercado delegado, cada 
um era responsável pelo seu plano de ação, pelos seus 
resultados, pelos seus números, não existe essa mistura 
entre os mercados delegados. 
(...) 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor conhece o 
Programa de Segurança Empresarial? 
Depoente:- Sim, conheço, nós usamos. Eu sou... Eu 
quando diretor de contrato, quando performando um 
contrato, eu sou objeto da ação do Programa de 
Segurança Empresarial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Resumidamente... 
Depoente:- Eu sou aquele veículo no qual esse grupo 
que cuida institucionalmente do Programa de Segurança 
Industrial vai até o contrato verificar as práticas e nos dar 
os aconselhamentos sobre a segurança empresarial do 
contrato, da pequena empresa. 
Defesa de César Ramos Rocha:- É uma forma de 
auditagem? 
Depoente:-É, inclusive nós temos... É uma equipe de 
especialistas da Odebrecht com participação de empresas 
externas, empresas terceiras que são contratadas e que 
conhecem já a forma de atuar da Odebrecht e que 
avaliam o contrato em diferentes áreas: tributária, fiscal, 
trabalhista, no âmbito do município, do estado, da União, 
enfim. É todo um procedimento, mas eu não diria que é 
vinculado a um modelo de auditoria, mas ele tem um viés 
de auditoria sim, senhor. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Como responsável 
financeiro da área de engenharia industrial, César Rocha, 
participava desse programa? 
Depoente:- O César ele recebia esse documento, na 
realidade, como se ele fosse cliente desse grupo que foi 
lá fazer esse trabalho, para fazer a interface com o 
contrato e com o DS e com o Márcio Faria para garantir 
que as práticas, as alterações das legislações, tudo que 
acontece no âmbito, no decorrer de um contrato de 02, 03 
anos esteja sendo cumprido e realizado conforme os 
requisitos, entendeu? Ele é quem recebe este trabalho, 
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que é discutido no contrato com a equipe do Programa de 
Segurança Industrial e que avalia qual é a performance, 
como nós estamos frente ao Programa de Segurança 
Empresarial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E essa participação 
nesse programa, da parte do responsável financeiro, por 
exemplo, ela interfere de alguma forma na condução dos 
negócios na obra, nos pagamentos aos fornecedores, nos 
pagamentos aos prestadores de serviço? 
Depoente:- Não, ele não tem interferência nenhuma, ele 
faz uma amostragem sobre como o contrato está 
cumprindo as obrigações legais, fiscais, trabalhistas e etc. 
Ele faz essa amostragem e aí ele gera, vamos chamar 
assim, orientações, ações corretivas que o contrato 
precisa fazer para algum desvio verificado, mas nada que 
tire a delegação do diretor de contrato. 

 

 Volvendo à alcunha “Naruto” e a presenciar contatos entre 

Cesar Rocha e Alberto Youssef, Marcelo Panzetti disse: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor conhece o 
César Rocha por algum apelido? 
Depoente:-Não, eu conheço como César Rocha. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Já ouviu falar nesse 
apelido Naruto? 
Depoente:- Nunca. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Tá. Depois que veio o 
público a denominada Operação Lava-Jato, não sei se o 
senhor conhece a figura de Alberto Youssef, pela 
televisão. 
Depoente:- Não conheço. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Pela televisão. 
Depoente:- Ah, pela televisão, mas pessoalmente nunca 
tive nenhuma interação com ele, nada. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor já viu, já 
presenciou César Rocha com Alberto Youssef? 
Depoente:- Não, nunca. 
Defesa de César Ramos Rocha:- César Rocha em 
conversa com o senhor já falou sobre Alberto Youssef? 
Depoente:- Não, nunca. 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

107 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

 

 Ao fim, indagado quanto à prática no Grupo de recebimento 

de pedidos de indicação de fornecedores ou prestação de 

serviços, repita-se, o que acontece com a Sanko, pontuou a 

mesma testemunha, qualificando Cesar Rocha como “excelente 

profissional”: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- Para terminar, é 
natural dentro da empresa indicações e pedidos de 
reunião de apresentação de potenciais prestadores de 
serviço? 
Depoente:- Olha, esse network nosso funciona muito 
bem, porque as experiências positivas são repassadas 
com recomendações positivas, as negativas com 
recomendações negativas, mas a decisão ela é total do 
diretor do contrato e da sua equipe, eu posso receber 
indicação de um monte de gente, agora se eu vou 
contratar, se essa empresa, se essa pessoa, se ela 
atende as minhas necessidades, seja técnico ou em 
qualidade ou em preço, é uma decisão que compete ao 
diretor de contrato, a gente tem o network, mas se vai ou 
não, a gente fica no canteiro, as coisas acontecem no 
canteiro. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Enfim. E qual conceito 
profissional que o senhor tem do César Rocha. 
Depoente:- Um excelente profissional. 

 

 O Diretor Superintendente Saulo Vinícius Rocha Silveira 

(Evento 829), a respeito das (i) funções do então empregado, e 

não diretor, Cesar Rocha, (ii) sua não ingerência na 

administração e no caixa das obras, marcou: 

 

Defesa:- (...) O senhor conhece Cezar Ramos Rocha? 
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Testemunha:- Conheço, conheço da engenharia 
industrial. 
Defesa:- Que atividade ele desempenhava na engenharia 
industrial? 
Testemunha:- O Cezar Rocha era o responsável pela 
administração, pela área financeira da engenharia 
industrial, era ligado diretamente ao presidente da 
empresa, o Márcio Faria, e a atividade dele era, nós 
tínhamos, claro, vários contratos no Brasil e no exterior, o 
Cezar era um consolidador de informações financeiras 
para um modelo, um template que era a ser encaminhado 
à Construtora Norberto Odebrecht pra consolidação, isso 
era feito periodicamente, todos os meses, todos os meses 
evidentemente com projeções e normalmente de se 
estruturar um plano de ação para os anos seguintes, o 
plano de negócios, o Cezar fazia essas consolidações. O 
inverso também é verdadeiro, quando a Construtora 
Norberto Odebrecht tinha alterações, seja no modelo, seja 
na legislação, seja de alguma forma de alterar, o Cezar 
era quem repassava aos administrativos financeiros de 
cada contrato como deveria ser essas modificações, ou 
se no modelo, ou se na legislação, então essa era a 
função dele, consolidação e disseminação de novas 
práticas ou de novos atendimentos à nova legislação. 
Defesa:- Nesta função de consolidação, por exemplo, no 
caso da refinaria do nordeste, onde o senhor está 
trabalhando, Cezar tinha poderes ou autonomia pra 
movimentar valores na obra? 
Testemunha:- Não, nenhum, o Cezar não tem 
procuração nem delegação, quem movimenta dinheiro no 
contrato no caso da Rnest e Conest é o administrativo 
financeiro e o diretor de contrato, com procurações 
específicas e limitadas sempre a dois, mas no contrato, 
nunca na matriz ou em outro local, sempre no contrato. 
Defesa:- Nessa função de responsável financeiro, Cezar 
Ramos intervinha de alguma forma no processo de 
contratação? 
Testemunha:- Nenhuma. 
Defesa:- No gerenciamento da obra? 
Testemunha:- Não, nenhuma, não era atribuição dele, é 
atribuição do diretor de contrato. 
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Defesa:- O senhor tem conhecimento se Cezar é 
estatutário ou é um empregado do grupo? 
Testemunha:- Com quase toda certeza ele é empregado 
do grupo. 
Defesa:- Você já viu Cezar se apresentando como diretor 
financeiro da holding Odebrecht? 
Testemunha:- Não, nunca vi, eu sempre vi ele como 
responsável financeiro da área de engenharia industrial. 

 

 Acerca do Programa de Segurança Empresarial, atividade, 

repita-se, desempenhada por Cesar Rocha, na condição de 

responsável financeiro da engenharia industrial, relatou Saulo: 

 

Defesa:- O senhor conhece o programa de segurança 
empresarial? 
Testemunha:- Conheço. O abreviadamente PSE, 
conheço. 
Defesa:- Em breves palavras o senhor pode explicá-lo? 
Juiz Federal:- Eu vou interromper aqui um minutinho por 
conta do tamanho do áudio e já retomamos. 
Defesa:- Sobre o programa de segurança empresarial, se 
o senhor pode em breves palavras explicá-lo? 
Testemunha:- Sim, conhecido aí como PSE, que é o 
programa de segurança empresarial, ele é um programa 
que visa a segurança, realmente fiscal, tributária e 
trabalhista no decorrer do contrato, é um programa que 
pessoas da matriz da empresa, de várias áreas, de 
administração contratual, tributária, fiscal, trabalhista, 
fazem uma avaliação no início de cada contrato, quando o 
contrato tem algo como um avanço entre 10 (dez), 15 
(quinze) por cento, ou seja, está bem no seu início, e faz 
uma outra avaliação, mais ao final, acima de 70% (setenta 
por cento), em torno de 80% (oitenta por cento), e verifica 
a conformidade deste contrato em relação aos 
procedimentos, a legislação, e identificando possíveis 
problemas, análises dos riscos que são submetidos e a 
conformidade da condução desse contrato até aquele 
momento, procedimentos, legislação, as normas internas, 
então esse programa é um programa que visa reduzi, 
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eliminar, mitigar o contencioso que eventualmente 
pudesse ter tanto na área fiscal, trabalhista, tributária e, 
evidentemente, o comportamento. 
Defesa:- É uma forma de auditagem? 
Testemunha:- É uma auditagem, é uma auditagem 
interna, mas a gente sempre também usou empresas 
externas pra compor esse grupo de, vamos chamar 
assim, do núcleo do PSE, sempre tinha escritórios 
externos aí apoiando nessa, vou chamar de auditagem, o 
que você está chamando, de fato. 

 

 E questionado sobre a prática de indicação de prestadores 

de serviços ou fornecedores e apelidos de Cesar Rocha, informou 

a mesma testemunha: 

 

Defesa:- É comum na empresa funcionários da empresa 
receberem indicações ou pedidos de reunião pra 
apresentação dos potenciais prestadores de serviços ou 
fornecedores? 
Testemunha:- É comum, o mercado funciona assim, às 
vezes por indicação de conhecimento, seja de um 
contrato pra outro, mas é comum você receber alguém 
que quer prestar um serviço pra sua empresa, acha que 
tem oportunidade e procura pra você direcionar ou 
redirecionar pra que, eventualmente, possa ter essa 
oportunidade ou não, mas às vezes é comum. 
Defesa:- E na sequência, qual é o procedimento? 
Testemunha:- O procedimento, se eu recebo alguém que 
foi indicado pra falar comigo e tem alguma coisa a prestar 
de serviços, se é comigo ou se não é, eu redireciono pra 
pessoa que eu acho que pode atendê-lo, que pode 
eventualmente necessitar daquele serviço, mas aí é só 
uma indicação, a responsabilidade 100% (cem por cento) 
é de quem, de fato, eventualmente se vai contratar ou não 
no futuro, se ele preenche todos os requisitos pra que 
possa ser contratado, se ele atende as necessidades 
daquele serviço que precisa ser prestado, se tem 
qualificação pra isso, quer dizer, aí é apenas um network 
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de informação, de indicação, mas a responsabilidade é 
sempre de quem contrata. 
Defesa:- Encerrando, há quanto tempo o senhor conhece 
o Cezar Ramos Rocha? 
Testemunha:- O Cezar eu conheço, me parece que (...) 
O Cezar foi, não sei se foi final dos anos 90 ou início do 
ano 2000, eu preciso (...) Não tenho exatamente, mas tem 
uns 15 anos aproximadamente. 
Defesa:- Já soube ou já o chamou por algum apelido? 
Testemunha:- Não, nunca, na empresa toda ninguém 
tem apelido, ele não tem apelido, é Cezar Rocha, não é 
Cezar Ramos, é Cezar Rocha. 

 

 Na mesma linha, Jorge Luiz Uchoa Mitidieri (Evento 1009), 

que trabalhou na engenharia industrial, confirmou as atividades 

de Cesar Rocha, alheias à gerência, sob qualquer aspecto, da 

obra: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- Pela defesa de César 
Ramos Rocha. O senhor conhece César Ramos Rocha? 
Depoente:- Bastante bem. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E o conheceu em 
decorrência da sua atividade na engenharia industrial? 
Depoente:- Perfeito. Estivemos próximos, trabalhamos 
próximos durante o período em que eu estive na 
engenharia industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- A engenharia e 
construção, quantos negócios ela tem? 
Depoente:- Hoje, a engenharia e construção, você me 
pegou, eu acho que praticamente são dois negócios 
espalhados por vários lugares do mundo do setor de 
engenharia industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E o César era gerente 
industrial? 
Depoente: O César era da engenharia industrial, 
responsável pela área financeira. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O César tinha alguma 
ingerência nessas outras áreas, como... 
Depoente: Nenhuma. 
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Defesa de César Ramos Rocha: Como negócios lá 
fora...? 
Depoente:- O César não tinha ingerência em nenhum 
negócio fora, em nenhuma obra, inclusive, porque ele era 
só gestor de informação. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Consistia em que 
mesmo o trabalho dele? 
Depoente:- Na verdade ele tem um pilar de informações 
das diversas obras, dos diversos projetos em andamento, 
pra poder transformar isso em números globais da área 
industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Então ele não participa 
do processo de contratação, processo de licitação? 
Depoente:- De absolutamente nada. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Na gerência do 
empreendimento? 
Depoente:- Não, de jeito nenhum. A gerencia de 
empreendimento é bem separada, existe um processo de 
delineação, os diretores de contrato tem responsabilidade 
integral dos projetos, e o César não trabalhava em 
nenhum projeto. 

 

 Igualmente, “a respeito de potenciais fornecedores ou 

prestadores de serviços”, indagado se “é comum dentro da 

Odebrecht que haja pedidos de reunião para apresentar um 

potencial fornecedor,  até interno ou externo,  de pessoas...?”, 

respondeu, destacando, ao fim, o conceito de “grande 

profissional” que atribui a Cesar Rocha: 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- A respeito de 
potenciais fornecedores ou prestadores de serviços, é 
comum dentro da Odebrecht que haja pedidos de reunião 
para apresentar um potencial fornecedor,  até interno ou 
externo,  de pessoas...? 
Depoente:- Com certeza, do mundo inteiro, pra que a 
gente possa conhecer o que o mercado pode oferecer de 
oportunidades de projetos e de oportunidades de 
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materiais, equipamentos sistemas etc, isso é muito 
comum. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E o senhor recebendo, 
qual é o procedimento, de que forma se procede? 
Depoente:- A gente recebe, cadastra os fornecedores, 
normalmente pra cada um dos projetos existe um 
processo de cadastramento, os fornecedores são 
cadastrados, e avaliados, participam ou não da licitação 
se o seu cadastro for aprovado, e nós temos processos 
licitatórios internos, e se tiverem a melhor qualificação 
técnica e o menor preço lá na frente poderão vir ou não a 
ganhar. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Se contratado esse 
prestador de serviço ou esse fornecedor, não performar, 
por exemplo, de quem é a responsabilidade? 
Depoente:- Do diretor de contratos que está contratando 
ele. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Qual o conceito 
profissional que o senhor tem de César? 
Depoente:- Ele é um grande profissional, técnico, 
conhece bem o assunto, tentou de alguma forma em 
algum momento, me ensinar um pouco de finanças, não 
sei se aprendi o suficiente ainda, mas é um bom técnico, 
está há muitos anos na organização, é muito bem 
avaliado, tecnicamente, no que ele faz. 

 

 Em suas alegações finais, de maneira distorcida, o 

Ministério Público Federal extraiu do depoimento prestado por 

Antonio Ernesto Duarte que, “conforme declarado pela 

testemunha ANTÔNIO ERNESTO DUARTE (evento 801), 

CÉSAR ROCHA era responsável pelo controle da análise 

financeira e fiscal das obras desenvolvidas pela Construtora 

Norberto Odebrecht”, dando a entender, contrariamente a todas 

as declarações já aduzidas, que Cesar Rocha tinha gestão e 

controle sobre as obras. 
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 Isto não é verdade. O que disse Antonio Ernesto Duarte 

(Evento 799), na realidade, ratificando os demais depoimentos, a 

propósito de ingerência nos contratos e disponibilidade de caixa 

das obras, in verbis: 

 

Defesa de César Rocha: Nessa atividade dele, de 
fiscalizar financeiramente, contabilmente, ele tinha 
atribuições de movimentação financeira? 
Depoente: Não. 

 

 Exato, aliás, o testemunhado por André Amaro da Silveira 

(Evento 909) e por Carlos Jorge Hupsel de Azevedo (Evento 

909): 

 

Defesa de César Ramos Rocha:- E nessa função de 
responsável financeiro da área de engenharia industrial, 
César Rocha tem alguma ingerência nessas outras 4 
áreas de negócios? 
Depoente:- Absolutamente não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Essa função de 
responsável financeiro, nessa condição é atribuição de 
César Rocha ter relação com clientes, como no caso aqui 
do processo a Petrobras? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Fazer propostas pra 
clientes? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Negociar e celebrar 
aditivos contratuais? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Assinar contratos? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Ter influência na 
contratação das obras? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Isso cabe a quem? 
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Depoente:- Cabe ao diretor de contrato, como eu já falei 
reiteradas vezes aqui. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Essa função de 
responsável, nessa função de responsável financeiro, seja 
em obra no Brasil, seja em obra no exterior, César Rocha 
tem poderes ou autonomia pra movimentar contas da 
ordem de pagamentos? 
Depoente:- Não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Contatos com as 
instituições financeiras brasileiras ou alienígenas? 
Depoente:- Pode ter contato pessoal, mas que eu saiba 
não, profissionalmente não. 
Defesa de César Ramos Rocha:- César Rocha, 
responsável financeiro pela área de engenharia industrial, 
seria dizer que César Rocha é diretor financeiro da 
Construtora Norberto Odebrecht ou da holding 
Odebrecht? 
Depoente:- Não. O César Rocha ele não era nem diretor 
estatutário e nem diretor, por isso que eu indiquei esses 
cargos com essas designações específicas, o cargo não é 
à toa, ele não é diretor da CNO, ele não é diretor da 
holding, a CNO tem um diretor financeiro, a holding tem 
um diretor financeiro, o César, como os demais 
responsáveis pelo apoio ao empresariamento financeiro 
das outras 4 áreas de negócio da CNO, ele é responsável 
basicamente pela consolidação dos planejamentos e do 
acompanhamento desses planejamentos de todas as 
obras que estão sob a responsabilidade da área de 
negócio, pra gente ter pra que o líder, no caso de César 
Rocha, Márcio Faria, pudesse enxergar um todo dos 
contratos que estavam sob responsabilidade dele, todas 
as obras que estão sob responsabilidade dele. Com a 
descentralização é muito importante que você tenha uma 
consolidação pra ter a visão do todo e não se perder. 
Segundo ponto muito importante que um responsável 
financeiro normalmente faz e acredito que o César 
também dedicasse bastante tempo a isso, é assegurar 
que as obras tenham as mesmas práticas financeiras 
preconizadas na política, ou seja, não só na política 
financeira, como política de seguros, ou seja, ele tinha 
que cuidar que todas as obras seguissem estritamente a 
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cartilha, porque quem faz a obra, se cada obra fizer de um 
jeito vira bagunça. 
(André); 
Defesa de César Ramos Rocha:- Pela defesa de César 
Ramos Rocha. Bom dia. O senhor conhece César Rocha? 
Depoente:- Conheço César Rocha. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor pode situar 
César Rocha dentro do grupo Odebrecht ou da 
Construtora Norberto Odebrecht? 
Depoente:- César Rocha também sempre atuou nessa 
área administrativa financeira e atualmente ele é 
responsável ou era o responsável financeiro na área de 
engenharia industrial. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor sabe se há 
outros negócios na área de engenharia e construção? 
Depoente:- Há outros negócios sim na área de 
engenharia e construção. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Aproximadamente 
quantos? 
Depoente:- No total de 5 negócios. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E o responsável 
financeiro pela área de engenharia industrial da 
construtora tinha ingerência sobre esses demais 
negócios? 
Depoente:- Não, nenhuma ingerência. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O responsável 
financeiro, como César, ele tinha relações com clientes, e 
aqui no nosso processo o cliente é a Petrobras? 
Depoente:- Não, ele não tinha relações com clientes, 
nem com a Petrobras. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Ele tinha relação com 
contratação, com processo de licitação? 
Depoente:- Não, não tinha relação com essas áreas. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E com a própria 
gerência do empreendimento, celebração de aditivos, o 
responsável financeiro dessa área tem alguma 
ingerência? 
Depoente:- Não, de maneira nenhuma. 
Defesa de César Ramos Rocha:- E quanto à 
movimentação financeira das obras, seja aqui ou no 
exterior, o responsável financeiro tem alguma ingerência? 
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Depoente:- Não, a movimentação financeira é feita 
sempre pelos contratos. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O... ser responsável 
financeiro pela área de engenharia industrial significa 
dizer que César Rocha é diretor financeiro da CNO ou da 
holding Odebrecht? 
Depoente:- Não, não significa, não sei se o senhor vai 
perguntar, mas depois eu posso falar um pouco do papel 
desse responsável. 
Defesa de César Ramos Rocha:- Eu queria só que o 
senhor então resumisse qual é a atribuição de um 
responsável financeiro. 
Depoente:- A atribuição de um responsável financeiro 
dentro dos negócios da área de engenharia e construção 
é estimular as boas práticas financeiras, zelar por essas 
boas práticas com programas educacionais e fazer uma 
consolidação das informações, esse é o papel essencial 
de um responsável financeiro. 
Defesa de César Ramos Rocha:- O senhor tem 
conhecimento se César é estatutário ou empregado com 
vínculo celetista? 
Depoente:- Ele é empregado, não é estatutário. 
(Carlos). 
 

 A robustecer o afirmado por Cesar Rocha em seu 

interrogatório, clarificando a falta de sentido de receber de Alberto 

Youssef, em dois encontros, dados bancários para pagamento 

de peita, Roberto Simões, atualmente presidente da Odebrecht 

Óleo e Gás, e Mario Luiz Nano Gomes, à época dos fatos 

prestador de serviços no ramo de auditagem à área de 

engenharia industrial da Odebrecht, acerca de Cesar Rocha, 

testificaram: 

 

Defesa:- O senhor conhece César Ramos Rocha? 
Depoente:- Sim. 
Defesa:- De onde? 
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Depoente:- Da Construtora Norberto Odebrecht. 
Defesa:- O senhor poderia declinar em qual área de 
negócio e qual a função, vamos delimitar o tempo, de 
2004 a 2014, que são os fatos ventilados nessa denúncia, 
o senhor poderia declinar qual é a função, qual o cargo 
que ele exerce? 
Depoente:- O César trabalhava com o Márcio na área 
que já foi plantas industriais, depois foi engenharias 
industriais, mas na Construtora Norberto Odebrecht ele 
era o responsável financeiro da Alumaço. 
Defesa:- O César era empregado ou era estatutário? 
Depoente:- Que eu saiba ele era empregado. 
Defesa:- Empregado da empresa. Quantas áreas de 
negócios o grupo Odebrecht tem? 
Depoente:- São 15 áreas de negócios, das macro áreas, 
sendo que existe uma subdivisão que multiplica esse 
número por dezenas de negócios diferentes. 
Defesa:- E César, o trabalho dele se delimitava a que 
área? 
Depoente:- Há uma dessas 15 áreas, que era a área, 
como eu já falei, já até conhecida como plantas 
industriais, engenharia industrial, mas que era uma área 
específica da Construtora Norberto Odebrecht, atuando 
mais especificamente no Brasil, depois ela saiu para 
alguns outros países, fora do Brasil, mas principalmente 
em contratos de unidades industriais “on shore” que a 
gente fala porque são unidades industriais em terra. 
Defesa:- Há uma assertiva nos autos na denúncia e em 
outras peças do processo de que ele seria diretor 
financeiro da holding, está correto isso? 
Depoente:- Não, o diretor financeiro da holding é outra 
pessoa, não é o César. 
Defesa:- Vou mudar um pouco o tom das perguntas no 
sentido do que seriam indicações e pedidos de reunião 
para apresentação... era comum no grupo o senhor 
receber pedidos para contratação de prestadores de 
serviços e encaminhar isso a terceiros, é comum isso no 
grupo? 
Depoente:- Olha, eu tenho mais de 20 anos de vida 
profissional, inclusive desde antes da Odebrecht, eu 
sempre pratiquei isso na busca constante que a gente tem 
de desenvolver novos fornecedores, não só para melhoria 
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de qualidade, mas para redução de custos e utilizar os 
resultados nas companhias, então é algo que eu sempre 
pratiquei e que vejo na Odebrecht, a gente exatamente 
nessa busca constante de melhoria de produtividade, 
melhoria de resultados, melhoria de qualidade, da gente 
estar desenvolvendo novos fornecedores, então eu vejo, é 
uma coisa que eu acho normal. 
Defesa:- E esses pedidos de... tanto externo quanto 
interno, tanto de colegas quanto de pessoas do 
conhecimento, é normal isso dentro do grupo? 
Depoente:- É normal. É importante colocar que você 
receber uma pessoa, você está recebendo ela para ouvi-
la e avaliá-la, sem nenhum compromisso. Então é algo 
que a gente sempre faz muito na Odebrecht, 
principalmente quando a gente tem uma boa referência, 
porque entre dois prestadores de serviços, um que você 
tem uma boa referência e um que você não tem 
referência, e eles mostram aptidões e qualidades 
similares, é sempre melhor você estar desenvolvendo um 
negócio com aquele que você tem referência do que com 
o que você não tem referência. 
Defesa:-  E dentro dessa estratégia do grupo, de 
descentralização, receber uma pessoa dessas que não 
fosse da sua área, o que o senhor... qual medida o senhor 
tomaria, se fosse interessante, uma indicação 
interessante, o que o senhor... 
Depoente:- Se me dão indicação... primeiro se tem uma 
necessidade, então se a empresa tem uma necessidade 
da contratação de um serviço, alguém me indica um 
prestador de serviços e aquele prestador de serviços 
atende as condições necessárias para prestar aquele 
serviço, ele passa a fazer parte daquele processo, e aí ele 
vai ganhar se por acaso as condições técnicas e 
comerciais dele forem melhores do que as dos possíveis 
concorrentes. 
Defesa:- O senhor encaminharia a quem de direito, para 
que... 
Depoente:- Com certeza, sem nenhum problema, isso faz 
parte da nossa cultura. 
(Roberto, Evento 799); 
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Defesa:- O senhor pode declinar entre 2004 e 2014 as 
atividades profissionais que desempenhou? 
Depoente:- Entre esse período eu fiquei até 2012 mais ou 
menos como sócio diretor da empresa de consultoria 
chamada Performance Auditoria e Consultoria, com sede 
em Salvador, Bahia, dezembro... novembro ou dezembro 
de 2014, eu sempre esqueço a data exata, eu fui admitido 
como sócio da Ernest & Young Consultores, até... você 
está falando de 14? 
Defesa:- Isso. 
Depoente:- Então, em outubro de 14 eu deixei a 
sociedade da Ernest & Young e fui admitido como 
funcionário na Odebrecht Óleo e Gás. 
Defesa:- Isso em final de 2014? 
Depoente:- 13 de outubro para ser preciso. 
Defesa:- Está certo. Enquanto sócio da Performance ou 
da Ernest & Young, o senhor trabalhou ou prestou 
serviços à Construtora Norberto Odebrecht? 
Depoente:- Sim, muitos serviços. 
Defesa:- Que natureza de serviços? 
Depoente:- Basicamente eu coordenava um trabalho que 
a própria Odebrecht chamava de programa de segurança 
empresarial, um trabalho de compliance e procedimentos 
e controles internos, especialmente em projetos em sites 
da construtora em especial, dada à descentralização da 
empresa esse trabalho é um trabalho importante. 
Defesa:- E dentro dessa prestação de serviço o senhor 
teve como interface ou tratou com César Ramos Rocha? 
Depoente:- Sim. 
Defesa:- Qual era o cargo de César Ramos na 
Odebrecht? 
Depoente:- Bom, na Odebrecht, ela tem uma 
particularidade em relação à questão de cargos, ele é 
conhecido como responsável financeiro. 
Defesa:- Responsável financeiro. E de qual área de 
negócios? 
Depoente:- De uma área de negócio, que eu me recorde, 
o último deve ser da engenharia industrial. 
Defesa:- A Construtora Norberto Odebrecht tem outras 
áreas de negócio? 
Depoente:- Muitas. 
Defesa:- O senhor poderia de memória declinar algumas? 
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Depoente:- Sim que até como consultor coordenava os 
trabalhos, eu me recordo de engenharia e construção, 
não me lembro do nome exato, mas tinha América Latina, 
engenharia e construção, industrial, infraestrutura Brasil, 
África, Emirados e tinha também outros negócios como 
Braskem, que é a parte de química e petroquímica, a 
própria Odebrecht Óleo e Gás da qual hoje eu faço parte, 
OR que é a parte de empreendimentos imobiliários, são 
várias unidades. 
Defesa:- À exceção da engenharia industrial, César 
Ramos tinha alguma atividade nessas outras áreas de 
negócios? 
Depoente:- Desconheço. 
Defesa:- Senhor César Ramos  era o responsável 
financeiro, César Ramos era diretor financeiro, se 
apresentava como diretor financeiro? 
Depoente:- Essa terminologia de diretor financeiro não é 
muito, pelo menos eu não tinha acesso a ninguém com 
essa terminologia, responsável financeiro efetivamente. 
Defesa:- Pela engenharia industrial? 
Depoente:- Especificamente da área de engenharia 
industrial. 
Defesa:- O senhor sabe, ele era funcionário da empresa 
ou era estatutário? 
Depoente:- Funcionário, sempre soube que ele era 
funcionário. 
Defesa:- Empregado? 
Depoente:- Sim, ele era empregado. 
Defesa:- Nesse relacionamento, em relação ao PSE, 
programa de segurança empresarial, qual era a atividade 
desenvolvida por César Ramos junto ao senhor? 
Depoente:- Essa atividade ela era executava 
substancialmente pela empresa de consultoria parceira, 
no caso as duas empresas das quais eu fazia parte, o 
responsável financeiro, como ele era da unidade, esse era 
um trabalho, digamos, corporativo, ele agendava 
principalmente, identificava quais eram os contratos que 
receberiam aquela visita, fazia a interface para que a 
visita acontecesse bem e, principalmente, durante a 
apresentação dos relatórios, ele fazia parte, ele 
acompanhava para depois fazer um follow-up das 
questões todas necessárias de apoio. 
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Defesa:- O senhor poderia explicar um pouco o que seria 
esse programa de segurança empresarial, 
resumidamente, esse PSE, o que seria isso? 
Depoente:- Bom, é um programa de revisão de 
procedimentos, como é uma empresa de consultoria e 
auditoria, então enquanto auditor a gente faz também 
trabalhos não só na contabilidade, como revisão de 
controles e procedimentos, onde tinha uma espécie de 
check-list das áreas financeiras, da parte de 
administração de pessoal, previdenciário, e nós íamos 
aos contratos para saber se as coisas estavam andando 
de acordo com o que a empresa entendia que deveria e, 
principalmente, de acordo com a legislação, legislação 
fiscal, trabalhista, etc., a gente fazia um relatório e esse 
relatório era apresentado para a pessoa responsável da 
obra, o empresário, acompanhado das pessoas que 
apoiavam o DP na instrução financeira da unidade. 
Defesa:- Havia uma equipe debaixo de César Ramos 
para ficar ali ajudando para prestar esse serviço, o senhor 
se recorda? 
Depoente:- Não, uma equipe específica para esse 
serviço não, ele tinha uma equipe que ajudava (inaudível), 
equipe da obra, da obra que é objeto da visita. 
Juiz Federal:- Houve um corte aqui na última resposta, 
pode repetir a última resposta aí. 
Defesa:- Bom, sobre a equipe? 
Depoente:- Sobre a equipe, não, não havia nenhuma 
equipe específica para o PSE, era um programa que ele 
basicamente acompanhava, fazia a facilitação e 
acompanhava os resultados, a equipe mesmo que 
prestava informações para a equipe que fazia o trabalho 
era a obra, era a própria equipe financeira da obra. 
Defesa:- O senhor já ouviu algum apelido de César 
Ramos Rocha, dele ser chamado por algum apelido? 
Depoente:- Não, eu que chamava ele de “categoria” 
numa referência que ele também me chamava, acho que 
foi uma novela uma época que tinha e ficou essa 
brincadeira de “categoria” e “categoria”, só isso. 
Defesa:- Mas ouviu algum apelido de Naruto, por 
exemplo, alguém lhe chamar de Naruto? 
(...) 
Defesa:- É. Exatamente, foi isso mesmo. 
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Depoente:- Acho que era do apelido. 
Juiz Federal:- É do apelido, isso, isso. Não, mas do 
apelido nós ouvimos, então acho que é a próxima 
questão, então. 
Defesa:- Cortou na hora. 
Juiz Federal:- Mas nós ouvimos o Naruto. 
Defesa:- Ele falou, mas cortou na hora que ele estava 
comentando sobre isso, acho que não custa nada 
responder de novo. 
Juiz Federal:- É, o senhor falou “categoria”, a última 
palavra foi isso, que o senhor chamava ele de “categoria”. 
Defesa:- Se ao longo desse relacionamento ele ouviu 
alguém tratar César Ramos como Naruto? 
Juiz Federal:- Pode responder. 
Depoente:- Eu respondi que não, eu nunca ouvi esse 
nome. 
Defesa:- E ao longo desse relacionamento profissional, 
quantos anos são? 
Depoente:- Pois é, exato eu não sei precisar, mas se eu 
não me engano isso foi em 98, começo de 99, quando eu 
o conheci pela primeira vez prestando serviço justamente 
neste trabalho, aí daí para frente não tínhamos só relação 
de trabalho como também uma amizade pessoal. 
Defesa:- São quantos anos? 
Depoente:- De 98 para cá... 
Defesa:- Ah, tá. 
Depoente:- 17 anos. 
Defesa:- Talvez hoje pela imprensa o senhor saiba quem 
seja a pessoa de Alberto Youssef, fisicamente? 
Depoente:- Sim. 
Defesa:- Ao longo desse relacionamento alguma vez 
você viu César Ramos ou ouviu tratando com essa 
pessoa? 
Depoente:- Não, nunca. Eu não conhecia esse nome até 
ouvir pela imprensa. 
Defesa:- E depois de ver, pela memória, nunca viu César 
tratando com essa pessoa? 
Depoente:- Nunca, nunca, nenhuma ligação. 
Defesa:- E o conceito pessoal e profissional de César que 
o senhor tem? 
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Depoente:- O melhor possível, até por isso acho que ao 
longo do tempo a gente foi firmando também uma 
amizade pessoal e com as famílias. 
Defesa:- Uma pessoa idônea, séria? 
Depoente:-  Uma pessoa extremamente séria, muito, 
muito preocupado com a família, então nas nossas 
viagens, as questões também pessoais envolviam as 
famílias e... 
Defesa:- E profissional? 
Depoente:- Profissional super sério, inclusive até a gente 
tinha essa relação pessoal, e a gente tomou cuidado para 
não misturar, em nenhuma momento quando a gente 
fazia pré proposta de serviço, etc., sempre um 
comportamento muito tranquilo, muito positivo, 
profissional, quando era profissional dele sempre se 
comportava dessa forma, não tenho nada a dizer. 
Defesa:- Sem mais perguntas, excelência. 
(...) 
(Mario, Evento 752). 
 

 A sintonia entre o (i) veiculado na autodefesa de Cesar 

Rocha, justificando os dois encontros com Alberto Youssef, nos 

quais apresentou empresas que representava comercialmente, 

como a Sanko, com o interrogatório de Paulo Roberto Costa, que 

não conhece o acusado que teria viabilizado o pagamento de 

propina no exterior, (ii) os depoimentos dos demais delatores e 

(iii) a prova testemunhal, como um todo, resulta no isolamento da 

chamada de corréu, no particular. 

 

 Para desqualificar, tecnicamente, a chamada de corréu 

como elemento para alicerçar uma condenação, basta invocar 

precedente do Supremo Tribunal Federal. Na esteira do reiterado 

na Alta Corte, a 1ª Turma, no RHC de autos nº 84.845-1/RJ, 

relator Ministro Sepúlveda Pertence, anulou processo em que o 
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réu-paciente acabou condenado por violação à Lei de Tóxicos, 

fincando-se a reprimenda em chamada de corréus: 

 

1. Habeas corpus: descabimento para rever a questão 
relativa à identificação do paciente, dada a necessidade, 
no ponto, de profundo reexame de provas. 
2. Tráfico de entorpecentes: condenação fundada 
unicamente em chamada de co-réu, o que a 
jurisprudência do STF não admite: precedentes. 
Ademais, ao fato de o paciente ser a pessoa indicada 
pelos co-réus – conforme acertado nas instâncias de 
mérito –, per si, não permite extrair tenha ele praticado 
conduta descrita na denúncia. 
Manifesto constrangimento ilegal: concessão de habeas 
corpus de ofício. 
(Unânime, DJ de 6/5/2005, ata nº 13/2005, grifou-se). 

 

 O entendimento assentado pela Suprema Corte advém dos 

ensinamentos doutrinários, como os de Altavilla, segundo quem a 

chamada de corréu não pode mascarar “o escopo oculto de 

atenuar a responsabilidade própria”24. Assinala, ainda, o mestre 

que: 

 

Com toda a razão escrevia, por isso, Pagano: “Quando o 
réu seja convencido por testemunhas ou por indícios e, 
interrogado acerca dos cúmplices, nomeia sócios, cessa 
então a suspeita de que ele tenha confessado o seu crime 
para acusar os outros, servindo a sua vingança ou o 
interesse alheio. Mas mantém-se a suspeita de que ele 
procura defender-se acusando outros. É, por isso, 
necessário que haja indícios de valor, que excluam 
uma tal suspeita, ou forneçam outras provas quanto à 
culpa da pessoa referida. Isto é o que leva os práticos 

                                                           
24 “Psicologia Judiciária”, Armenio Amado Editor, 1959, vol. III, p. 179. 
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do foro a dizer que convém que a chamada de co-réu seja 
vestida”. 
(Ob. cit., p. 179, grifos nossos). 

 

 In casu, inexistem dados outros que vistam a chamada de 

corréus, aflorando, também, da fala de Hamylton Padilha e 

Eduardo Musa a finalidade de alcançar do Poder Judiciário um 

julgamento mais brando, à guisa da delação premiada, 

circunstância, também, enfrentada por Altavilla na clássica obra: 

 

Outro motivo psicológico é a esperança de, com a 
delação, conquistar as boas graças do juiz. Esperança 
que não é totalmente infundada, porque não é raro o caso 
do delator ser recompensado com uma indulgência que o 
seu crime não merecia. 
(P. 140, grifou-se). 

 

 Mittermayer, por sua vez, ao tratar do testemunho suspeito, 

enfatiza as motivações que levam o corréu a delatar, falsamente, 

terceiros: 

 

O depoimento do cúmplice apresenta também graves 
dificuldades (...) Tem-se visto criminosos que, 
desesperados por conhecerem que não podem escapar à 
pena, se esforçam em arrastar outros cidadãos para o 
abismo em que caem; outros denunciam cúmplices, aliás, 
inocentes, só para afastar a suspeita dos que realmente 
tomaram parte no delito, ou para tornar o processo 
mais complicado ou mais difícil, ou porque esperam 
obter tratamento menos rigoroso, comprometendo 
pessoas colocadas em altas posições25,  

 

                                                           
25 “Tratado das provas em Direito Criminal”, trad. 1909, p. 295/296, grifou-se. 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

127 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

perguntando e respondendo, por fim: 

 

Pode uma condenação ser baseada no testemunho de 
dois cúmplices? 
No direito comum alemão a questão deve ser 
negativamente resolvida. 
(P. 297, grifo nosso). 

 

 Sobre a inidoneidade da chamada de corréus – 

inadmissível, como meio de prova, em inúmeras legislações 

democráticas alienígenas –, Massimo Nobili adverte: 

 

A chamada de corréu deve ser suprimida do elenco de 
provas, para ficar relegada ao âmbito da simples 
denúncia26, 

 

bem assim os tratadistas pátrios a consideram, como colhido da 

obra de Heleno Fragoso: 

 

No direito brasileiro, a questão deve ser posta em 
termos de prova suficiente, e o chamamento de 
corréu, é desenganadamente, prova insuficiente para 
a condenação27. 

 

 A não mais poder, inexiste prova “suficiente” a lastrear o 

próprio pedido condenatório do Ministério Público Federal, daí 

porque a absolvição se impõe. 

 

                                                           
26 “La Prova testimoniale: orientamenti giurisprudenziale e prospettive di 
riforma”, em L’ indice penale, 1973, nº 2, 227. 
27 “Jurisprudência Criminal”, 4ª ed., Forense, RJ, 1982, p. 505. 
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4. ABORDAGEM DAS IMPUTAÇÕES DE PER SI. 

 

4. 1) Organização criminosa. Irretroatividade da lei penal. 

Atipicidade da quadrilha. 

 

 Em alegações finais, o Ministério Público Federal, ao 

requerer a condenação dos réus por integrar organização 

criminosa, deixou de incluir Cesar Rocha no elenco dos 

imputados: 

 

Diante do exposto, demonstrado para além de qualquer 
dúvida razoável que, efetivamente, no período 
compreendido entre 2004 e 2014, MARCELO 
ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA e 
ALEXANDRINO ALENCAR, juntamente com 
representantes de outras empreiteiras cartelizadas, 
funcionários da PETROBRAS, agentes políticos e 
operadores do mercado negro, integraram organização 
Criminosa. 
(P. 157). 

 

 Porém, no desenrolar da argumentação, atribuiu a Cesar 

Rocha a novel conduta delitiva. 

 

 Nada mais descabido. 

 

 Repetidamente, o acusador estatal, no que concerne à 

corrupção e à “lavagem”, fincado na fala do delator Alberto 

Youssef, as práticas ilícitas de Cesar Rocha, no bojo da denúncia 

e reafirmadas em alegações finais, definiu assim a conduta de 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

129 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

Cesar Rocha: - viabilizador de pretensos depósitos (8), por 

meio da “RFY”, entre set./2011 e maio/2012, destinados a 

Paulo Roberto Costa. 

 

 Inexiste atuar de Cesar Rocha, como pontificado no tópico 

da atipicidade do crime de organização criminosa, após a edição 

da lei extravagante (2013), isto segundo o Ministério Público 

Federal, na denúncia. 

 

 Tem-se, na realidade, pretensão acusatória de estender 

responsabilidades e delitos para além da subjetiva, o que 

confronta, em choque, com a cláusula da responsabilidade 

pessoal. 

 

 Cesar Rocha não pode ser responsabilizado por 

eventuais desvios da pessoa jurídica que o empregava. 

 

 Integrá-lo em organização criminosa, com esteio na fala 

contraditória e não comprovada de Alberto Youssef, mas que 

delimitou no tempo a dita quitação de dívida de 7,5 milhões de 

reais e os dois ou três encontros com Cesar Rocha, anteriores 

à Lei nº 12.850/2013, divisa-se uma demasia, sem respaldo legal, 

doutrinário ou jurisprudencial. 

 

 Não bastasse, qualificar o grupo empresarial Odebrecht, 

com cerca de 200.000 empregados diretos e outros milhares 
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indiretos, como organização criminosa, representa, independente 

do aspecto temporal, o mau uso da nomenclatura. 

 

 Organizações criminosas vivem na clandestinidade, à 

margem do Estado, subsistindo, apenas, mediante atividades 

ilícitas. 

 

 Não é caso, nem de longe, do Grupo Odebrecht, 

constituído formalmente, com empreendimentos diversificados em 

vários países, fiscalizado, por prestar contas, pelas autoridades 

públicas competentes. 

  

 Por um lado, ou outro, pelo afastamento da imputação de 

organização criminosa. 

 

 E no tocante a integrar “quadrilha” (redação original do art. 

288 do Código Penal), pelo próprio depoimento de Alberto 

Youssef, não está relatada a participação de Cesar Rocha em 

qualquer societas delinquentium, subsistindo, em esforço 

imaginativo, no máximo, concurso de agentes. E elementar que a 

aventada prática criminosa em coautoria não conduz, só por si, em 

prévia associação entre os agentes. 

 

4. 2) Corrupção ativa, “por 18 vezes”. Acusação, também 

baseada na delação de Alberto Youssef, que não se sustenta. 

Discrepância entre o Ministério Público Federal e os próprios 
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delatores Alberto Youssef e Ricardo Pessoa. Excesso 

persecutório. Ad argumentandum, crime formal, pagamento: 

conduta caracterizadora como simples exaurimento. 

Indiferente penal. Falta de dolo (participação objetiva), 

segundo o próprio delator.  

 

 Difícil compreender como o Ministério Público Federal, 

tendo a delação de Alberto Youssef, chegou ao número de 18 

práticas de corrupção ativa, atribuindo-as a Cesar Rocha. 

 

 A dificuldade sobressai porque nem mesmo Alberto 

Youssef identificou e atribuiu tais pagamentos a Paulo Roberto 

Costa ao acusado. 

 

 Sobre a credibilidade do delator e as inconsistências da 

delação, no que tange a Cesar Rocha, nas “Notas Iniciais”, 

abundantemente, a Defesa revelou-as. 

 

 Não se presta a delação de Alberto Youssef, que não 

encontra amparo nas demais provas idôneas, a subsidiar a 

condenação do acusado. 

 

 Igualmente, ao analisar a exaustiva prova testemunhal, 

demonstrou-se que Cesar Rocha não detinha qualquer 

ingerência, financeira ou não, nas obras glosadas na denúncia, 

ou em quaisquer outras, não acompanhando o tramitar do 
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processo de contratação, de sua execução e da celebração de 

aditivos. 

 

 Induvidoso que, ao longo da instrução, não houve menção, 

inclusive por delatores, de que Cesar tivesse participado de 

reuniões com representantes de quaisquer empresas ou clientes, 

inexistindo indício, então, de que se tivesse envolvido em 

qualquer tipo de pretenso acerto prévio, considerando celebração 

de contratos e aprovação de aditivos. 

 

 Passando por isto, para argumentar, note-se que, segundo 

o entendimento desse próprio Juízo, com a promessa ou 

oferecimento de vantagem indevida, já se consuma a corrupção, 

figurando o pagamento como exaurimento da conduta. Cuida-se 

de crime formal. 

 

 A conduta descrita de viabilizar pagamentos, dessarte, 

traduz indiferente penal, vez que consumada, anteriormente, a 

prática delitiva.  

 

 Aponte-se, a rigor, que, como os pagamentos para a “RFY” 

se deram entre set./2011 e maio/2012, impossível, de acordo 

com o próprio entendimento do Ministério Público Federal, 

que Cesar Rocha, mero viabilizar, tenha cometido crimes de 

corrupção em anos anteriores.  
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 Já se afivelou, nas “Notas Iniciais” – e aqui se repete, pela 

relevância temática –, que Alberto Youssef e Ricardo Pessoa, 

ambos em Juízo, não indicaram pagamentos a Paulo Roberto 

Costa na REPAR, na RNEST e no COMPERJ/PIPE RACK, por 

meio da “RFY”: 

 

Juiz Federal:- Nesses 4 contratos que eu passei para o 
senhor o montante da propina foi em torno desse 1% 
mesmo? 
Interrogado:- Olha, se eu não me engano era 30 milhões 
que tinha ficado este acerto e, se eu não me engano, o 
que foi direcionado para que eu pudesse receber foi 
cerca de 7 milhões e meio de reais. 
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios 
ou o senhor está falando só do consórcio TUC? 
Interrogado:- Estou falando só do consórcio TUC, das 
utilidades. 
(Evento 1046, grifou-se). 

 

 No interrogatório judicial, o delator atrelou o numerário de 

7,5 milhões de reais, unicamente, a pagamentos alusivos ao 

“consórcio TUC, das utilidades”, não mencionando a existência 

de qualquer “pacote” envolvendo a RNEST, a REPAR ou o 

COMPERJ/PIPE RACK. 

 

 No que se refere ao Consórcio vencedor do contrato na 

REPAR, o delator Ricardo Pessoa assumiu que a alegada 

quitação de propina à Diretoria de Abastecimento ficou a cargo da 

UTC, e não da Odebrecht. Leia-se: 

 



Escritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de AdvocaciaEscritório de Advocacia    
Evaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de MoraesEvaristo de Moraes    

134 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO    
Rua México, 90, grupo 402 

Tel./Fax: 2240-5578 
CEP 20031-141 

evaristodemoraes@evaristodemoraes.com.br 

 

O recebimento das vantagens indevidas por PAULO 
ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO 
DUQUE relativos à contratação do Consórcio CONPAR 
foi, ainda, confirmado por RICARDO PESSOA: 

 
Ministério Público Federal:- E como é que era 
discutido o pagamento dessa propina com relação 
aos outros membros do consórcio, as outras 
empresas? 
Depoente:- O consórcio geralmente se reúne e no 
caso, por exemplo, da Revap, posso citar um caso 
mais claro, da REPAR, uma empresa se 
encarregava de um dos consórcios por ela ter sido 
cobrada e nós ficaríamos com a outra diretoria 
porque estavam sendo cobradas por essa diretoria. 
Então, por exemplo, na REPAR nós ficamos 
encarregados de pagar a diretoria de 
abastecimento e a Odebrecht ficou encarregada 
de resolver o problema da diretoria de serviços, 
como um depois não falava com o outro eu não 
tenho como afirmar se alguém pagou, nós 
pagamos o que nós combinamos de pagar. 
Ministério Público Federal:- Mas foi tratado isso 
entre principalmente a UTC e a Odebrecht? 
Depoente:- Sim. E a OAS também. 
(trecho do interrogatório de RICARDO PESSOA, 
reduzido a termo no evento 654). 

 

 Ainda quanto ao Consórcio CONPAR, que significa, dos 18 

atos, 14 práticas de corrupção ativa lançadas contra Cesar 

Rocha (1 contrato e 13 aditivos), o próprio Alberto Youssef 

declinou, como demonstrado nas “Notas Iniciais”, que o suposto 

pagamento foi viabilizado a partir de depósitos em conta 

controlada por Rafael Ângulo, e não em conta controlada por 

Leonardo Meirelles, como parece ser o caso da “RFY”.  
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 Qual pode ser o liame de Cesar Rocha com tais 

pagamentos? Nenhum! 

 

 E, na mesma linha, o delator Ricardo Pessoa, sobre o PIPE 

RACK (COMPERJ), ao falar em Juízo, não confirmou o 

pagamento de propina no contrato. 

 

 Cesar Rocha, por óbvio, se prevalecer a mentira 

orquestrada de Alberto Youssef, não pode ser responsabilizado 

por eventos ligados a tais consórcios. 

  

 A discrepância entre o contido nas alegações finais do 

Ministério Público Federal e o dito pelos delatores estão a alumiar 

a absoluta inanidade probatória, no campo da autoria. 

 

 Seguindo pelo amor ao debate: se Cesar Rocha tivesse 

viabilizado os pagamentos – mero exaurimento – entre set./2011 

e maio./2012, por se tratar de crime formal, já estaria consumada 

a conduta do art. 333 do Código Penal, não havendo tipificação 

penal para tanto. 

 

 Convém marcar, nessa corredeira, que Alberto Youssef, no 

interrogatório judicial sobre a ciência de Cesar Rocha a 

propósitos das aventadas tratativas de promessa ou oferecimento 

de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa – consumação 

delitiva –, foi taxativo: 
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Juiz Federal:- MAS FOI TRATADO SOBRE O MOTIVO 
DESSES PAGAMENTOS NA OCASIÃO? 
Interrogado:- NÃO, SIMPLESMENTE QUE TINHA 
ESSES PAGAMENTOS PARA SEREM FEITOS COM O 
CÉSAR ROCHA, NÃO FOI DITO O PORQUÊ OU DO 
QUE ERA. 
(Evento 1046, grifou-se). 

 

 A imputada formalização de pagamento, em data futura, 

sem ter sido “DITO O PORQUÊ OU DO QUE ERA”, nada 

tangencia a ação nuclear vedada pela Lei Penal: 

 

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
de ofício. 
(Grifou-se). 

 

 O Ministério Público Federal não atribuiu, seja na denúncia, 

seja em alegações, a Cesar Rocha o oferecimento ou a 

promessa de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa – nem 

se conhecem! – ou a qualquer outro agente público. Destaque-

se, de novo, que Paulo Roberto Costa afirmou, categoricamente, 

não conhecer Cesar Rocha: 

 

Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da 
Odebrecht com quem o senhor tinha contato, o senhor 
pode reiterar? 
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com 
frequência, com mais frequência era o Márcio Faria e o 
Rogério Araújo. 
Juiz Federal:- O SENHOR CÉSAR ROCHA? 
Interrogado:- NÃO. 
(Evento 1404, grifou-se). 
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 Aliás, a participação objetiva de Cesar Rocha, na dicção 

do próprio Alberto Youssef, não satisfaz a tipicidade penal do art. 

333 do Código Penal, punido a título de dolo, sendo certo que 

esse Juízo, no âmbito da “Lava Jato”, já excluiu a 

responsabilidade de executivos de empreiteira que assinaram 

contratos tidos por instrumentos de pagamento de propina por 

não ter prova categórica da participação subjetiva deles nos atos 

alegadamente criminosos: 

 

533. Apesar dos indícios de que agiram com consciência 
e vontade, reputo ausentes provas categóricas, quanto a 
Carlos Eduardo Strauch Alberto, Luiz Roberto Pereira e 
Newton Prado Júnior, de que teriam agido com dolo, ou 
seja, tendo conhecimento de que os contratos que 
assinaram ou executaram tinham por objetivo transferir 
recursos a título de propina, por intermédio de Alberto 
Youssef, para Paulo Roberto Costa. Havendo dúvida 
razoável quanto ao elemento subjetivo, o álibi deve 
ser acolhido, ainda que talvez o mais provável seja o 
agir com conhecimento28. 
(Grifou-se). 

 

 Conjugando a atuação ulterior, na fase já exauriente – pós-

fato, segundo o Ministério Público Federal – a ele atribuída e a 

informação de que nada foi dito sobre tratativas pretéritas, no 

mínimo, há dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo, 

razão pela qual Cesar Rocha deve ser absolvido. 

 

                                                           
28 Proc. nº 508335189.2014.4.04.7000/PR, sentença publicada em 
14/12/2015. 
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4. 3) “Lavagem” de dinheiro, “por 8 vezes”. Mesma conduta 

da corrupção ativa transmudada em branqueamento de 

capitais. Atipicidade. Bis in idem. Dúvida razoável de 

participação subjetiva de Cesar Rocha. Absolvição. 

 

 É inquestionável que a denúncia descreve os atos de 

“lavagem” como forma de viabilizar o pagamento de propina ou, 

ainda, pagar vantagem indevida, de modo dissimulado. 

 

 No tocante a Cesar Rocha, eis a delimitadora narrativa dos 

8 atos: “em nome da RFY Imp. Exp. Ltd. na agência do Standard 

Chartered Bank, em Hong Kong” (...), “datados de 23/09/2011 

(699.998,05), 26/09/2011 (499.998,05), 03/10/2011 (349.978,00), 

28/10/2011 (179.998,05), 31/10/2011 (299.998,05), 23/12/2011 

(473.998,05), 01/04/2012 (1.499.995,10) e 18/05/2012 

(299.955,80), valores em USD” (grifou-se). 

 

 Prima facie, admitindo-se a precariedade da prova em 

relação à corrupção ativa, sustentada acima, a imputação de 

“lavagem” não se perfaz. 

 

 Indo além, evidente a atipicidade, na medida em que o 

corruptor não pode praticar o delito de “lavagem”, somente 

podendo fazê-lo, de maneira a reintegrar na economia formal os 

valores obtidos ilicitamente, quem recebe a peita, se ocultá-los ou 

dissimulá-los. 
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 Ausente, na denúncia e nas alegações derradeiras, 

descrição de ocultação ou dissimulação de recursos financeiros, 

perpetrada por Cesar Rocha, na suposta efetuação de 8 

pagamentos no exterior. Não há! 

 

 Nada ocultou.  

 

 Nada dissimulou.  

 

 E a proveniência ilícita dos recursos?  

 

 Nada sinalizou o acusador estatal. 

 

 Acrescente-se que Cesar Rocha não é titular ou 

beneficiário de qualquer conta no exterior. 

 

 Não à toa, bem diz a professora Marta Saad, quando 

adverte que “a maior garantia da defesa reside na acusação 

(...), daí a acusação certa consubstanciar-se requisito elementar 

do processo de partes, configuração esta que contrapõe, até 

mesmo, o processo acusatório ao inquisitivo”29. Na linha 

jurisprudencial, “a perfeita descrição do comportamento irrogado 

na denúncia é pressuposto para o exercício da ampla defesa. Do 

contrário, a peça lacônica causa perplexidade, prejudicando tanto 
                                                           
29 “Crimes Econômicos e Processo Penal”, SP: Saraiva, 2008, ps. 253/255, 
grifou-se. 
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o posicionamento pessoal do réu em juízo como a atuação do 

defensor técnico”30. 

 

 Inviável defender-se de acusações imperfeitas. 

 

 E mais. Consoante discorrido nas “Notas Iniciais”, a 

imputação do cometimento de 8 operações de “lavagem” de 

dinheiro – substancialmente caracterizadora de bis in idem e 

que se transmudou em 18 delitos de corrupção ativa – 

contém, em si, as mesmas erronias sobre o pagamento “na 

conta-corrente titularizada pela offshore RFY e controlada pelo 

doleiro LEONARDO MEIRELLES, conforme indicação de 

ALBERTO YOUSSEF” (p. 313 das alegações finais31). As 8 

operações financeiras, via “RFY”, evidentemente, não podem ser 

debitadas em Cesar Rocha. O arcabouço probatório não permite 

tal conclusão. 

 

 Novamente, o Ministério Público Federal está atribuindo a 

Cesar Rocha o pagamento de vantagem indevida, da monta de 

7,5 milhões de reais, em contratos, obras e consórcios (REPAR, 

RNEST e COMPERJ/PIPE RACK), quando os delatores 

disseram o contrário.  

 

 Erro latente que decorre da imprecisão dos depósitos, no 

valor aproximado de 7,5 milhões de reais, efetuados “na conta-
                                                           
30 STJ, 6ª Turma, rel. min. Maria Thereza, DJe de 19/9/2011. 
31 “3.5.2.2.1 Lavagem de ativos promovida em favor da ODEBRECHT”. 
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corrente titularizada pela offshore RFY e controlada pelo doleiro 

LEONARDO MEIRELLES”. Alberto Youssef, o próprio, não teve 

certeza da origem dos depósitos: 

 

Juiz Federal:- Esses extratos se encontram aqui nos 
autos, no evento 3, anexo 220, eu vou lhe mostrar 
novamente os extratos dessa conta RFY no Standard 
Chartered Bank. No depoimento que o senhor prestou no 
inquérito o senhor identificou algumas operações, o 
senhor mencionou operação 16/12/2009, de 480 mil 
dólares, 18/12/2009 320 mil dólares, 10/03/2010 400 mil 
dólares e 15/03/2010 350 mil dólares. O senhor identificou 
essas operações como sendo provenientes da Odebrecht 
ou da Braskem, o senhor se recorda disso? 
Interrogado:- Me recordo e confirmo. 
Juiz Federal:- E como o senhor identificou, assim, essas 
operações são delas por que não poderiam ser de outras 
empreiteiras? O que levou o senhor a fazer essa 
identificação? 
Interrogado:- Porque na verdade eu, por identificar que 
esses valores vieram da Odebrecht e da Braskem por 
conta de que esta conta RFY, que na verdade era do 
Leonardo Meireles, dificilmente eu indicava essa conta 
para um terceiro pagar ou uma outra empreiteira pagar, 
então eu me lembro muito bem que esta conta eu indiquei 
para que a Odebrecht e Braskem pagassem. 
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer se essas 
operações são da Odebrecht ou se são da Braskem? 
Interrogado:- Olha, eu lembro que houve recebimentos 
que a Braskem, pagamentos que a Braskem fez e que 
a Odebrecht também fez mais ou menos na mesma 
época, então, portanto, eu não pude dizer se era 
direcionado da Braskem ou da Odebrecht, mas que 
com certeza era de uma das duas empresas. 
(Grifou-se). 

 

 Da “Braskem ou da Odebrecht”? Nem o Ministério Público 

Federal, em alegações, soube precisar, visto que o mesmo 
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contexto da “RFY” e o depoimento de Leonardo Meirelles 

serviram à sustentação da responsabilidade do corréu 

Alexandrino: 

 

LEONARDO MEIRELLES também confirmou o 
recebimento de valores, a pedido de ALBERTO 
YOUSSEF, através da conta-corrente titularizada pela 
offshore RFY, com subsequente disponibilização de reais 
no Brasil a YOUSSEF, fechando o ciclo da operação de 
dólar-cabo por meio do uso de terceiros (offshores): 
(...) 
Embora o doleiro indique apenas a ODEBRECHT como 
depositante, é de se observar que ALBERTO YOUSSEF 
confirmou que os valores depositados em referida conta 
eram provenientes também da BRASKEM, sendo 
confirmado pela testemunha que a conta era utilizada por 
ALBERTO YOUSSEF para recebimento de altas somas 
de dinheiro. 
(Ps. 338/339). 

 

 Mira-se, ao compulsar a planilha constante do laudo nº 

777/2015, da Polícia Federal, entre set./2011 e maio/2012, a não 

identificação de remetentes (“NI”), que depositaram recursos na 

conta da “RFY” (Evento 1, anexo 19). 

 

 E, ao analisar o extrato, juntado como anexo 71 à denúncia, 

vê-se dezenas e dezenas de depósitos na mencionada conta, no 

mesmo período, ora partindo de empresas identificadas (e não 

identificadas), que não guardam qualquer liame com a Odebrecht 

ou a Braskem (“LABOGE” e “PIROQU”), ora não sendo possível 

identificar os remetentes. 
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 Disto resulta a conclusão de não haver prova acerca dos 

pagamentos feitos a “RFY”, mas apenas valores em extratos 

bancários que apontam sua existência. Em outras palavras, não 

há prova de quem teria feito os tais pagamentos, a partir de que 

banco, a partir de que país e com a autorização de que indivíduo.  

 

 Por ilustração, entre as dezenas e dezenas não 

identificados, em 15/9/2011, na “RFY”, depósito de US$ 

100.498,05, não identificado e, em 28/10/2011, vários, sendo um 

de US$ 179.998,05, manuscrito “?” ao lado. 

 

 Eis exemplos de mais inverdades propaladas pelo delator – 

basta olhar o extrato –, quando afirmou que “dificilmente eu 

indicava essa conta para um terceiro pagar ou uma outra 

empreiteira pagar”, aparecendo, ainda, anotação à mão indicando 

depósito da “Engevix” (US$ 254.998,05, em 6/1/2012). 

 

 Ora, não havendo no caderno probatório suporte firme a um 

juízo condenatório, impõe-se a absolvição, porque, conforme 

Malatesta, a meia certeza é uma antinomia nos limites, 

perdoável na retórica do vulgo, mas não deve encontrar lugar 

na linguagem severa da ciência. 

 

 Entre tantos e tais motivos, não deve prosperar o reclamo 

condenatório do Ministério Público Federal, também quanto à 

“lavagem” de dinheiro. 
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5. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MÍNIMOS E 

PERDIMENTO DE BENS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA. 

 

 Demonstrou-se que a prova produzida em Juízo não 

permite a prolação de édito condenatório. 

 

 Frágil o quadro indiciário apresentado pelo Ministério 

Público Federal, pois a assertiva de que o acusado viabilizou o 

pagamento de 7,5 milhões de reais a Paulo Roberto Costa, 

mediante depósitos na conta “RFY”, a título de vantagens 

indevidas, por força dos contratos na REPAR, RNEST e 

COMPERJ, não restou comprovada. 

 

 A absolvição, no mérito, impõe-se. 

 

 De toda sorte, por dever de ofício, acaso condenado, 

pretende o MPF, à guisa de ressarcimento, estender a 

responsabilidade patrimonial a Cesar Rocha e para além das 

imputações versadas na denúncia. Como já sustentado, Cesar 

Rocha, ex-empregado da Construtora Norberto Odebrecht, que 

fala por si, não pode explicar a existência, ou não, dos 

pagamentos erigidos a delito. Nada, porque deles não tomou 

conhecimento. 
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 Do pedido genérico, que transborda das acusações 

balizadas na denúncia, extrai-se reclamo alusivo à reparação por 

supostos danos envolvendo as obras do prédio de Vitória/ES, 

todavia, além de desmembrada a ação penal, a Cesar Rocha 

nada se atribuiu na denúncia. 

 

 De igual forma, pertinente à contratação da Braskem, Cesar 

Rocha, independente da licitude do contrato, nada tem a ver com 

tais fatos. 

 

 E, ainda, apesar de o próprio delator Alberto Youssef 

delimitar o pagamento de 7,5 milhões de reais ao Consórcio TUC, 

insiste o MPF em vindicar, também em desfavor de Cesar Rocha, 

a reparação do fantasioso dano pelas obras na REPAR, RNEST e 

COMPERJ/PIPE RACK. 

 

 De se perceber, de um lado, que o MPF se vale 

indiscriminadamente dos bradados 3% para postular perdimento 

de bens e arbitrar dano mínimo, sendo que os próprios delatores, 

na instrução, sustentaram pagamento em percentuais inferiores. 

 

 Doutro lado, nem os percentuais de participação da 

Odebrecht em cada consórcio foram observados para fins de 

aferir o montante alegadamente devido. 
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 A falta de individualização da responsabilidade avulta, não 

podendo prosperar o pleito Ministerial Público. 

      

6. DE QUEM SE TRATA CESAR RAMOS ROCHA? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Já se pontuou, em tópico próprio, o rol de atividades 

desenvolvido pelo acusado, na condição de empregado, como 

responsável financeiro da engenharia industrial. Cesar Rocha não 

é nem nunca foi acionista ou mesmo diretor estatutário da 

Construtora Norberto Odebrecht, jamais ocupando função de 

envergadura, dentro das empresas. O cargo de “Diretor 

Financeiro da Holding” que o delator, sem credibilidade, lhe 

atribuiu é um disparate. O acusado foi, simplesmente, um 

empregado da empresa (celetista), de origem humilde, cuja 

trajetória veio marcada por muito empenho e suor, com atividade 

na área administrativo-financeira, de apenas um dos cinco 

negócios de Engenharia & Construção da Construtora Norberto 

Odebrecht. Os testemunhos colhidos e os documentos 

juntados marcaram isto (vide: Evento 1110, anexo 2, Evento 

1111, anexo 3 e Evento 1027, out. 4). 

 

 Já se pontuou, de igual forma, que Cesar Rocha não 

figurava como diretor, mas mero responsável financeiro por uma 

das divisões do Grupo, tendo o contrato rescindido após a 

operação deflagrada. 
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 Já se pontuou a fala emocionada do acusado, em seu 

interrogatório, declinando sua origem humilde, que não se alterou 

por conta do trabalho, e dedicação à família. 

 

 Saliente-se, no mais, que a trajetória profissional de César 

Rocha é daquelas que inspiram e geram respeito: aos 18 anos, 

ingressou como arquivista na Hidrelétrica de Cachoeira Dourada, 

em Goiás, sua terra natal.  

 

 À custa de muito esforço e dedicação alcançou o cargo de 

gerente administrativo-financeiro, passando a trabalhar na matriz 

da Construtora Norberto Odebrecht, em Salvador, no ano de 

1993. Laborou também na sede do Rio de Janeiro e, em 1997, foi 

transferido para a área de Engenharia Industrial em São Paulo. 

 

 Formou-se em administração de empresas já adulto, em 

2006, e aperfeiçoou seus estudos na Fundação Getúlio Vargas de 

São Paulo, em 2010, cursando um MBA em gestão de pessoal. É 

um profissional sério e respeitado, extremamente querido por 

seus pares e que nunca teve qualquer percalço de natureza 

criminal, consoante comprovado pela prova testemunhal. 

 

 O Ministério Público Federal, no texto último, ignorando o 

colhido judicialmente, de cambulhada, voltou a tratá-lo como 

executivo/empresário com “consciência social e má a índole 
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daquele que desvia dinheiro público com vistas ao 

enriquecimento próprio e de terceiros de maneira recorrente e 

significativa” e “com desejo de obtenção de lucro fácil, seja pelo 

recebimento de propina, seja pela facilidade encontrada em 

licitações da PETROBRAS”. 

 

 Donde o Ministério Público Federal extraiu tais conclusões 

acerca de Cesar Rocha? 

 

 Qual o indicativo de “enriquecimento próprio” ou “lucro 

fácil”? 

 

 O Ministério Público Federal, noutro trecho, pautou o tom 

de exemplaridade que pretende impor à causa: “não se pode 

tratar a presente ação penal sem o cuidado devido, pois o recado 

para a sociedade pode ser desastroso: impunidade; ou, 

reprimenda insuficiente” (p. 372 das alegações finais, grifou-se). 

 

 Não pode Cesar Rocha vir a ser julgado para servir de 

exemplo a quem quer que seja. 

 

 Não pode Cesar Rocha, em tenebroso tribunal de 

exceção, vir a ser castigado, com maior rigor, para dar recado a 

quem quer que seja. 
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 Não pode Cesar Rocha vir a ser submetido ao pelourinho, 

a título de se prestar contas à sociedade, sob pena de vingar a 

violência, e a violência é inimiga da verdade. Onde há 

violência, não podeis encontrar a verdade, consoante 

advertência de Pascal. 

 

 Cumpre ao Poder Judiciário observar os critérios da lei, 

sendo-lhe vedado encontrar meios outros para impingir 

reprimenda ou majorar a resposta penal, porque, a lume de 

julgado relatado pelo ex-presidente do Tribunal Regional 

Federal/2ª Região, desembargador Castro Aguiar, tratando, com 

correção, da função da pena corporal, sobretudo quando adverte 

que “pena alguma deve ser aplicada a um cidadão para servir de 

exemplo à sociedade, ou para convencê-la de que todos são 

iguais perante a lei, uma inteligência que nenhum sentido faz com 

o castigo e que representa mera intimidação pelo sofrimento”32.  

 

 Do ministro Paulo Brossard vem o célebre ensinamento, 

externado na rumorosa AP nº 307-DF, na linha de que “os 

magistrados foram postos em seus lugares exatamente para 

assegurar o regular cumprimento da lei, tanto mais estrito quanto 

mais extraordinários forem as situações, mais aceso o clamor 

popular ou mais consideráveis os interesses conjugados contra 

ele”, ensinamento tradicional e sempre adotado pela Suprema 

Corte, como se colhe, por exemplo, in verbis: 

                                                           
32 2ª Turma, Proc. nº 97.02.40005-8, DJ de 19/6/2001, grifou-se. 
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O afã de punir sofre os temperamentos próprios ao devido 
processo legal, sob pena de grassar para todos, e o 
chicote muda de mãos, a insegurança na vida gregária, 
abrindo-se margem, com o desprezo a balizas legais 
imperativas, ao surgimento de verdadeira época de terror. 
Em um Estado Democrático, em um Estado de Direito, 
hão de ser respeitados princípios, hão de ser observadas 
balizas. Eis o preço que se paga - e é módico, estando ao 
alcance de todos – por nele se viver33. 
 

 Cesar Rocha, Excelência, entrega seu destino e o destino 

de sua família a um veredito, “à luz da prova e do direito”, 

sintonizado com as balizas do devido processo legal, em lição já 

reproduzida no pórtico do presente Memorial34, posto que, como 

assentado pelo ministro Sidney Sanches, no voto proferido na 

citada AP nº 307-DF, ao se pronunciar pela improcedência da 

acusação dirigida pela Procuradoria Geral da República ao então 

primeiro mandatário do País – tendo Sua Excelência, dois anos 

antes, presidido, no Senado Federal, a sessão que resultou no 

impeachment de Fernando Affonso Collor de Mello –, in verbis: 

 

Deixo consignado, outrossim, que não posso julgar 
baseado apenas em minha intuição. Preciso encontrar 
nos autos elementos de convicção que justifiquem a 

                                                           
33 STF, 1ª Turma, HC nº 91.723-RJ, DJ de 1/8/2007. 
34 “O devido processo legal significa, acima de tudo, chegar-se a um 
julgamento imparcial, em que o veredito seja prolatado à luz da prova e do 
direito, isto depois de o julgador, com cabeça e alma arejadas, ouvir atento 
acusação e defesa sem espírito preconcebido. Assegurar o direito de defesa 
não é apenas conceder um prazo formal ao acusado para manifestar-se, mas 
é contemplar, realmente, a substância de seus argumentos, para somente 
então formar a convicção e sentenciar”. 
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condenação. E não só encontrá-los, mas apontá-los, 
fundamentando o entendimento. 
(Grifou-se). 

 

 Pela absolvição, no mérito, do cidadão Cesar Ramos 

Rocha. 

 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

Renato de Moraes                 Alexandre Lopes 
                 OAB/RJ 99.755                    OAB/RJ 81.570 

 

 

Eduardo de Moraes 
OAB/RJ 84.471 
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