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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000 

 

 ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, nos autos da ação penal em referência, vem pela 

presente, com fundamento no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal, apresentar 

seu memorial final, nos termos que seguem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Peito aberto. Não há melhor expressão para definir o comportamento de ROGÉRIO 

SANTOS DE ARAÚJO frente à Operação Lava-Jato. 

 

Apesar das duras notícias da mídia em relação às agruras impostas a executivos 

de empresas concorrentes do GRUPO ODEBRECHT, apesar de ter sido alvo de um pedido de 

prisão temporária, de ter sua intimidade varejada e de saber que contra si e contra outras 

pessoas da empresa onde trabalhava estava sendo feita uma investigação cujos 

elementos sempre lhe foram ocultados, o defendente ficou onde sempre esteve. 
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Não fugiu, não correu. Preocupou-se sim, mas não se desesperou, pois confiava, 

àquela época, que algum senso de Justiça ainda existia e que teria direito a um processo 

que tramitaria no estrito respeito às regras do devido processo legal. 

 

Por isso se colocou à disposição da Polícia Federal e desse D. Juízo. Mas sua 

disposição foi ignorada, pois veio a saber somente a posteriori, que o que se fazia nos 

bastidores era planejar um golpe certeiro. 

 

Assim é que ROGÉRIO foi jogado no cárcere de forma absolutamente imotivada e 

lá vem sendo mantido há mais de 8 meses.  

 

 Trinta dias depois de prisão, a ação penal foi iniciada com base numa incrível – e 

revelada ilegal – coincidência de terem autoridades suíças brindado a Acusação 

justamente com os documentos que usou para embasar a imputação de lavagem de 

valores, vedete da incriminação de empresários, aqui ou em qualquer outro feito da 

Operação Lava-Jato.  

 

Imaginavam, peticionário e seus defensores, que com o oferecimento da 

denúncia seria posto sobre a mesa tudo aquilo que o Ministério Público tinha em mãos 

que poderia usar contra o defendente. Isso pois acreditavam na regra básica do devido 

processo penal, segundo a qual é fundamental dar ao acusado condições plenas de 

defesa.  

 

O Parquet, incentivado pela clara suspeição de V. Exa., preferiu fazer do processo 

um jogo de pôquer, guardando cartadas para seus momentos mais decisivos; esse Juízo, 

desempenhando um papel de pavimentar o caminho da condenação, decidiu por impedir 

toda e qualquer forma de produção de prova da defesa. 
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Como se processo penal tivesse dono, todo requerimento cuja execução fugisse 

das mãos de V. Exa. era considerado protelatório: ofícios foram indeferidos, cartas 

rogatórias rechaçadas e até as perícias foram tratadas como questões sem importância. 

 

Sobraram apenas a oitiva das testemunhas em audiências, presididas por V. Exa. 

em claro papel inquisitivo, mas que ainda assim não trouxeram um único elemento de 

prova a corroborar a tese acusatória. 

 

Conquanto o bordão midiático vazado nas decisões que permearam o processo 

diga que a intenção era celeridade – falou-se até em “marcha para frente” –, a realidade 

é que V. Exa. via a produção da prova da Defesa como mero obstáculo. 

 

Do alto de seu pedestal de santidade, o Ministério Público fala que advogados 

querem fazer destes autos uma “fábrica de nulidades”. A realidade crua, entretanto, 

mostra que há nulidades mas que não foi a Defesa que a elas deu causa. 

  

Os exemplos das ilegalidades do processo são tão numerosos que não cabe aqui, 

numa simples introdução, citar todos. Mas vale ilustrar: escuta ilegal em cela de delator, 

cooperação selvagem, escamoteamento de documentos, coautoria entre Acusação e 

delator para construção da prova e por aí vai... 

 

Diante disso, indaga-se: foram as Defesas que “fabricaram” tudo isso? 

 

A ação penal é sim nula do início ao fim. Porém, mesmo afogado em ilegalidades, 

o peticionário conseguiu provar sua inocência e a impossibilidade de procedência da 

inicial.  

 

 Chama a atenção nas alegações finais do Ministério Público que sua insistência 

na condenação tem por base apenas e tão-somente as palavras dos criminosos delatores 

PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO. Nada além! A lei proíbe a condenação com base na 
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palavra de corréu; sendo esse corréu, ainda por cima, delator, maior a razão para não se 

dar credibilidade a suas palavras1. 

 

 Sem provas que favoreçam a tese da acusação, a ação penal não pode ser julgada 

procedente. 

 

É o que se demonstrará: 
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2. A PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO FEITO 
 

“(…) o magistrado, ainda que movido pela busca da verdade real, 
não pode, sob pena de se igualar ou se sobrepor às partes 

no processo penal e perder a necessária isenção, 
pretender, no dizer de Geraldo Prado dominar toda a 

realidade, com grande probabilidade de atuar fora dos 
princípios republicanos e democráticos.” 

(Min. MARIA THEREZA, julgamento do Habeas Corpus n° 
143.889/SP). 

 

Logo de início cumpre tecer algumas considerações sobre a parcialidade com que 

o feito vem sendo conduzido por esse d. Juízo. 
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Em que pesem as argumentações antecedentes nesse sentido terem sido de 

pronto rechaçadas por V. Excelência2, há, sim, diversos fatos objetivos que justificam 

essa arguição e consigná-los é imprescindível para demonstrar a dificuldade de defesa 

que vem sendo suportada pelo peticionário, bem como a imprestabilidade das decisões 

até aqui postas. Vejamos. 

 

2.1. A não declarada suspeição do d. Juízo – conivência às ilegalidades ou parcialidade?  
 

Como é notório, ainda quando não havia lei a regular a delação premiada e 

tampouco utilização rotineira, foi firmado acordo envolvendo o Ministério Público 

Federal e ALBERTO YOUSSEF, premiando-o pela deduragem promovida no chamado “Caso 

Banestado”.  

 

Na ocasião, V. Exa. estabeleceu com o delator uma incauta e explícita relação de 

confiança (como se esta fosse possível), manifestando em sua homologação que: 
 

“Tendo em vista a cooperação do acusado para com este Juízo, resolvo, por ora, 
suspender temporariamente as ordens de prisão preventiva exaradas nos 
Processos nº 2003.70.00.056661-8 e nº 2003.70.00.066405-7. No entanto, 
observo que esta suspensão se faz em confiança ao acusado e que será ela 
restabelecida de imediato caso o acusado não se mostre digno dessa confiança”3.  

 

Pois bem. Como já dito anteriormente a esse d. Juízo, não viola o bom senso dizer 

que é vedada surpresa quando se constata que o latido veio do cão, o miado saiu do gato 

e do pinto, o piado. São, como se afirmou, as naturezas dos seres diversos agindo. Do 

delator, MM. Juiz Federal, só se podia esperar traição, e a natureza de ALBERTO rendeu-

lhe, tempos depois, a instauração de novo inquérito policial para apurar violação ao 

acordo homologado por Vossa Excelência.  

                                                   
2 Por insubsistentes aspectos técnicos (necessidade de contestação por meio próprio – exceção de suspeição – o que 
se mostra obtuso, haja vista ter sido devida e oportunamente apresentada, n° 5040100-84.2015.4.04.7000/PR, não 
se esgotando nela a matéria) e meritórios (inexistência de prova concreta da atuação acusatória).  
3 Evento 1, OUT 15, do Proc. nº 5040100-44.2015.4.04.7000. 
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Também já se afirmou que, a, data venia, ingênua surpresa causada pelo ato 

natural do delator em V. Exa. foi impublicável, tanto que o levou à declaração de 

suspeição por motivo de foro íntimo, afastando-se do Inquérito Policial n° 

2007.7000007074-6.  

 

Como é cediço, “motivo íntimo é qualquer motivo que o juiz não quer revelar, 

talvez mesmo não deva revelar”4, mas o peticionário já afirmou poder imaginar a aversão 

interna gerada pela traição do delator ao avençado com V. Exa., sentimento que não 

passa assim, da noite para o dia... 

 

YOUSSEF, conforme afirma V. Exa., voltou, mesmo depois da traição referida, a 

delinquir. Outro inquérito se instaurou (nº 2006.70.00.018662-8, que está na origem 

desta ação penal), sendo certo que, por coerência, o que se esperava seria a afirmação 

da suspeição de V. Exa. também nele.  

 

Surpreendentemente, V. Exa., que já havia avocado a Representação porque 

queria supervisionar pessoalmente a apuração da notícia da traição do delator à vossa 

confiança5, prossegue até hoje evitando se valer da mesma exceção de foro íntimo. 

 

Ora, tal situação não pode subsistir. Em contexto semelhante, o e. Superior 

Tribunal de Justiça determinou que a suspeição reconhecida num feito fosse estendida a 

todos os demais:  
 
“1. Nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, reputa-se fundada a 
suspeição de parcialidade do juiz, quando: (...) I - amigo íntimo ou inimigo capital 

de qualquer das partes; II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz...; 
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 2. In casu, o 
magistrado excepto se revela suspeito para o julgamento de demandas acionárias 
promovidas em desfavor da Brasil Telecom S/A, pelo fato de ele próprio figurar 

                                                   
4 Cf. PONTES DE MIRANDA, em Comentários ao Código de Processo Civil, tomo II, Forense, p.408. 
5 Evento 1, OUT 16, do Proc. nº 5040100-44.2015.4.04.7000. 
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como autor em ação dotada dos mesmo fundamentos daquelas postas a sua 
apreciação, bem como por ter promovido, contra a referida empresa, ação 
indenizatória por danos morais que, supostamente, lhe teriam sido ocasionados 
pela suscitação, por parte daquela, de incidentes de suspeição, nos autos de ações 
outras que lhe foram distribuídas. 3. O fato de o acórdão recorrido ter sido 
proferido em ‘Incidente de Prevenção de Divergência’ empresta ao decidido neste 
recurso especial caráter ultra partes, devendo o resultado do julgamento do 
mesmo ser aplicado a todos os processos sob a competência do excepto, que 
guardem similitude com a situação fática ora descrita. 4. Recurso especial provido 
para reconhecer a suspeição do magistrado excepto, para todos os processos que 
envolvam a empresa excipiente. Efeitos de suspeição, em caráter transcendental, 

válidos para o futuro, ex nunc, a partir do julgamento da Sessão de 14/04/2010. 
Ficam preservados todos os atos anteriormente praticados pelo magistrado.”6 

 

Pois bem. Instado sobre a questão, V. Exa. a rechaçou, argumentando que a 

suspeição por si declarada naquele feito “tinha por causa apenas as circunstâncias 

específicas da origem e motivação daquele inquérito, sem qualquer questão pessoal 

envolvendo Alberto Youssef ou o Delegado responsável pelo inquérito.”7.  

 

E continuou: “entendi que aquele inquérito 2007.7000007074-6 havia sido 

instaurado pela autoridade policial com base em mera discordância dos termos de 

anterior acordo de delação premiada entre o MPF e Alberto Youssef (do ano de 2004), 

não havendo até então base probatória concreta que justificasse as diligências requeridas 

pelo bem intencionado, mas equivocado Delegado da Polícia Federal”. Tais justificativas, 

como se sabe, foram acatadas e referendadas pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. 

 

Entretanto, impende consignar a fragilidade das explicações apresentadas, quando 

confrontadas com as normas processuais que regulam a fiscalização de legalidade de 

procedimentos investigatórios incumbida aos Magistrados.   

 

                                                   
6 STJ, RESP 1165623/RS, 2ª Seção, rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Conv. do TJ/RS), j. 14.4.10, DJe 17.8.10. 
7 Trecho da Decisão exarada nos autos da Exceção de Suspeição ° 5040100-84.2015.4.04.7000. 
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É que, acaso V. Exa. tivesse aferido falta de justa causa (materialidade do crime e 

indícios de autoria), atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade8, teria ou deveria 

ter tomado medidas para obstar a investigação de nº 2007.7000007074-6, e não 

simplesmente declarar-se suspeito! 

 

Afinal, de um lado o Estado perderia tempo, orçamento e servidores dando 

andamento a procedimento fadado ao fracasso (atentando contra o próprio princípio da 

eficácia, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal), e, de outro, o investigado 

suportaria, indiscriminadamente, o gravame de procedimento criminal desarrazoado em 

seu desfavor. 

 

A perpetuação de inquérito policial desamparado, nada mais é, pois, que a 

manutenção de uma ilicitude. E V. Exa., tão sabedor que é dos mandamentos de ordem 

e avesso a ilegalidades, acaso verdadeiramente tivesse como motivos de “foro íntimo” 

discordâncias de ordem técnico-jurídicas como a que afirmou posteriormente ter, deveria 

adotar as providências legalmente previstas, determinando o trancamento do Inquérito 

diante da situação narrada... 

 

Contudo, tal providência não ocorreu: V. Exa., a par de seus justificativas 

posteriores de mera discordância procedimental com o nobre Delegado que presidia 

aquela investigação, teria (à margem da lei) optado apenas por se declarar suspeito. 

 

Ora, isso, por si só, demonstra a insubsistência do argumento atual de V. Exa., 

indicando que os motivos de foro íntimo que culminaram na declaração de suspeição 

estavam, em verdade, ligados à traição e perda de confiança sobre o contumaz alcagueta-

premiado. Assim, faz-se necessária a declaração de suspeição de V. Exa. também nos 

procedimentos e processos posteriores relacionados, direta ou indiretamente, a ALBERTO 

YOUSSEF.  

                                                   
8 STJ, RHC 55701/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgado em 19.05.15. 
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Entretanto, caso V. Exa. ainda sustente que esse raciocínio não seja o correto, 

havendo, sim, declaração pretérita de suspeição por mera discordância procedimental, 

deveria, então, em sincero e honesto mea culpa, reconhecer, sua inércia, omissão e falta 

de prestação jurisdicional no que tange ao remoto inquérito 2007.7000007074-6, pois 

teria sido conivente com a manutenção de procedimento que vislumbrou ser ilegal. 

 

Como não crê em tamanho erro e falta de V. Exa., aguarda-se, enfim, reconheça 

sua suspeição para o processo e julgamento dos feitos que, direta ou indiretamente, 

decorreram do inquérito nº 2006.70.00.018662-8. 

 

É o que, em reiteração à exceção de suspeição já oposta, se requer e se aguarda. 

 

2.2. O claro prejulgamento: determinação de traslado de sentenças condenatórias de 

processos referentes à mesma suposta organização criminosa 

 

É dos autos que V. Exa., em decisão constante do evento 1047, requereu à z. 

Serventia o traslado de diversas sentenças condenatórias proferidas em processos 

também oriundos da Operação Lava-Jato (cujo objeto seriam as mesmas obras 

investigadas no presente caso), verbis: 
 
“13. Com base no disposto no artigo 234 do CPP, promova a Secretaria: 
 a juntada a estes autos das sentenças prolatadas nas ações penais 5083258-
29.2014.4.04.7000, 508337605.2014.4.04.7000, 501233104.2015.4.04.7000, 
508340118.2014.4.04.7000, 502313531.2015.4.04.7000, 5047229-
77.2014.4.04.7000 e da decisão de recebimento da denúncia na ação penal 
502316214.2015.4.04.7000”. 

 

Contudo, concretamente analisada, tal medida mostra-se desprovida de qualquer 

justificativa, cabimento ou relevância de mérito ao deslinde do feito, servindo, ao que 

tudo indica, única e exclusivamente à predeterminação de V. Exa. referir-se àquelas 

sentenças e ao desfecho ali já traçado. 
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Ora, primeiramente, deixemos claro que o fato de um único Magistrado judicar em 

diversos procedimentos não autoriza que neles disponha de forma cruzada, e pior, 

desfundamentada – pois é a expressão dos atos do Juiz e os registros destes que 

possibilitam o controle de sua legalidade, não só pelas partes, mas também pelas 

superiores instâncias que lhe revisarão. 

 

Se tão interligados são os fatos criminosos apurados nas referidas ações penais9 

aos presentes (e indicados como efetivamente ocorridos, pois condenatórias as 

sentenças), que tomasse esse d. Juízo providências para que reunidos fossem os feitos, e 

não o exato oposto: fatiamentos, desmembramentos, desdobramentos, como virou regra 

na famigerada “Operação Lava Jato”! 

 

E mais, é evidente que se uma sentença condenatória é relevante, não o é 

isoladamente e sim como resultado de todo um compêndio probatório e processual de 

igual valor.  

 

Partindo do pressuposto de que tais sentenças acrescessem algo ao presente caso, 

todas as peças, provas e atos que a elas levaram seriam igualmente relevantes e, 

portanto, também deveriam ter sido trasladados por esse d. Juízo.  

 

Até mesmo porque, somente após acesso e conhecimento integral de tais ações é 

que se poderia discutir, efetivamente, a relação delas com este processo e o cabimento 

das próprias condenações no contexto dos autos – afinal o entendimento do Juízo não é 

absoluto e tampouco imutável. 

 

                                                   
9 Ações penais 508325829.2014.4.04.7000, 508337605.2014.4.04.7000, 501233104.2015.4.04.7000, 5083401-
18.2014.4.04.7000,  502313531.2015.4.04.7000 e 504722977.2014.4.04.7000. 
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Insta salientar que essa disponibilização integral seria necessária, inclusive, para se 

aferir a legitimidade desses procedimentos, principalmente pelo fato de que a Defesa – 

diferentemente do d. Juízo e dos i. membros do Parquet – deles não participou!  

 

Aliás, essa onipresença, tanto do Juízo quanto da Força-Tarefa acusatória, em 

todas as ações destrinchadas da “Operação Lava-Jato” já foi antes apontada (e aqui 

reitera-se!!!) como violadora das garantias defensivas, pois impeditiva dos princípios 

processuais da paridade de armas, da comunhão de prova e da imparcialidade do 

Magistrado – que resta contaminado por informações exteriores ao processo.  

 

Enquanto uns tiveram acesso irrestrito à prova, filtrando-a conforme seu interesse, 

à Defesa, absurdamente, somente foi dada ciência fragmentada... 

 

Além do mais, o peticionário não é parte passiva dos processos nos quais foram 

produzidas tanto as razões quanto os laudos somente agora juntados pelo Parquet. Como 

se sabe, é imprescindível que “a parte contra a qual vai ser usada essa prova tenha sido 

parte no primeiro processo”.10  

 

Somente dessa forma poder-se-ia garantir o efetivo contraditório e a ampla defesa 

garantidos constitucionalmente (art. 5º, LV da CF). 

 

É de se destacar a impossibilidade de se conferir a tais elementos a característica 

de documentos, conforme asseverou esse d. Juízo em situação análoga à presente: “Não 

se admite tampouco que sejam tomados como prova emprestada; ou convertidos em 

documentos (para os fins do art. 231, CPP), sob pena de se burlar os requisitos inerentes 

ao devido processo penal.”11 

 

                                                   
10. Eduardo Talamini, ob. cit., pág. 148 – negritos nossos. 
11. Decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 2003.70.00.035864-5/PR, publicada no DJ em 29/10/2009 – 
destaques nossos. 
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Esclarece-se, entretanto, que diferente seria, por óbvio, se a prova fosse requerida 

ou apresentada pela Defesa, com o fim de demonstrar a inocência do acusado e impedir 

a concretização de odiosa e grave injustiça. Ressalte-se, ainda, que pelo fato de o Parquet 

ser uno e indivisível, poderia (e poderá) o peticionário, sem qualquer óbice, valer-se de 

provas emprestadas obtidas de feitos que de alguma forma guardem similitude com o 

presente, eis que a parte contra a qual seriam elas eventualmente utilizadas (Ministério 

Público Federal) foi também parte nos referidos processos12.  

 

Por serem as provas apresentadas pelo Ministério Público ilícitas e ilegítimas (eis 

que há violação tanto de normas de direito material, quanto de direito processual), 

devem ser imediatamente desentranhadas dos autos e inutilizadas, de acordo com o que 

dispõe o art. 5º, LIV e LVI, da Constituição Federal e a nova redação do art. 157 e ss. do 

Código de Processo Penal. 

 

 A despeito desses lamentáveis aspectos técnicos e da própria inadequação do 

evocado artigo 234 do Código de Processo Penal, o foco deste subtópico é, a bem da 

verdade, o contexto subjetivo que efetivamente cerca o traslado das ditas sentenças 

condenatórias. 

 

É certo que V. Exa não “teve notícia da existência” de tais documentos apenas 

agora. Teve, sim, quando das prolações de tais sentenças, por ser o próprio Juiz naqueles 

processos oficiante! E por que, então, guardá-los até este momento, exatamente quando 

encerrada a instrução processual e próximo o sentenciamento do feito, para só então 

atuar “ativamente” e determinar sua juntada a estes autos???!!! Por quê? Repita-se: por 

quê? 

 

O tratamento prévio dispensado aos réus, nada pautado, convenhamos, pelo 

princípio da presunção de inocência, somado à falta de fundamentação com que 

                                                   
12. Eduardo Talamini, ob. cit., pág. 148 – negritos nossos. 
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ordenados os ditos traslados (condenatórios!!!) evidenciam lamentável e ilegal manobra 

processual (mais uma em desfavor dos réus) para que os documentos sirvam 

exclusivamente aos desejos preconcebidos do Juízo...  

 

Desde os primórdios do feito demonstra V. Exa., ter a causa sido prejulgada. Os 

insubsistentes (e reiterados) decretos de prisão dos acusados, as negativas de produção 

probatória, os indeferimentos (ainda que tácitos) de acesso a provas... Todos motivados 

por uma suposta “culpa” já bem demonstrada, quanto a crimes já tidos como “certos”.  

 

E esse pedido de translado nada mais é, ao que tudo indica, que novo reflexo desse 

viés condenatório, enraizado e nada oculto: sentenças condenatórias para fazer coro 

àquela de igual tipo que já fora indubitavelmente anunciada... 

 

Confessa-se, MM. Juiz, um certo sentimento de bipolaridade nessa constatação e 

na concomitante tentativa de blindagem aos atos desse d. Juízo. 

 

Quem dera o até aqui exposto (e os demais vícios a seguir narrados) não passe de 

devaneante teoria da conspiração (como diz V. Exa.), e que os atos concretos vindouros, 

mormente a sentença, não sejam norteados por estigmas e sim pelo que exsurge do 

devido processo penal legal democrático...  

 

Dúvidas e inseguranças dessa natureza jamais deveriam recair sobre o acusado e 

sua Defesa, contudo, diferente não poderia ser, em feito marcado por iniquidades como 

este. 

 

2.3. Decretos de prisões desfundamentados e reiterados – artimanha para anulação 

dos efeitos de decisões das Cortes Superiores:  
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Além da decretação de prisão original do peticionário ter se mostrado 

absolutamente desarrazoada (baseada em antigas palavras de criminosos delatores e 

desprovida de qualquer fundamento legal), reiterados foram os atos desse d. Juízo para 

coagi-lo e, ao mesmo tempo, subtrair a possibilidade e competência de apreciação da 

questão pelas Cortes Superiores. 

 

O que se percebe é que qualquer atitude defensiva no curso processual foi 

despudoradamente combatida com a tomada de medida mais gravosa, ainda que ilegal, 

em desfavor do réu, resultando em um compêndio de insubsistentes (e blindados) atos 

constritivos.  

 

Como já aventado, a prisão preventiva de ROGÉRIO foi decretada porque, segundo 

V. Exa. ele ofereceria risco à ordem pública e à instrução criminal13. 

 

Não bastasse o despautério dessa afirmação referir-se a pessoa que, cientificada 

da existência de investigação criminal contra si, imediatamente se colocou à disposição 

do Juízo, Polícia e Ministério Público para ajudar com o que estes entendessem 

necessário14, a prisão também se mostrou carente de cautelaridade, eis que os 

pouquíssimos fatos atribuídos a ROGÉRIO e que fundamentaram o ato já eram de 

conhecimento desse d. Juízo há meses. 

 

Caso V. Excelência não se recorde, o decisum proferido indicou exclusivamente 

palavras de delatores e suposições relacionadas não ao peticionário, mas ao GRUPO 

ODEBRECHT (do qual, frise-se, ROGÉRIO já estava afastado por questões médicas desde 

fevereiro de 2015!!!).  

 

Aqui, transcreve-se um trecho da referida decisão, para que fique bem claro o 

panorama parcial-acusatório com teve de lidar o peticionário, bem como a absoluta 

                                                   
13 Evento 8 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5024251-72.2015.4.04.7000. 
14 Eventos 19,51, 57,75 do Proc. nº 5071379-25.2014.4.04.7000.  
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confusão feita entre os agentes jurídicos e físicos envolvidos na Operação, 

atribuindo/exigindo, esse d. Juízo, responsabilidades inexistentes em um contexto sem 

condenação (muito menos sem trânsito em julgado...):  
 

“Até razoável, no contexto, discutir a sobrevivência das empresas através de 
mecanismos de leniência, para preservar a economia e empregos.  
Entretanto, a condição necessária para a leniência é o reconhecimento de suas 
responsabilidades, a revelação dos fatos em sua inteireza e a indenização dos 
prejuízos. Sem isso, o que se tem é o estímulo a reiteração das práticas corruptas, 

colocando as empresas acima da lei. 
Nesse contexto, em que as empresas permanecem ativas, com contratos ativos 
com a Petrobrás, inclusive com suspeitas de sobrepreço, e com outras entidades 
do Poder Público, sem impedimento de celebrar novos contratos com outras 

entidades do Poder Público, mesmo no recém lançado programa federal de 
concessões, e não tomaram qualquer providência para apurar internamente os 
crimes ou para buscar acordos de leniência, é imprescindível, para prevenir a 
continuidade das práticas corruptas, a prisão cautelar dos executivos desviados”. 

 

A insubsistência da decretação e seus argumentos, data venia, pífios, somados a 

tantos outros atos semelhantes e reprováveis esboçadas por V. Exa., fez transparecer a 

lógica perversa utilizada para definir quem podia ou não ficar solto no contexto da 

“Operação Lava-Jato”: quem fala o que querem ouvir vai para casa; quem cala ou não 

fala o desejado, que enfrente, em uma cela, a fúria da Força Tarefa! 

 

Reforça essa percepção, por exemplo, o ocorrido com o criminoso delator PEDRO 

BARUSCO: a despeito de todas as provas cabais de seu envolvimento no recebimento de 

propina na PETROBRÁS sequer teve sua prisão requerida pelo Ministério Público quando 

da deflagração da famigerada 7ª fase da Operação Lava-Jato, no dia 14 de novembro de 

2014. Ainda assim, assinou Termo de Colaboração 5 dias após, escapando ileso num 

verdadeiro feirão de informações duvidosas, que tem como moeda de troca a liberdade. 

 

E sua perpetuação é cristalina, à vista do ocorrido recentissimamente com o ex-

presidente da ANDRADE GUTIERREZ, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, e seu o ex-diretor, ELTON 
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NEGRÃO – os quais, após 08 meses de prisão, assinaram acordo de delação e 

imediatamente foram agraciados com regime domiciliar...15 

 

Desde o início da sanha persecutória já saltava aos olhos a predisposição desse d. 

Juízo, plenamente convencido do cometimento de crimes pelos ainda investigados. E isso 

foi ainda reforçado quando, após a Defesa de ROGÉRIO (trilhando o natural caminho 

garantido pelo princípio constitucional do duplo grau de jurisdição) impetrar pedido de 

habeas corpus ao e. TRF416, V. Exa. manifestou, nas informações prestadas, apaixonado 

inconformismo com nota publicada pela empresa ODEBRECHT “ousando” questionar seu 

decreto prisional17! 

 

Contra o indeferimento do pedido liminar pelo e. TRF4, novo writ foi impetrado, 

pugnando-se pela superação da Súmula n° 691 da Suprema Corte18. Todavia, assim que 

remetido o feito à conclusão do Exmo. Sr. Ministro Presidente FRANCISCO FALCÃO, esse d. 

Juízo, com o cristalino intento de obstar a apreciação da questão por aquela C. Corte, 

prontamente correu para decretar, de ofício e em fase ainda investigatória, “nova” prisão 

e inusitadamente cientificá-la, de ofício (!!!) a ambos os Tribunais! 

 

O dizemos “nova” – entre aspas – posto que decretada exatamente pelos mesmos 

fundamentos frágeis da primeira. A prisão, na prática, era uma só, mas, processualmente, 

deu-se a ela a aparência de nova. E como resultado disso, tanto a ordem impetrada ao E. 

TRF/4, quanto à C. Corte Superior foram julgadas prejudicadas. 

 

Então, a Defesa do corréu ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, diante de 

decisão do eminente Desembargador Convocado NEWTON TRISOTTO negando seguimento 
                                                   
15 http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1737252-apos-acordo-com-procuradoria-executivos-da-andrade-
deixam-prisao.shtml 
16. HC n° 5023164-32.2015.4.04.0000/PR. 
17. “No contexto, a publicação de comunicado da espécie, apenas reforça a convicção desse Juízo acerca da 
necessidade, infelizmente, da prisão preventiva, pois a Odebrecht, com todos os seus amplos e bilionários recursos 
e com equivalente responsabilidade social e política, não tem qualquer intenção de reconhecer a sua 
responsabilidade pelos fatos (...).” 
18. HC n° 330.650/PR. 
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ao habeas corpus impetrado em seu favor perante a C. Corte Superior (n° 333.226/PR), 

prosseguiu e impetrou habeas corpus ao e. Supremo Tribunal Federal (HC n° 130.254/PR). 

 

Os autos desse novo writ foram distribuídos ao eminente Ministro TEORI ZAVASCKY, 

que analisou concretamente a questão e concluiu que a prisão sempre foi a mesma19. 

Concedendo, então, parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva imposta a 

ALEXANDRINO DE ALENCAR. Com isso, ALEXANDRINO foi colocado em liberdade.  

 

Em resposta, tanto o Ministério Público quanto esse Magistrado agiram 

rapidamente: no mesmo dia em que se tornou pública a notícia da aludida concessão da 

ordem em favor de ALEXANDRINO DE ALENCAR, anunciava-se na Imprensa que, em retaliação 

a essa decisão, o Ministério Público Federal aceleraria o oferecimento de nova denúncia 

contra os executivos do GRUPO ODEBRECHT20. 

 

V. Exa. não se limitou a manter a prisão do paciente mas acabou por determinar 

uma terceira, com os mesmos fundamentos das anteriores. Em relação a ROGÉRIO, 

lembremos, não há um único fato novo que pudesse justificar o seu encarceramento 

cautelar. Nem mesmo a criatividade justiceira, a cartola mágica de onde se tiraram tantas 

justificativas prontas e planas a essa caça às bruxas, foi utilizada. 

 

Dessa sequência exposta, vê-se que o estratagema usado foi sempre o mesmo: 

quando V. Exa. desconfiava que a prisão do peticionário ou de outros acusados poderia 

ser revogada, decretava uma nova, repetindo os fundamentos da anterior21.  

 

                                                   
19 “No caso, não se mostra presente situação excepcional de total autonomia de fundamentação entre os dois 
decretos de prisão. Pelo contrário. É possível verificar que, tanto no primeiro, quanto no segundo, foi utilizada a 
mesma fundamentação para justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente” – trecho decisório do HC n° 
130.254/PR. 
20.http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/10/ministerio-publico-federal-apresentara-nova-

denuncia-contra-executivos-da-odebrecht.html. 
21 Veja que de forma idêntica procedeu-se com relação a DALTON DOS SANTOS AVANCINI R JOÃO RICARDO AULER (HC n° 
5006708-07.2015.4.04.0000/PR) e RICARDO PESSOA (HC n° 5006206-68.2015.4.04.0000/PR) 

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/10/ministerio-publico-federal-apresentara-nova-denuncia-contra-executivos-da-odebrecht.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/10/ministerio-publico-federal-apresentara-nova-denuncia-contra-executivos-da-odebrecht.html
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Ora, com a devida vênia, sequer é preciso comentar o descabimento de tal 

postura! As normas processuais mais comezinhas foram feridas e, de roldão, direitos 

fundamentais como ampla defesa e duplo grau de jurisdição.  
 

2.4. Conivência à ocultação de documentos e informações pelas autoridades policial e 

ministerial – fases pré-processual e processual: 
 

Como resultado do acesso apenas parcial às provas produzidas, foi a Defesa 

frequente e reiteradamente surpreendida com juntadas esparsas e extemporâneas de 

documentos.  

 

Peças de todos os tipos e há muito produzidas, claramente guardadas a sete 

chaves, foram sendo trazidas aos autos tardiamente e a conta-gotas para causar impacto 

e, aparentemente, subsidiar contexto condenatório sem que o peticionário pudesse 

utilizá-las a seu favor ou desbancá-las, pois, exauridas as oportunidades de produção 

probatória e do efetivo contraditório. 

 

Não bastasse a transgressão ao princípio da paridade de armas – decorrente do 

acesso irrestrito e imediato que a Força-Tarefa e o d. Juízo tinham aos desdobramentos 

da Operação contraposto às migalhas informativas oferecidas à Defesa – suportou o 

acusado gravíssima insegurança jurídica e cerceamento de defesa. 

 

E sobre isso – esse é o cerne deste subtópico – nada fez V. Excelência. 

 

Exatamente. Em que pese a, data venia, confusão processual que se instalou no 

caso, nenhuma medida protetiva ou, ainda que não favorável ao réu, medida ao menos 

restabelecedora da normal legal, foi tomada pelo Juízo. 
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Em diversos momentos desde a fase investigativa, clamou o peticionário pela 

clareza e lealdade processual, colocando-se à mais absoluta disposição da Justiça. 

 

Em breve síntese, as tentativas de ROGÉRIO e sua defesa obterem acesso à 

integralidade daquela prova sabidamente existente, bem como de todos os demais 

elementos de prova da Operação Lava-Jato, foram formalizadas nos eventos (com as 

respectivas decisões) a seguir indicados:  
 

 Evento 19 dos autos do inquérito policial22 (21/11/14) — deferido acesso 
unicamente ao inquérito policial especificamente instaurado contra o 
peticionário (nesse momento ainda era desconhecida a existência da 
colaboração premiada de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO); 

 Evento 51 dos autos do inquérito policial (05/03/2015) — V. Exa. se omitiu na 
prestação jurisdicional, não se dignando a apreciar o pedido; 

 Evento 57 do (24/03/15) — reiterou o pedido anterior e sintetizou sua pretensão 
em ter acesso aos elementos da “operação”23 — No evento 60, V. Exa., em 
verdade, indeferiu o acesso pretendido: fez equivocada referência ao evento 55, 
no qual foi deferido o acesso ao inquérito policial, determinou o traslado do 
termo de PEDRO BARUSCO (sem os anexos!!), e, expressamente, indeferiu o acesso 
aos termos de colaboração requeridos24; 

 No evento 75, de 25/05/15, peticionou novamente esclarecendo que i) o 
pretendido acesso não era ao termo de declarações de PEDRO BARUSCO (posto que 
publicado na internet antes mesmo que disponibilizado pelo Poder Judiciário aos 
investigados, não é?), mas, sim, a seus anexos (especialmente o de número 5, 
que mencionaria o peticionário – não se sabia, e ainda não se sabe, se 
documentos relacionados ao seu tema nele tratado o integram); ii) esclareceu 
que possuía acesso somente ao “inquérito-filhote” referido, mas não ao 
“inquérito-mãe” e  aos autos correlatos; iii) esclareceu que o interesse em obter 
acesso aos demais elementos de prova já documentados e aos termos de 
colaboração decorria não de mera “curiosidade”, mas porque se faz necessário 
conhecê-los para saber se havia alguma referência ao peticionário — Esse pedido 
da defesa foi simplesmente ignorado por V. Exa., muito embora os autos 

                                                   
22 Proc. nº 5071379-25.2014.4.04.7000/PR. 
23 “Diante do exposto, é a presente para novamente requerer a V. Exa. acesso i) a todos os anexos apontados nos 
depoimentos prestados por Pedro José Barusco Filho; ii) a todos os procedimentos correlatos à Operação Lava-Jato; 
iii) à íntegra do Termo de Colaboração Premiada dos delatores Pedro José Barusco Filho e Paulo Roberto Costa iv) 
às respectivas decisões homologatórias”. 
24 Ou seja, ao mesmo tempo i) deixou de apreciar o pedido de acesso aos demais autos da “Operação”; ii) fez 
referência equivocada à evento que em nada teve a ver com o pedido de vistas; e iii) mandou trasladar termo de 
colaboração que já era conhecido (de todos, posto que divulgado em blog do jornalista FAUSTO MACEDO) mas não 
seus anexos. 
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tivessem conclusão aberta em ao menos duas oportunidades (eventos 76 e 138). 
E, aproximadamente dois meses depois, o inquérito foi finalizado, sem que V. Exa. 
sequer apreciasse o pleito da defesa... 

 

Mas não foram só essas as frustradas tentativas de obtenção de acesso às provas. 

Também nos autos do pedido de Busca e Apreensão25, mais precisamente no evento 380, 

de 13/7/15, foi requerido a V. Exa.: 
 

 i) efetivo acesso às quebras dos sigilos bancário e fiscal do próprio peticionário; 
ii) à íntegra dos dados bancários que fundamentaram o pedido ministerial e 
utilizada para a confecção do relatório nº 189/2015 (OUT9); iii) ao relatório de 
nº 187/2015, citado no nº 188/2015 – SPEA/PGR (OUT8); iv) às informações (que 
não se sabe nem de que natureza são) contidas no “anexo 1” da informação 
189/2015 – SPEA/PGR (OUT9). Tal anexo – novamente – não acompanha o 
pedido ministerial, muito embora tenha embasado as conclusões do pedido do 
evento 317; e v) à íntegra de todas as quebras de sigilo telefônico contidas no 
processo 5013889-11.2015.404.7000 (OUT8). 

 

Novamente, deu de ombros este d. Juízo ao pleito defensivo, não havendo 

decisão judicial sobre tal pedido naqueles autos.... 

 

E paralelamente a V. Exa., por ocasião da tardia convocação para interrogatório 

pela Polícia Federal, também foi apresentada petição26 a Autoridade Policial, na qual se 

discorreu sobre as consequências da negativa de acesso pleno à prova, bem como ao fato 

de haver, conforme indicativos apontados, clara existência de provas não juntadas aos 

autos. 

 

A questão, em que pese sua gravidade e ilegalidade, ao invés de sanada, 

perpassou-se à fase judicial, tendo esse D. Juízo negado ao peticionário o amplo acesso 

aos elementos de prova já produzidos, mesmo após o oferecimento da denúncia!  

 

                                                   
25. Proc. nº 5024251-72.2015.4.04.7000. 
26. Cf. Proc. nº 5071379-25.2014.4.04.7000, arquivo "DESP1”, fls. 1190/1194. 
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Ora, apresentada a exordial acusatória, ROGÉRIO peticionou (evento 73, 4.8.2015) 

esclarecendo, em síntese, que i) a partir da juntada de petição de PEDRO BARUSCO (evento 

64) tomou-se conhecimento da troca de e-mails (questionamentos e respostas) entre a 

Acusação e o criminoso delator; ii) que outro documento (planilha até então 

desconhecida da defesa) já havia sido entregue ao Parquet; iii) isso comprovava a troca 

de informações e documentos por meio heterodoxo, à margem de procedimento formal 

e sem o conhecimento da Defesa. Diante de tais incontestáveis fatos, requereu fosse 

determinado ao Ministério Público que disponibilizasse à Defesa todas as mensagens 

eletrônicas ou de qualquer outra natureza trocadas com o delator BARUSCO, bem como 

com outros criminosos colaboradores cujo teor de alguma forma se refira ao 

peticionário27.  

 

Requereu, também i) efetivo acesso ao Proc. nº 5013889-11.2015.4.04.7000 

(pois outrora inacessível); ii) acesso a toda e qualquer prova relacionada a tal 

procedimento e a todos os outros que lhe digam respeito (reiteração de pleito 

insistentemente postulado), além de especificamente indicar uma relação de 

procedimentos e documentos relacionados aos presentes autos, os quais até aquele 

momento não estavam disponíveis para a Defesa (foram indicados 22 pontos na 

mencionada petição, requerendo-se sejam eles considerados parte integrante do 

presente memorial). 

 

Entretanto, ao apreciar referido pedido, houve por bem assinalar V. Exa. que “a 

resposta preliminar não é o momento processual para esgotar a matéria da defesa” 

tendo, ao final, indeferido a “reabertura do prazo para a resposta preliminar” (cf. evento 

75). 

 

Nesta r. decisão, V. Exa. deferiu acesso pleno apenas a 2 feitos dentre as provas 

indicadas nos 22 pontos que lhe foram postos a análise. Em relação aos demais, concedeu 

                                                   
27 Isso porque, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Lei 12.850/13, não há mais sigilo entre o acordo de 
colaboração premiada após o recebimento da denúncia. 
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acesso parcial (dois outros específicos feitos), ou limitou-se a uma manifestação genérica, 

afirmando que “vários” elementos/feitos já estariam à disposição das Defesas, sem, no 

entanto, indicar quais seriam eles. E, ao referir-se a “vários dos” (sabe-se lá quantos), e 

não à integralidade dos requerimentos, negou prestação jurisdicional em relação aos 

“demais” (também não se sabe quantos), ora pois! 

 

Ato contínuo, em sua Resposta à Acusação (evento 119), cujo prazo de 

apresentação manteve-se intocado a despeito de todas as lacunas probatórias 

sinalizadas, o peticionário mais uma vez arguiu a série de elementos investigativos a cujo 

acesso lhe obstaram, consignando o cerceamento defensivo suportado. Ao que 

respondeu esse d. Juízo (evento 130), com o costumeiro menosprezo à defesa, que a 

questão já havia sido decidia “em 05/08/2015(evento 75) ” e que a denúncia estaria 

“instruída com os elementos necessários para a resposta preliminar”, sendo o momento 

da resposta preliminar o cabível a requerimentos probatórios. 

 

Em atitude capaz de fazer pasmar qualquer pessoa com básico conhecimento 

jurídico, esse d. Juízo arvorou-se no inexistente direito de selecionar quais elementos de 

prova seriam de interesse defensivo do acusado, ordenando que a Defesa se satisfizesse 

com o encartado junto à Denúncia – como se nada, além disso, fosse relevante.  

 

Com o devido respeito, escolher a estratégia defensiva a ser adotada em favor do 

réu e qual prova será utilizada/explorada (e de que modo) para alcançá-la não incumbe à 

V. Exa.. Esse é o papel da Defesa, após a imprescindível análise de todos os elementos de 

prova, que, justamente por isso, deveriam ser disponibilizados plena e igualitariamente a 

todas as partes.  

 

Nesse ponto, aliás, cumpre consignar a muito curiosa (para não dizer 

desesperante) discrepância entre os documentos publicizados às partes, tidos pelo d. 

Juízo como suficientes à defesa de ROGÉRIO, e a real e lamentável quantidade de 

elementos que foi, esparsamente,  sendo trazida aos autos – lembrando que a veiculação 
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e disponibilização de diligências, documentos ou quaisquer outros elementos probatórios 

não são discricionários e sim obrigatórios em um processo judicial legal, equânime e 

democrático... 

 

Um sem número de provas foi mantido oculto do peticionário e dos demais réus. 

Milhares de páginas apartados dos autos eletrônicos, mantidas sob a guarda unilateral da 

Polícia, do Ministério Público e até de Vossa Excelência. 

 

Veja que a prática das “provas invisíveis” – toma-se a liberdade de assim chamá-

las, pois, ao menos à Defesa, o eram – é medida enraizada neste feito, adotada em 

desfavor dos réus desde a fase investigativa, remotamente evidenciada, por exemplo, 

quando do comparecimento de ROGÉRIO à Polícia Federal para seu interrogatório, 

percebendo que minutos antes e também depois do ato, diversos documentos surgiram 

(evento 88 e seguintes do proc. nº 5071379-25.20104.4.04.7000). 

 

É inegável: costumeiramente elementos de provas foram guardados; com 

apresentação póstuma, extemporânea, imprestável a articulações defensivas em favor 

dos acusados. 

 

Entretanto, cumpre sinalizar que tudo foi devidamente reportado pelo 

peticionário à V. Exa. E, em retorno, nada recebeu se não o descaso com as petições 

apresentadas, o silêncio, ou meias palavras insuficientes – acredita-se que 

propositadamente – a forçar a vinda aos autos, no momento processualmente 

assegurado, de todos os elementos de prova coligidos. 

 

A Defesa fica como mímicos: chocando-se com paredes (de provas) 

transparentes. Com a diferença de que o fingimento não está sob seu controle e 

tampouco faz rir – à não ser àqueles que não veem a hora da inegavelmente anunciada 

condenação dos réus desta Ação Penal. 
 



                                                                                                   27. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

2.5. Atuação extrapolada na instrução – Juiz em substituição ao Acusador na 

formulação de perguntas e desrespeitando as previsões legais para o ato  
 

Neste ponto, insta salientar a duvidosa postura adotada pelo d. Juízo na condução 

da prova testemunhal e dos interrogatórios dos acusados, tendo em vista que em muito 

excedida a função judicial. 

 

Conforme dispõe o artigo 212 do Código de Processo Penal: 
 

“As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não 
admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com 
a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. 
“Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar 
a inquirição.” 

 

Ou seja, reputa-se ao juiz função de ordem e guarida nas normas legais – 

mormente zelar pelos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, 

que são pulsantes na fase instrutória judicial. E, por ser ele o destinatário dessa prova, 

poderá ao final requerer esclarecimentos sobre aquilo levantado pelas partes: de formal 

pontual e relativa ao já por elas produzido. 

 

Com a adaptação do Código de Processo Penal à estrutura acusatória trazida pela 

Constituição Federal de 1988, conforme bem descreve AURY LOPES JR., “o juiz deixa de ter 

o papel de protagonismo na realização das oitivas, para ter uma função completiva, 

subsidiária. Não mais, como no modelo anterior, terá o juiz aquela postura proativa, de 

fazer dezenas de perguntas, esgotar a fonte probatória, para só então passar a palavra às 

partes, para que, com o que sobrou, complementar a inquirição”28. 

  

Note-se que essa atribuição estanque de papéis e incumbências processuais 

(acusação – defesa – julgador) é a base do sistema processual acusatório, como dito, 

                                                   
28 LOPES JR., Aury. (2013). Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2013, página 644. 
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incorporado em nosso ordenamento pátrio. Valendo-nos da precisa e contextualizadora 

lição de BADARÓ, temos que: 
  

“O processo acusatório é essencialmente um processo de partes, no qual 
acusação e defesa se contrapõem em igualdade de posições, e que apresenta um 
juiz sobreposto a ambas. Há uma nítida separação de funções, atribuídas a 
pessoas distintas, fazendo com que o processo se caracterize como um verdadeiro 
actum trium personarum, sendo informado pelo contraditório. (...) 
Já no processo inquisitório, as funções de acusar, defender e julgar encontram-se 
enfeixadas em uma única pessoa, que assume assim as vestes de um juiz acusador, 

isto é, inquisidor. O réu não é parte, mas um objeto do processo.”29 

 

E é de extrema importância que se respeite tais especificidades, para que não se 

incorra em inaceitável retrocesso e aniquilação das árduas garantias conquistadas pelos 

acusados contra arbítrios do Estado!!! 

 

Trazendo a questão ao feito concreto (atuação de V. Excelência na colheita da 

prova testemunhal e presidência dos interrogatórios), é sim natural e esperado que haja 

perguntas pelo Magistrado em um processo complexo como este. No entanto, não o é a 

inversão de papéis na formulação dessas e a desproporção instalada no caso entre os 

questionamentos do d. Juízo e do i. Ministério Público Federal. 

 

Não se pode perder de vista que a titularidade da ação penal (pública) é exclusiva 

do Parquet, como expressamente consigna a Constituição Federal em seu artigo 129, I, 

concernindo apenas a ele a pretensão punitiva de qualquer agente e o direcionamento 

dessa. 

 

A despeito disso, com o perdão da palavra, V. Excelência parece ter se consolidado 

não só como Juiz soberano, mas também como um inquisidor. 

 

                                                   
29 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, 
páginas 87/88. 
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Para que se ilustre a questão e afaste-se eventual (e já previsível) rechaço desse d. 

Juízo sob a argumentação de ilação da parte, enquanto o Ministério Público formulou 585 

perguntas em suas inquirições, V. Exa. desferiu 644!!! Que complementação é essa? Que 

se sobrepõe ao próprio intento da Acusação? Onde está o afastamento necessário à 

colheita de provas? 

 

Explicitado de outra forma, temos que o Parquet atuou 100% nas inquirições, e o 

Juízo, não só lhe fazendo as vezes, mas transgredindo sua competência e função 

constitucional, atuou 110%!!!! Dominando a produção probatória testemunhal e 

direcionando-a.  

 

Vale ressaltar: ainda que o Ministério Público tivesse quedado inerte em provar 

suas alegações, ou em extrair das testemunhas os elementos que essas poderiam trazer 

em contribuição à instrução – e diz-se, de forma hipotética, pois sequer teve o Parquet 

oportunidade de controle acusatório, cuidando disso sempre o Juízo... – não poderia o d. 

Magistrado ter atuado em seu lugar, tomando as rédeas da inquirição/dando novo rumo 

às perguntas e esmiuçando acusação que deveria equidistante analisar.  

 

Isso porque, assim agindo, deliberadamente favoreceu a parte faltosa, em 

detrimento de seu dever de imparcialidade e individualização funcional! O que gera 

inegável e inaceitável prejuízo ao peticionário e todos os outros que respondem à 

presente ação penal. 

 

Veja, Excelência, que a questão é tão primordial que sequer desperta discussões 

nas Cortes Superiores: 
 

“(...) Assim, na hipótese, não se mostra relevante sequer a questão da inversão da 
ordem de inquirição, pois mesmo que o magistrado tivesse formulado perguntas 
às testemunhas arroladas pelo órgão de acusação em momento posterior à 
defesa, mas de tais depoimentos tenha extraído os elementos de convicção 
exclusivos que sustentaram a decisão condenatória, irrecusável reconhecer que a 
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inquirição, pelo juiz, não se deu em caráter complementar, mas sim principal, 
em verdadeira substituição ao órgão incumbido da acusação, situação que 
configura indisfarçável afronta ao sistema penal acusatório e evidencia o 
prejuízo efetivo do recorrido. 7 - Não se verificou, no caso concreto, a 
indispensável separação entre o papel incumbido ao órgão acusador e ao 
julgador, principal característica do sistema acusatório, pois a fundamentação 
exposta na sentença condenatória permite concluir que os elementos do 
convencimento judicial decorreram, exclusivamente, de provas colhidas pelo 
julgador na audiência de instrução, hipótese de nulidade insanável, não sujeita, 
portanto, à preclusão”30. 

 

Outro aspecto capaz de fazer qualquer conhecedor das leis penais e processuais 

penais pasmar-se foi a submissão de pedidos de desistência de testemunhas defensivas 

à concordância da Acusação, sob o argumento de que: as pessoas “(...) após arroladas, 

passam a ser testemunhas do processo e, por conseguinte, só não devem ser ouvidas se 

houver concordância das demais”31. 

 

Dita disposição está, com a devida vênia, completamente equivocada. A uma 

porque o artigo 401, §2° do Código de Processo Penal é expresso em permitir às partes 

que desistam de suas testemunhas se assim o quiserem. 

 

Ora, a disposição legal não dá azo a interpretações diversas: a indicação de 

testemunhas compõe, de forma antagônica, o plano de acusação e defesa das partes; não 

havendo qualquer indicação de ingerência do agente oponente e tampouco do Juízo 

nessa seara. 

 

Seria possível afirmar, até mesmo, valendo-nos das objetivas palavras de PACELLI, 

que, como “a desistência de testemunhas encontra-se na esfera de disponibilidade das 

                                                   
30. STJ, RESP 1259482/RS, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27.10.11. 
31. Exemplo disso ocorreu na audiência realizada no dia último dia 16 de setembro, em que, mesmo pleiteando a 

Defesa do corréu Cesar Ramos Rocha a desistência das testemunhas defensivas Igor Romário de Paula e Márcio 
Adriano Anselmo, submetido foi o pleito, por V. Excelência, ao Ministério Público Federal e, com a discordância 
desse, procedeu-se a inquirição de ambos. 



                                                                                                   31. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

partes, que, se assim entenderem, podem declinar da testemunha que arrolaram 

anteriormente”, a homologação desse pedido pelo Juiz caracteriza mera formalidade.32 

 

E a duas porque diferente conclusão não poderia exsurgir ante a correta 

inteligência do princípio da comunhão de provas! 

 

O princípio em questão, como bem delimita o Exmo. Ministro CELSO DE MELLO33 

assegura, “ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo 

–, o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor 

possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, 

quer para desempenho da defesa técnica”. 

 

E da prática concreta desse princípio, construiu-se a argumentação de que as 

provas, na realidade, pertencem ao processo, e não à parte específica, tendo uso 

comum34 – à qual se remeteu V. Exa., aparentemente, para justificar a necessidade de 

submissão de desistência de testemunha exclusivamente defensiva ao Parquet. 

 

Ocorre, contudo, ter passado despercebido um pequeno e fundamental detalhe, 

que põe por terra a argumentação posta: só se pode arguir essa detenção de provas pelo 

processo, essa comunhão dos elementos probatórios à outra parte, quando já houver 

prova coletada! Como a desistência de testemunha unilateralmente arrolada antecede a 

própria produção da prova testemunhal, permanece o ato, exclusivamente, na esfera 

facultativa da parte. 

 

O E. Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais sulistas de nosso país já 

consolidaram esse entendimento: 

                                                   
32. PACELLI DE OLIVEIRA; EUGÊNIO; FISCHER, DOUGLAS; Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª 
edição, São Paulo, Atlas, 2012, página 832. 
33 Em diversos votos, indicando, esta Defesa, a título ilustrativo, o HC n° 94173, julgado em 27/10/2009. 
34 Nesse sentido: ADALBERTO JOSÉ Q. T.  DE CAMARGO ARANHA, Da prova no Processo Penal, editora Saraiva, São Paulo, 
6ª edição, página 33. 
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“(...)Na hipótese dos autos, apenas o Ministério Público arrolou a vítima para ser 
ouvida em plenário, não tendo esta comparecido à sessão de julgamento em razão 
de estar residindo no exterior, o que fez com que o órgão acusatório desistisse de 
sua inquirição, com o que concordou o assistente de acusação. 3. A vítima foi 
arrolada para depor apenas pelo Ministério Público, o que revela que a sua 
dispensa não depende da concordância do réu, consoante já decidiu esta Corte 
Superior de Justiça. Precedente. 4. Não tendo a defesa indicado a vítima para ser 
ouvida em plenário, não pode agora alegar que a sua presença seria essencial 
para o deslinde da controvérsia, e que não a teria arrolado porque o Ministério 
Público já o teria feito. Incidência da norma contida no artigo 565 do Código de 

Processo Penal. 5. Recurso improvido”35. 
 

Dentre outras tantas36, as quais não reproduziremos para não tornar a presente 

exposição ainda mais exaustiva. 

 

Considerando, então, o contexto em que ocorrida a submissão do pleito defensivo 

de desistência testemunhal ao i. membro do MPF – e seu o posterior indeferimento! – 

exsurge favorecimento do Juiz à Acusação, que atuou em detrimento do exercício 

defensivo do réu. 

 

Por sua vez, como dito, melhor sorte não recaiu à presidência dos interrogatórios. 

 

O Juízo formulou uma infinidade de perguntas, em clara confusão com a postura 

de titular da ação penal; e tão transcendente foi a usurpação de funções, que foram 

levantadas nos interrogatórios questões que sequer compunham a acusação ministerial! 

 

Isto é, V. Exa. se arvorou na possibilidade de perguntar sobre fatos que não fazem 

parte da denúncia! A exemplo do ocorrido na audiência do dia 29 de outubro, último, 

                                                   
35. STJ, RHC 47452/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14.8.2014. 
36 STJ, HC 226.528/RS e HC 24.480/MT; TJSC, AC 2012.081477-4; TJPR, AC 849.145-8; TRF-2, HC 201402010002644; 
TJ-PE, RSE: 3309106. 
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durante o depoimento do criminoso delator PEDRO BARUSCO, tendo a Defesa 

imediatamente questionado e consignado questão de ordem37... 

 

Tudo sob a insubsistente justificativa de que é ”dever do magistrado agir em buscar 

a verdade” – como se a verdade fosse a junção inconteste de culpa e maior quantidade 

possível de crimes cometidos pelos acusados, valendo toda e qualquer medida para 

comprová-los. 

 

Nessa desvirtuação constitucional de que “os fins justificam os meios”, muito 

agregam as ponderações de TÁVORA e ALENCAR: 
 

“Não se deve descurar, entretanto, que a busca da verdade, processual ou 
material, assumindo este ponto aproximativo, não pode levar o magistrado a 
refugar o seu papel constitucional, travestindo-se em juiz inquisidor e perdendo a 
necessária imparcialidade para apreciar o feito. O tênue limite entre a busca da 
verdade e a fronteira de resguardo ao sistema acusatório e a repartição de 
poderes deve ser reavivado, a fim de evitar arbítrios e impedir que a prova 
produzida pelo juiz que perdeu os limites da fronteira, venha transmudar-se em 
prova ilícita”38.  

 

Com a devida vênia, a multipresidência de feitos da Operação por V. Exa. também 

neste ponto contraria regras básicas de direito processual. É que não se permite jurisdição 

extrapolada e tampouco cruzada. 

 

A peça inaugural apresentada pelo Ministério Público delimita não só a acusação 

formulada aos agentes – norteando-os ao exercício de defesa –, como também o objeto 

processual a que compete a atuação do Poder Judiciário, personificado, por óbvio, na 

figura do Juiz. Não cabe ao Magistrado questionar as fronteiras traçadas pelo Parquet, 

usurpando sua competência e acrescendo outros fatos ao caso. 

                                                   
37 Defesa do peticionário se insurgiu: “Excelência, eu protesto pela pergunta feita na medida em que ela não consta 
da acusação formulada pelo Ministério Público Federal. São fatos alheios àqueles que são discutidos nessa ação 
penal, fica registrado, portanto, o protesto da Defesa (...).”. 
38. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª ed. rev., atual. e ampl., 
Salvador, Podivm, 2013, página 407. 
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O artigo 187 do Código de Processo Penal dispõe que “o interrogatório será 

constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos”, sendo tão óbvia 

a questão que sequer necessário expressar: os ditos “fatos” são aqueles pelo qual o 

interrogado é processado!!! Tanto é que o §2°, I, do referido artigo indica como primeira 

pergunta do Juízo ao réu se é ou não “verdadeira a acusação que lhe é feita”! 

 

E tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias expressam que o interrogatório 

de mérito (segunda parte) tem como objeto a “imputação propriamente dita”39 a que 

responde o agente processado, sendo o momento dúplice, tanto o magistrado colherá 

detalhes sobre o ocorrido, quanto o acusado fornecerá “sua versão sobre os fatos 

criminosos que lhe são imputados”40. 

 

Não pode esse contexto ser ultrapassado! Não pode se valer o Juiz de determinado 

procedimento para coletar informações concernentes ou pertinentes a outro, ainda que 

esse lhe seja conexo ou relacionado! Como a nomenclatura da própria fase esclarece, a 

instrução processual não serve à prospecção (muito menos à prospecção de fatos e 

provas alheios ao feito), e sim para que se confirme ou desbanque o relato contido na 

denúncia e, portanto, só a ela deve se dirigir.  

 

Ora, a repartição de funções processuais foi desrespeitada e, nessa ânsia, junto a 

ela outros tantos elementos básicos do devido processo legal, dentre eles a segurança 

jurídica e os próprios limites acusatórios. 

 

                                                   
39 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2011, página 438. 
40 STJ, HC 41.668/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 6ª Turma, julgado em 19.06.01. 
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2.6. Negativa dos requerimentos apresentados na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal com base em certezas próprias:  
 

A decisão que analisou (indeferindo praticamente a totalidade) dos pedidos das 

partes apresentados na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal – evento 1047 é 

mais um exemplo evidente do quão cerceada foi a Defesa nos presentes autos. 

 

Como justificativa ao afastamento de diversos dos pleitos, argumentou V. Exa. que 

as provas seriam desnecessárias, pois já teria sobre elas convicção41, esquecendo-se, ou 

fazendo vistas grossas, de que a análise dos elementos probatórios não se esgota em 

Primeiro Grau. 

 

Em sede de Apelação a devolutibilidade dos temas defensivos é integral, de forma 

que, submetidas as suscitadas minúcias probatórias ao Tribunal, este pode apresentar 

convicções em muito diferentes das de V. Exa., sendo imprescindível, para tanto, que 

disponha de material probatório concreto – e não de mera convicção do Juiz de piso... 

 

Ademais, como muito bem assevera NELSON NERY JÚNIOR, o destinatário da prova é 

o processo e não o juiz, de modo que irrelevante é a convicção ou não do julgador sobre 

determinado fato, sendo qualquer indeferimento nesse contexto fundamentado 

caracterizador de grave cerceamento defensivo: 
 

“O direito à prova, manifestação do contraditório no processo, significa que as 
partes têm o direito de realizar a prova de suas alegações, bem como de fazer 

contraprova do que tiver sido alegado pela parte contrária. O destinatário da 
prova é o processo e não o juiz, de modo que não se pode indeferir a realização 
de determinada prova sob o fundamento de que o julgador já se encontra 
convencido da existência do fato probando ou da própria questão incidental ou de 

                                                   
41 “A prova é desnecessária. Tem o Juízo presente que Rogério Araújo não trabalhou formalmente para a Braskem.” 
e “A prova é desnecessária. Tem o Juízo presente que a Odebrecht é empreiteira bastante qualificada e com notas 
excelentes no cadastro de fornecedores da Petrobras.” 
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mérito posta em causa. Caso a) não haja nos autos prova da existência do fato, b) 
for ele controvertido e, ainda c) a parte insistir na realização da prova, a parte tem 
direito à realização da prova, vedado ao juiz dispensá-la. Na hipótese de o juiz, 
nestas circunstâncias, indeferir a prova, haverá cerceamento de defesa, com a 
nulidade da decisão e dos atos processuais que se lhe seguirem”42. 

 

 Arranha-se, assim, e mais uma vez, as estruturas judiciais e o duplo-grau de 

jurisdição... 

 

2.7. (Vedada) Busca de provas pelo Juiz – suporte às convicções pré-formadas já 

evidenciadas 
 

Da mera espiadela dos autos se percebe que o princípio do livre convencimento 

motivado, lamentavelmente, deu lugar ao “prévio convencimento controlado”... 

 

Data maxima venia, ao que parece, como não havia nos autos elementos de prova 

suficientes às colocações finais pretendidas, lançou-se V. Exa. a angariá-los.  

 

A ingerência é cristalina: i) formulação de infindáveis perguntas às testemunhas, 

usurpando o papel ministerial e ferindo de morte a isenção judicial; ii) introdução de fatos 

supostamente criminosos alheios a esse processo nas inquirições, valendo-se de vedada 

jurisdição cruzada (por meio da qual colhe em todos os feitos da Operação Lava-Jato 

informações alheias e, após, as translada, sem que as partes o possam contestar); iii) 

chancela a vinda de documentos extemporâneos não requeridos pela Acusação e sobre 

os quais não se manifestou a Defesa, única e exclusivamente para valorá-los na sentença; 

iv) determinando traslados documentais sem qualquer fundamento, única e 

exclusivamente à servirem ao molde condenatório intentado; etc.  

 

                                                   
42. NERY JÚNIOR, Nelson.  Princípios do Processo na Constituição Federal, 9ª edição, 2009, Revista dos Tribunais, p. 
207. 
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E nem se ouse argumentar que tais atos seriam justificáveis pelo dever de ofício 

em buscar a verdade dos fatos – como intentou-se com relação à colheita testemunhal 

de provas quando levantada a questão.  

 

Ora, em sua essência, o princípio da busca da verdade real – já até superado, frise-

se, pela busca da verdade processual43 – tem como objetivo promulgar uma concepção 

não individualista da Justiça, com a aproximação do Magistrado às partes, e não 

restabelecer ao Juiz as multifunções da Inquisição (investigador, inquiridor, coletor de 

provas e julgador), como neste feito! 

 

Como bem discorre AURY LOPES JR.: 
 
“O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema 
inquisitório; com o “interesse público” (cláusula geral que serviu de argumento 
para as maiores atrocidades); com sistemas políticos autoritários; com a busca de 
uma “verdade” a qualquer custo (chegando a legitimar a tortura em terminados 
momentos históricos); e com a figura do juiz-ator (inquisidor). 
(...) há que se “des-cobrir” a origem e a finalidade do mito da verdade real: nasce 
na inquisição e, a partir daí, é usada para justificar os atos abusivos do Estado, na 

mesma lógica de que “os fins justificam os meios”44. 

 

O que se permite ao Julgador é, no âmbito de sua competência – por meio dos 

instrumentos legais e éticos que lhe são disponíveis e sempre garantindo sua 

imparcialidade –, atuar para que sejam processados e julgados os fatos delineados na 

imputação, resguardadas as garantias legais e complementados eventuais lapsos nas 

produções das partes (esclarecendo-os); nunca medidas desvencilhadas dessas. 

 

                                                   
43 Conscientizou-se de que o termo verdade real seria equivocado, pois jamais poderá ser reproduzido nos autos de 
um processo fatos integralmente idênticos aos preteritamente transcorridos na vida real. E isso não por falha das 
partes ou do juiz, mas por uma vasta pluralidade de motivos: a fragilidade da memória humana, a subjetividade 
interpretativa e com que se reproduz um fato, a depreciação temporal de documentos e suas eventuais perdas etc. 
A questão fulcral do tema, Excelências, e a natureza (e não só a humana), por si só, impede a repetição fiel de um 
fato. A pretensiosa busca da verdade real é, pois, inalcançável. Diante de tal percepção, alterou-se tal concepção 
passando a doutrina a referir-se à busca da verdade PROCESSUAL, ou seja, a verdade possível de ser trazida aos 
autos. 
44 LOPES JR., Aury. (2013). Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2013, página 566/567. 
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E mesmo essa restrita atuação não pode ser desenfreada. Do contrário, a 

sobreposição da atividade probatória do juiz à das partes resultaria na inversão de 

funções e forças no processo, vez que ao Magistrado cabe precipuamente a valoração da 

prova e não sua produção! 

 

Vale salientar, MM. Juiz, que a imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório 

e sacrificada no sistema inquisitorial, de modo que somente haverá possibilidade de 

imparcialidade quando existir, além da separação inicial das funções de acusar e julgar, 

um afastamento do juiz da atividade investigatória/instrutória – afastamento que, 

sequer precisamos dizer, nunca existiu no presente caso...45 

 

Tolerar um Juiz-instrutor seria tolerar o despautério de que esse vai em busca de 

uma prova, a traz aos autos e depois decide sobre o material que ele mesmo colheu (ou, 

a dedo, escolheu)! Como fazê-lo de forma neutra? Como? 

 

Sobre o aspecto subjetivo do agente, muito bem discorre GERALDO PRADO, 

ressaltando que “Quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar e isso, em 

termos de processo penal condenatório, representa uma inclinação ou tendência 

perigosamente comprometedora da imparcialidade do julgador. Desconfiado da culpa do 

acusado, investe o juiz na direção da introdução de meios de prova que sequer foram 

considerados pelo órgão de acusação, ao qual, nestas circunstâncias, acaba por 

substituir”46.  

 

E no mesmo sentido, com extremo acerto, argumentação exposta pela Exma. 

Ministra MARIA THEREZA no julgamento do Habeas Corpus n° 143.889/SP, mostrando 

preocupação das mais altas Cortes pátrias sobre a questão, verbis: 
 

                                                   
45 JR. LOPES, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Editora Lumen Juriz, Rio de Janeiro, 
2011, 7ª edição, página 136. 
46 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4ª edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
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“A ordem das coisas colocadas no processo permite, pragmaticamente, 
constatarmos que a ação voltada à introdução do material probatório é precedida 
da consideração psicológica pertinente aos rumos que o citado material, se 
efetivamente incorporado ao feito, possa determinar. Ao tipo de prova que se 
pesquisa corresponde um prognóstico, mais ou menos seguro, da real existência 
do thema probandum, e, sem dúvida, também das consequências jurídicas que 
podem advir da positivação da questão fática”47. 

 

Importante dizer, essa predisposição ao deslinde do feito fere não só os princípios 

básicos de presunção de inocência e imparcialidade do juízo, mas também direito 

internacionalmente consagrado (e chancelado por nosso país!!!) na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, eis que essa, em seu artigo X, prevê: 
 

“Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre 
seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra 
ele”. 
 

Diante desse quadro, temos que as garantias e direitos fundamentais mais 

comezinhos do peticionário foram infringidos em razão da condução parcial do feito, nos 

termos do que antes se afirmou. 

 

 Com o devido respeito – que, é bom ressaltar, a Defesa nunca perdeu e acredita 

ser essencial ao desenvolvimento de um processo democrático como o finalmente 

alcançado por nosso Estado –, o ativismo judicial aqui relatado é inconcebível, pois além 

de evidenciar predisposição e parcialidade no julgamento vindouro, suprimiu do 

peticionário a possibilidade de efetivamente ter um julgamento isento e de defender-se. 

  

Assim, aguarda-se o acolhimento do inconformismo exposto durante todo este 

longo, mas necessário, tópico, reconhecendo V. Exa. sua suspeição para o processo e 

julgamento do feito, com a respectiva anulação a provas – expostas ou ocultas – até aqui 

produzidas. 

                                                   
47. STJ, julgado em 18.05.10, DJe 21.06.10. 
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3. A INCOMPETÊNCIA DESSE D. JUÍZO 

 

No prazo de sua resposta à acusação48, ROGÉRIO ARAÚJO opôs exceção de 

incompetência, peremptoriamente rejeitada por este Juízo49, sendo que o teor da decisão 

proferida nos autos daquela exceção só fez intensificarem as razões da incompetência. 

Assim, ainda que de forma sucinta, necessário retornar ao tema. 

 

A inicial trata de supostos crimes praticados em seis contratos50 firmados entre 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e PETROBRAS, sem se preocupar em apontar os locais da 

suposta prática dos delitos. 

 

O simples fato de a REFINARIA GETÚLIO VARGAS, local de uma das obras objeto da 

presente ação penal, estar localizada na cidade de Araucária/PR não é suficiente para 

justificar o trâmite destes autos nesta Seção Judiciária. Isso porque a localização da obra 

ou da assinatura de seus contratos não possui qualquer relação com o crime. 

 

E se assim o fosse, é certo que apenas um dentre os seis contratos questionados 

nos presentes autos diz respeito ao Paraná, enquanto as demais ocorreram: dois no Rio 

de Janeiro, dois em Pernambuco e um no Espírito Santo, o que por si só, nos termos do 

art. 78, II, b, do CPP, impediria a competência deste Juízo. Isso pois “havendo empate na 

letra “a”, prevalece o lugar onde for praticado o maior número de infrações. Logo, o juiz, 

em cuja cidade tiver sido praticado o maior número de delitos, será competente para o 

julgamento”51. 

 

                                                   
48 Evento 119 
49 Evento 11 do Proc. nº 5040094-77.2015.4.04.7000. 
50 i) Refinaria Getúlio Vargas (REPAR) – Consórcio CONPAR; ii) Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – Consórcio CONEST 
Implantação UDA´s; iii) Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – Consórcio CONEST Implantação UHDT´s e UGH´s; iv) 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) – Consórcio PIPE RACK; v) Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ) – Consórcio TUC; vi) Sede Administrativa de Vitória – Consórcio OCCH. 
51 AURY LOPES JR, Direito Processual Penal, Saraiva, São Paulo, 2015, 12ª ed., p. 310. 
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Além disso, se tomarmos por base os crimes mais graves destes autos (e das outras 

ações penais envolvendo a Lava-Jato), tem-se que nenhum deles teria ocorrido em local 

de competência dessa Seção Judiciária: corrupção ativa de servidores da PETROBRAS 

atuantes na sede do Rio de Janeiro; e as supostas operações de lavagem de valores por 

meio de empresas cuja maior parte está localizada no Estado de São Paulo. 

 

Ocorre que, embora V. Exa. tenha concordado na decisão que rejeitou a exceção 

de incompetência interposta por este acusado de que “assiste razão às Defesas ao 

argumento que os fatos que compõem a Operação Lavajato se espalham por todo o 

território nacional”52, insiste na manutenção da “omni” competência deste Juízo para 

processar e julgar a totalidade de fatos. 

 

Ora, os critérios para determinação da competência do art. 78, II, do CPP obstariam 

qualquer pretensão de legitimar a competência da Justiça paranaense. Isso porque, “as 

alíneas do inciso II do art. 78 não são alternativas, mas sim subsidiárias. Há uma 

hierarquia entre elas, devendo inicialmente prevalecer a alínea a, e somente se esta não 

dirimir a questão, por ambos os processos terem por objeto crimes cujas penas máximas 

sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea b, que considera, então, 

subsidiariamente, o número de infrações cometidas. E, finalmente, se os crimes foram 

de mesma gravidade e em igual número, apenas neste caso é que o magistrado deverá 

se valer da alínea c e considerar a prevenção critério definidor do foro prevalecente para 

a reunião dos processos”53. 

 

Na Operação Lava-Jato, contudo, esse D. Juízo tem adotado a prevenção como 

regra número um, ignorando cabalmente os requisitos legais definidores da competência, 

sempre invocando sua prevenção com base naquele antiquíssimo procedimento que 

envolveu o falecido Deputado JOSÉ JANENE, ALBERTO YOUSSEF e a empresa DUNEL TESTING, 

                                                   
52 Evento 11 do Proc.  nº 5040094-77.2015.4.04.7000. 
53 GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo penal, RT, São Paul, 2015, 3ª ed., p. 258. (destacamos). 
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sediada em Londrina, para avocar para si todos os procedimentos atinentes aos casos que 

envolvam contratos com a PETROBRAS: 

 
“Nos feitos alusivos à assim denominada Operação Lavajato, já que têm por 
objeto, entre outros crimes, outros atos de lavagem praticados através do 
escritório de Alberto Youssef, possível o reconhecimento da prevenção deste Juízo 
nos termos expressos do art. 71 do CPP. 
Em outras palavras, o ato de lavagem que é objeto da ação penal 5047229-
77.2014.404.7000 e cuja investigação tornou o Juízo prevento, insere-se nos 
demais atos de lavagem praticados através do escritório de Alberto Youssef, aqui 

incluídos os realizados em conjunto com a empreiteiras e agentes públicos da 
Petrobras.” (Evento 11 DESP1 (autos nº 5040094-77.2015.4.04.7000) 

 

Sabe-se, contudo, que esse argumento não resiste a um sopro, porque nem 

naqueles autos esse D. Juízo seria o competente, senão vejamos. 

 

Embora a empresa DUNEL fosse sediada em Londrina, compulsando os autos é 

possível verificar que a alegada lavagem de dinheiro investigada naquele procedimento 

não se consumou naquele Município ou em qualquer outro no Paraná. 

 

Isso porque, de acordo os fatos apurados na ação penal n. 2006.70.00.00.018662-

8, “a autoria da lavagem de dinheiro deve ser imputada a uma verdadeira organização 

criminosa que controla a empresa CSA Project Finance Ltda., cuja finalidade oculta é a de 

realizar crimes de lavagem de dinheiro”54, e referida empresa fica localizada na Capital do 

Estado de São Paulo (doc. 1), não no Paraná! 

 

Além disso, na decisão desse Juízo concernente ao esquema de lavagem de 

dinheiro envolvendo JOSÉ JANENE e as empresas DUNEL e CSA, V. Exa. elenca diversas contas 

utilizadas para receber depósitos de terceiros de modo a viabilizar a compra de 

equipamentos para a abertura do negócio no Município de Londrina55. 

 

                                                   
54. Evento 2 autos nº 5048373.86.2014.4.04.7000. 
55. Cf. evento 9 autos 5026387-13.2013.7.04.7000. 
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Acontece que o delito apurado nesse processo corresponde à dissimulação e/ou 

ocultação de recursos financeiros atribuídos ao ex-Deputados JOSÉ JANENE originados por 

meio de depósitos realizados por empresas, em tese, sem qualquer ligação a ele. Após a 

omissão da real natureza da origem e propriedade desses valores, contudo, eles teriam 

sido reintroduzidos na economia formal para a aquisição de equipamentos da empresa 

DUNEL, de propriedade de JOSÉ JANENE, sediada em Londrina. 

 

Ocorre que, embora essa fase de reintegração dos valores na economia formal 

possa até ter ocorrido no Município de Londrina, local em que se supôs terem sido 

adquiridos os equipamentos utilizados para abertura da empresa DUNEL, a ocultação e/ou 

dissimulação dos montantes – considerados na denúncia ora guerreada como suficientes 

à consumação da lavagem – não ocorreu no Paraná. De fato, as contas correntes acima 

mencionadas são todas alocadas em agências paulistas56.  

 

Muito de indústria, a denúncia daquela ação penal simplesmente deixou de 

mencionar o Município de Londrina ou ao Estado do Paraná ao tratar do trânsito de 

recursos financeiros57. 

 

Fica claro, portanto, que nem mesmo para aqueles autos se haveria de se admitir 

a competência da Justiça Federal do Paraná, pois “a lavagem de dinheiro se consuma 

imediatamente, no ato de encobrimento inicial”58. Nesse sentido é o entendimento da 

jurisprudência pátria em importantes precedentes: 

 
“Sob tais premissas, ainda que a mera ocultação, identificada como a primeira fase 
do ciclo de lavagem, caracterize o crime descrito no art. 1°, I, da Lei n. 9.613/1998 
(antiga redação), pois o tipo penal não exige, para a sua consumação, as demais 

etapas para dissimular e reinserir os bens ou os valores na economia formal, a 
conduta, para ser reconhecida como típica, deve estar acompanhada de um 

                                                   
56. Agência 3390 do Banco Bradesco se localiza no Município de Barueri; Agência 1545-8 do Banco do Brasil se localiza 
no Município de São Paulo; Agência 2372 do Banco Bradesco se localiza no Município de São Paulo. 
57. Evento 1, itens 2.1 e 2.2 autos 5047229-77.2014.4.04.7000. 
58. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, PIERPAOLO BOTTINI, Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais, RT, São 
Paulo, 2013, 2ª ed., p. 80. 
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elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção de emprestar aparência lícita 
ao lucro do crime antecedente”59. 

 

Os descuidos quanto à competência na Operação Lava-Jato não acabam nisso.  

 

Quando da prolação da sentença do mesmo caso DUNEL, V. Exa. afirmou que os 

fatos nele tratados teriam dado origem à ação penal nº 5047229-77.2014.4.04.7000, em 

que eram acusados CARLOS HABIB CHATER, ALBERTO YOUSSEF e seus subordinados; e que no 

julgamento desta ação penal é que teriam sido identificados depósitos de valores lavados 

por empreiteiras que hoje são alvos da Operação Lava-Jato. Acontece que este fato não 

está retratado na denúncia daquela ação penal60.  

 

Nem a PETROBRAS, tampouco o imaginado cartel de empreiteiras é mencionado 

pelo MPF naquela denúncia. Isso somente surgiu na sentença61, o que em nada acalenta 

a incompetência desse Juízo. 

 

Em primeiro lugar, quando repentinamente “descoberto”, nos interrogatórios 

dessa ação penal62, que os valores empregados na aquisição de equipamentos da DUNEL 

teriam origem em “depósitos de empreiteiras que figuram na Operação Lavajato”, V. Exa. 

já havia proferido diversas decisões em feitos que apuravam crimes que teriam lesionado 

a PETROBRAS. Por sinal, coincidentemente, a decisão que deflagrou a 7ª fase da Operação 

Lava-Jato data do mesmo dia daqueles interrogatórios. 

 

A toda vista, não há como aproveitar “achados” supervenientes para tentar, 

retroativamente, legitimar competência que nunca foi desse Juízo. 

 

                                                   
59 STJ, AgRg no AREsp 328229 / SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2.2.2016, trecho do voto condutor, p. 11. 
60 Evento 1 autos nº 5047229-77.2014.4.04.7000. 
61 Evento 556 autos nº 5047229-77.2014.4.04.7000. 
62 Evento 446 autos nº 5047229-77.2014.404.7000. 
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Ainda mais quando se recorda que, quando autorizou a interceptação telefônica 

de CARLOS HABIB CHATER em 2013 – cinco anos depois dos fatos pertinentes à DUNEL –, V. 

Exa. registrou que “embora a investigação naqueles processos tenha sido parcialmente 

prejudicada por conta do falecimento do principal investigado, justifica-se a continuidade 

das diligências em vista da possível existência de esquemas de lavagem de dinheiro 

transcendentes aos crimes praticados por José Janene”63. 

 

Já em 2015, os argumentos foram se alterando, ao que parece, de acordo com a 

conveniência de V. Exa. que queria, custasse o que fosse, criar condições de competência 

para tratar do caso PETROBRAS. De fato, para sustentar a prevenção desse Juízo, afirmou 

V. Exa. que os crimes já não mais transcendem àquele caso. Desde então, tudo passou a 

ser uma infinita continuidade a partir dele. 

 

E ainda há mais. O dispositivo legal invocado para embasar a fixação da ora 

questionada competência vem sendo o 71, do CPP, que estabelece que “tratando-se de 

infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, 

a competência firmar-se-á pela prevenção”. 

 

Talvez por isso essa insistência de que tudo não passaria de uma continuidade 

desde o caso DUNEL. Ocorre que, o órgão acusador parece não ter a mesma percepção 

sobre essa tal “continuidade delitiva”, já que a denúncia oferecida na presente ação penal 

não faz qualquer relação de continuidade ou mesmo permanência entre as pretensas 

lavagens aqui imputadas àquelas mencionadas em referido processo. 

 

Além disso, ALBERTO YOUSSEF já foi condenado em pelo menos 564 processos no 

contexto da Operação Lava-Jato e em nenhuma das decisões condenatórias há menção à 

continuidade delitiva ou permanência entre os fatos objeto de cada uma delas. Contudo, 

                                                   
63. Evento 9 autos nº 5026387-13.2013.4.04.7000 
64. Autos ns. 5083360-51.2014.404.7000; 5083376-05.2014.4.04.7000; 5083258-29.2014.4.04.7000; 5026212-
82.2014.4.04.7000; 5083351-89.2014.4.04.7000 
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é esse mesmo Juízo que defende a tese de que sua competência se justifica pela 

continuidade delitiva das lavagens de dinheiro feitas pelo doleiro! Ora, surpreendente! 

 

Aliás, na ação penal nº 5026212-82.2014.4.04.7000, a primeira em que houve, de 

fato, envolvimento da PETROBRAS, ao responder a alegação de incompetência dessa Seção 

Judiciária, V. Exa. destacou “em relação aos crimes de lavagem e financeiros imputados 

ao grupo de Alberto Youssef nas cinco ações penais referidas acima”, seria “possível 

igualmente cogitar de continuidade delitiva, aplicando-se também no caso a regra do art. 

71 do CPP, definindo também como competente este Juízo por prevenção. Certamente o 

reconhecimento da continuidade depende de avaliação no momento próprio, quando do 

julgamento”65. 

 

Ocorre que, “no momento próprio” V. Exa. simplesmente julgou e condenou 

ALBERTO YOUSSEF, deixando de se pronunciar sobre essa invencionice, o que mostra que a 

força do argumento é puramente retórica. 

 

Não bastasse isso e, em meados de 2015, foi deflagrada a “Operação Zinabre”, com 

autorização da 2ª Vara Criminal de Sorocaba/SP, a qual resultou na prisão de cinco fiscais 

de renda daquela unidade federativa, a partir de depoimento do delator ALBERTO YOUSSEF 

prestado à Força Tarefa Lava-Jato66. 

 

Naquela oportunidade o doleiro teria revelado que o pagamento de propina à 

referidos fiscais seria semelhante ao que a Procuradoria sustenta ter ocorrido nos 

imaginados pagamentos a ex-dirigentes da PETROBRAS (“os pagamentos de propina foram 

antecedidos por operações de ‘dólar cabo’”), e ainda teria contado com a participação do 

também delator JÚLIO CAMARGO. 

 

                                                   
65 Exceções de incompetência ns. 5030868-82.2014.404.7000, 5042202-16.2014.404.7000, 5030192-
37.2014.404.7000, 5050788-42.2014.404.7000 e 5049826-19.2014.404.7000. 
66 Evento 1, OUT 6 e OUT 7, do Proc. nº 5040094-77.2015.4.04.7000. 
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Ora, fosse minimamente aceitável o argumento de V. Exa. da prevenção e esse 

caso também haveria de estar submetido ao crivo da omni competência dessa Seção 

Judiciária, já que se inseriria nos demais atos de lavagem praticados por ALBERTO YOUSSEF. 

 

No entanto, não teria cabimento dizer que todos os atos de lavagem praticados 

por YOUSSEF atrairiam a competência desta 13ª Vara Criminal e, menos ainda, os 

respectivos crimes antecedentes. Fosse assim, bastaria a suspeita de que o doleiro tivesse 

lavado dinheiro de venda obras de arte em Minas Gerais, de tráfico de drogas no Mato 

Grosso ou de venda de armas na fronteira com a Bolívia, essa seria a Vara competente 

para julgar os crimes por ele cometido.  

 

A competência não se estabelece sobre o autor do fato nem sobre a vítima, mas 

sim sobre o local do crime, ao contrário do que se vê ocorrendo não só nesta ação penal, 

mas na Operação Lava Jato como um todo.  

 

Não há dúvidas de que “entendeu o legislador que o Juiz competente para 

processar e julgar uma causa criminal é o do lugar onde a infração se consumou (locus 

delicti commissi). Este é o foro comum, para as infrações penais em geral”67.  

 

É inconcebível, pois, aceitar essa regra de competência imposta por V. Exa. que se 

funda não na necessária relação de continuidade e permanência entre crimes prevista no 

art. 71, do CPP, mas sim no único fato de ter em comum em todos os casos da Operação 

Lava-Jato a pessoa do delator ALBERTO YOUSSEF. 

 

Mas a incompetência desse Juízo vai além, antes mesmo do surgimento da 

famigerada Operação Lava-Jato. 

 

                                                   
67 FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, Processo Penal, Volume 2, Saraiva, São Paulo, 1999, 21ª ed., p. 94. (destacamos). 
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A representação policial que originou a Operação Lava-Jato68 foi distribuída a V. 

Exa. em razão da quebra da colaboração premiada firmada por YOUSSEF em razão da 

continência entre os fatos nela relatados e os apurados no inquérito policial n. 616/04, 

instaurado diante de “indícios veementes de que Alberto Youssef sabe e participa, 

juntamente com Jose Janene, como mentor das artimanhas para lavar dinheiro do 

Deputado através da esposa dele, Stael e seus assessores Rosa e Meheindin”. 

 

Naquela ocasião disse esse Juízo “que pessoas ligadas ao referido deputado estão 

sendo investigados em processo em trâmite nesta Vara69(...) e surgiram indícios naquele 

processo e ainda no PCD 2006.7000012177-4 de possível envolvimento nos fatos de 

Alberto Youssef”. Os fatos aí mencionados seriam aqueles apurados no IP 616/0470. 

 

No entanto, de acordo com a inusitada lógica do primeiro acordo de delação 

premiada, se YOUSSEF cometesse qualquer tipo de crime, fosse ele furto, roubo, ou 

estelionato, em Curitiba, Brasília ou Salvador, a competência personalíssima para julgar 

os fatos seria desse Juízo em razão da possível quebra do acordo! 

 

Tamanha a irrazoabilidade da alegação de prevenção dessa Seção Judiciária, que 

esse Juízo a afastou, em decisão prolatada nos autos da interceptação telefônica n. 

2009.7000003250-0: “o posicionamento do MPF no acordo de colaboração firmado por 

Alberto Youssef no processo 2003.7000056661-8 e no processo 2004.700000242414-0 

não depende do resultado desta investigação, que evidentemente demorarão [sic]”.71 

 

Isto é: em 2006, V. Exa. atrelou a nova investigação ao procedimento do acordo 

não cumprido pelo delator, como se daquela dependesse a avaliação da quebra deste. 

Posteriormente se desdisse, mas manteve em suas mãos a investigação artificialmente 

distribuída para si. 

                                                   
68 Representação Criminal º 2006.70.00.018662-8. 
69 Inquérito policial nº 2004.7000033532-7. 
70 Autos nº 2004.7000033532-7. 
71 Evento 1, OUT2, do Proc. 5040094-77.2015.4.04.7000. 
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Tão duvidosa quanto essa distribuição evidenciaram-se os argumentos de V. Exa. 

na decisão que rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo acusado nesta ação 

penal, oportunidade em que afirmou que “a alegação não faz sentido no contexto então 

vigente, já que a 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba era, em 18/07/2006, a única 

especializada no processo e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro praticados no 

âmbito da Seção Judiciária do Paraná, com o que qualquer distribuição de processo tendo 

por objeto crimes de lavagem seria direcionada a este Juízo”72. 

 

A decisão ignora que, em consequência da publicação da Resolução nº 42 da 

Presidência do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, coincidentemente ocorrida no 

dia seguinte àquela distribuição, o IP 616/14 e todos os feitos dele dependentes foram 

distribuídos a esta Vara Criminal, inclusive o PCD 2006.7000012177-4.73 

 

Ocorre que pela leitura do art. 10, § 2º74 de referida Resolução, verifica-se que 

aludidos processos não poderiam ser redistribuídos a essa Vara Especializada, já que 

“ações penais e os inquéritos distribuídos por dependência a estas” já tramitavam na 2ª 

Vara Criminal dessa Seção Judiciária. Assim, não se compreende de que forma a conexão 

entre o “Inquérito originário 2004.7000033532-7” (o IP 616/04) e a Representação 

Criminal 2006.70.00.018662-8 obstaria que o primeiro – e também o segundo, porque 

conexo a ele – permanecesse na 2ª Vara Federal, com base nessa norma. 

 

                                                   
72. Evento 11 do Proc. nº 5040094-77.2015.4.04.7000. 
73 Evento 1, OUT3, do Proc. nº 5040094-77.2015.4.04.7000. 
74. “Art. 10 No âmbito da Subseção Judiciária de Curitiba, haverá redistribuição processual no prazo de 30 (trinta) 
dias: 
a) de 50% (cinqüenta por cento) dos inquéritos policiais, e procedimentos conexos, em trâmite na 2ª Vara Federal 
Criminal para a 3ª Vara Federal Criminal.  
(...) 
§ 2º Não serão redistribuídos as ações penais e os inquéritos distribuídos por dependência a estas, em trâmite na 
2ª Vara Federal Criminal. 
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Assim, não houvesse a ilegal prevenção burlado a conexão entre o PCD 

2006.70.00.018662-8 e o IP 616, a Operação-Lava Jato nunca teria ficado nas mãos desse 

D. Juízo. 

 

E não é só. Na mesma decisão que rejeitou a exceção de incompetência oposta por 

ROGÉRIO ARAÚJO, V. Exa. afirma que “ainda haveria prevenção deste Juízo em relação aos 

crimes financeiros e de lavagem praticados por Alberto Youssef e que eram objeto de 

ação penal já julgada e outras ações penais suspensas por conta do acordo de colaboração 

premiada, já que, apontando, a autoridade policial, que haveria crimes que ele não teria 

revelado ou que ele persistiria na atividade, seria, se verdadeira a hipótese, de possível 

aplicação o art. 71 do CPP, estando estas atividades em continuidade delitiva com as 

demais que já eram objeto de processos perante este Juízo”75. 

 

Parte-se, pois, da “lógica” que se um delator reincide na prática delitiva essa 

conduta, necessariamente, será tida por continuidade delitiva daquela objeto do acordo 

de delação premiada? E dentro dessa lógica tortuosa, presume-se que o Juízo que 

processou os feitos relativos aos crimes abrangidos pelo acordo de delação seria o 

competente para continuar processando fatos supervenientes relacionados ao mesmo 

delator? Não há sentido algum nisso. Os fatos são distintos, os locais são distintos, os 

personagens envolvidos são distintos, o único comum é o delator. 

 

Se assim fosse esta 13ª Vara Criminal teria se tornado Juízo universal para 

processar e julgar ALBERTO YOUSSEF, e todos os que a ele se relacionam, por todas as 

condutas tidas por criminosas, pretéritas e futuras, que lhe forem atribuídas! 

 

Se bem que, tendo o segundo acordo sido homologado pela Suprema Corte, a 

mesma “lógica” para lá levaria a competência em caso de nova quebra com a prática de 

                                                   
75 Evento 11 dos autos nº 5040094-77.2015.4.04.7000 
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outros crimes. O absurdo dessa cogitação dá conta do disparate que representa tratar 

o descumprimento de um acordo de delação como critério de fixação de competência. 

 

Ademais, V. Exa. assentou que seria “necessária a apuração dos fatos também para 

verificar se havia ou não havia quebra dos compromissos assumidos na colaboração 

premiada, quando Alberto Youssef não revelou ter prestado serviços de lavagem para 

José Janene e também comprometeu-se a não mais delinquir”76. 

 

Ora, mas não foi esse próprio magistrado quem, como dito, decidiu que o 

posicionamento sobre a quebra ou não do acordo de delação em apreço não dependia 

do resultado da investigação levada a efeito na Representação n. 2006.70.00.018662-8 e 

no correlato procedimento de interceptação telefônica 2009.7000003250-0? 

 

Essa incoerência é somente mais um retrato de quão artificiosa é a avocação do 

procedimento que levou e manteve em vossas mãos a (inexistente) competência para 

cuidar do que veio a se tornar a Operação Lava-Jato. 

 

Ainda há mais. A decisão que rejeitou a exceção de incompetência alegou ser 

“inconsistente com a realidade” a tese da Defesa que considera ter sido a denúncia feita 

por HERMES MAGNUS sobre a lavagem de dinheiro relativa à da DUNEL TESTING, 

artificialmente inserida na Representação Criminal 2006.70.00.018662-8, fato que, frise-

se, ampararia a tese de prevenção bradada por V. Exa. 

 

Nesse ponto, a Defesa faz suas as palavras da manifestação ministerial encartada 

à exceção de incompetência: “Em janeiro de 2009, época na qual há muito JOSÉ JANENE 

já havia deixado o cargo de deputado federal, a autoridade policial recebeu notícia de 

crime completamente independente da investigação até então desenvolvida nos autos 

                                                   
76 Evento 11 dos autos nº 5040094-77.2015.4.04.7000 



                                                                                                   52. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

2006.70.00.00.018662-8, a qual dava conta de lavagem de ativos realizada por Youssef 

com o envolvimento da empresa Dunel”. 

 

Já que era “completamente independente”, a inserção da denúncia (então) 

anônima sobre a DUNEL na mencionada Representação Criminal inegavelmente burlou a 

livre distribuição. 

 

Consumou-se, então, outro direcionamento arbitrário da investigação para essa 

13ª Vara Federal. Se já não era competente para esquadrinhar os fatos originalmente 

investigados a pretexto de perquirir se ALBERTO YOUSSEF havia quebrado seu primeiro 

acordo de delação, com ainda mais razão esse Juízo estava desprovido de competência 

para conduzir a apuração da nova suspeita que caiu de paraquedas no procedimento. 

 

Enfim, se o juiz natural, no seu mais íntimo sentido, repele a atribuição ad hoc de 

processos para julgadores específicos, poucas vezes ele foi mais enxovalhado do que 

neste caso. 

 

Data venia, impossível negar os incontáveis atropelos à lei processual em que 

incorreu esse Juízo com a finalidade de manter o caso em suas mãos.  

 

Sendo assim, diante de tudo o que aqui se expôs, nos termos dos arts. 78, II, b, e 

564, I, ambos do CPP, não há dúvidas de que todos os atos decisórios até aqui praticados 

por V. Exa. devem ser declarados nulos a partir das sucessivas causas de sua 

incompetência, razão pela qual tudo o que deles resultou deve ser desentranhado dos 

autos. A denúncia não poderia sequer ter sido recebida por V. Exa. o que faz do processo 

nulo ab initio. 
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4. DA NULIDADE DAS “COLABORAÇÕES PREMIADAS” 

 

O instituto da colaboração premiada foi novidade aqui incorporada por influência 

do direito estrangeiro — não obstante sua peculiaridade (voltada aos sistemas de 

common law) não permitisse sua cópia sem a devida adaptação a nosso ordenamento 

jurídico e às regras que regem o processo penal justo. 

 

Embora tenha ganhado as graças da opinião pública, desde o início as críticas dos 

juristas e a própria novidade do instituto (adotado, antes, apenas em casos muito 

específicos) indicam a parcimônia com a qual deveria ele ser utilizado. Mais ainda, as 

normas constitucionais e de Direito Internacional imporiam, no mínimo, muita cautela 

aos aplicadores, o que, ao menos no presente caso, não houve.  

 

Pois bem. A Defesa não pretende aqui esgotar tema tão complexo e muito menos 

gastar este precioso espaço para discorrer de modo puramente acadêmico sobre essas 

questões. Tampouco se pretende alongar demais a peça defensiva, já que o esse D. Juízo, 

infelizmente, transparece pouca paciência quando trata de argumentações defensivas. 

 

O foco é a constatação concreta de que não houve respeito aos requisitos formais 

da colaboração premiada em relação a diversos dos colaboradores. Destarte, há nulidade 

absoluta relacionada ao menos a parte daqueles requisitos, maculando-os e impedindo 

sua utilização para que se atinja a pretensão condenatória veiculada na denúncia. 

 

Veja-se que a Lei 12.830/13 é bastante clara com relação aos requisitos da 

colaboração. Enfatizamos aqui i) a necessidade de que o colaborador diga a verdade; ii) a 

exigência de que a colaboração seja voluntária e iii) a impossibilidade de que as delações 

sejam realizadas “em bloco”, coordenadas pelo mesmo causídico. Vejamos. 
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4.1. Das Gritantes Contradições: Insubsistências que Maculam a Credibilidade das 

Alegações 
 

Como é sabido, aquele que opta por se tornar um delator (rectius: colaborador), 

o faz visando à obtenção de futura vantagem processual. Obviamente, não o faz por 

epifania espiritual ou vontade de expiar seus pecados.  

 

 A principal condição para a validade de sua “colaboração” é, em síntese, a 

exigência de que renuncie ao direito ao silêncio e faça o compromisso legal de dizer a 

verdade (art. 4º, §14, Lei 12.850/2013). 

 

Entretanto, no caso concreto, os delatores77 – de palavras outrora não 

merecedoras de confiança desse D. Juízo, foram alçadas quase à sacralidade no instante 

em que assinaram seus respectivos termos – nas vezes que se manifestaram em seus 

termos de colaboração e depoimentos (ao menos em relação àqueles a que a Defesa teve 

acesso) caíram em muitas e inegáveis contradições, seja entre seus próprios alegados, 

seja em relação à palavra de outro colaborador. 

 

Como a boa lógica não permite que duas alternativas contraditórias sejam 

verdadeiras – mormente quando mutuamente excludentes – é evidente que está posta à 

prova a própria verdade do que é dito por estas pessoas. Isto é, ou bem deliberadamente 

mentiram ou, então, não tinham certeza sobre o que estavam falando: seja uma, seja 

outra a hipótese verdadeira, fato é que a legalidade e a credibilidade de suas palavras 

caem por terra. Em ambos os casos, se está a ludibriar alguém, ora pois! 

 

Fato é que estas contradições podem ser identificadas a olho nu em diversas 

“colaborações”, a exemplo daquelas prestadas por ALBERTO YOUSSEF, PEDRO BARUSCO, PAULO 

                                                   
77. Mesmo porque a expressão “colaborador” é de um eufemismo cínico que não haveria de ter sido incorporado 
pela legislação. 
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ROBERTO COSTA, RICARDO PESSOA, JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA, EDUARDO LEITE, DALTON 

AVANCINI, FERNANDO SOARES e outros.  

 

Esses delatores divergiram quanto a aspectos essenciais tais como quem 

efetivamente teria recebido suposto dinheiro ilegal e como, sobre a suposta definição de 

preços, a finalidade dos hipotéticos pagamentos; a suposta participação de figuras de 

relevo como FERNANDO BEZERRA, GLEISI HOFFMAN, ANTÔNIO PALOCCI, ROSEANA SARNEY, EDSON 

LOBÃO, CIRO NOGUEIRA E LINDBERGH FARIAS; a supostos “arranjos” em obras como 

REPAR/CONPAR, RNEST/CONEST, COMPERJ/TUC e COMPERJ/PIPERACK; bem como 

outros aspectos gerais. 

 

Além dessa gigantesca quantidade de informações desencontradas 

(propositalmente ou não, nunca se saberá...), há contradições, até mesmo, com relação 

a aspectos essenciais da denúncia!! Por oportuno, passa-se a expor alguns exemplos. 

 

PEDRO BARUSCO, em seu Termo de Colaboração Complementar nº 1, assevera que:  

 
“QUE a partir do ano de 2004, quando o COLABORADOR já ocupava o cargo de 
Gerente Executivo de Engenharia, representantes de grandes empreiteiras 

passaram a procurar MARIO GOES com o intuito de ter acesso ao colaborador; 
QUE neste contexto os administradores dessas grandes empreiteiras (...) 
passaram a utilizar-se de MARIO GOES para oferecer e efetuar o pagamento de 
vantagens indevidas ao COLABORADOR e a RENATO DUQUE, em decorrência de 
contratos que pretendiam firmar com a PETROBRÁS”. 

 
 

Pouco tempo depois, ao prestar depoimento na presente ação penal (evento 

1108) estranhamente “muda de ideia” (sabe-se lá com que ocultas intenções...) e revela 

que ele próprio é quem teria feito solicitação de propina ao peticionário! Veja-se: 

 
“Juiz Federal:- Depois ali, Odebrecht Hotief, prédio de sede de Vitória. 
Interrogado:- Isso aí Meritíssimo eu já vim preparado pra fazer uma pequena 
retificação. A gente vai mexendo, vai lembrando. Eu lembrei duas coisas em 
relação ao meu depoimento original. Nesse caso do prédio da sede de Vitória, na 
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realidade eu solicitei a propina ao senhor Rogério Araújo, dentro do mesmo 
espírito que havia, do automático. Só que eu lembrei que desse prédio da sede 
de Vitória nunca houve concordância, porque o senhor Rogério na realidade era a 
pessoa de contato minha na Odebrecht, mas ele não tinha autonomia. Ele sempre 
levava, então a gente conversava e tal. Ele levava as questões para os superiores 
dele e depois voltava com a posição. Nessa questão da sede de Vitória, eu lembrei 
que era uma outra área da Odebrecht, não era a área de óleo e gás, era área de 
infraestrutura, e que eles nunca me trouxeram essa resposta. Isso aqui foi uma 
solicitação minha, mas na realidade o prédio da sede de Vitória ficou em aberto”. 

 

De maneira diversa, Paulo ROBERTO COSTA, em seu Termo de Colaboração nº 1, 

afirma que a exigência de “benefícios” vinha de grupos políticos: 

 

“QUE uma vez ocupando o cargo de diretor por indicação politica, o grupo político 
sempre demandara algo em troca; (...) realizando o desvio de recursos de obras e 
contratos firmados pelas empresas e órgãos que esteja vinculado para beneficio 
deste mesmo grupo político”.  

 

 De modo frontalmente contrário, o colaborador JÚLIO CAMARGO (Termo de 

Colaboração Complementar nº 1) imputa a PAULO ROBERTO COSTA e a RENATO DUQUE a 

referida exigência: 

 

“A exigência do pagamento de propinas partiu de Paulo Roberto Costa e de 
Renato Duque. Que essa exigência partiu diretamente de ambos ao declarante”.  

 

Já o criminoso e delator profissional ALBERTO YOUSSEF, quando interrogado na ação 

penal relativa à Construtora OAS (evento 622 do Proc. nº 5083376-05.2014.4.04.7000) 

fez afirmação incompatível com as demais, no sentido de que a iniciativa, em realidade, 

havia sido de outras duas pessoas: 
 

“Juiz Federal: E o que ele descreveu para o senhor ou o que era esse... O senhor 
pode descrever sinteticamente o que era esse esquema então, como é que ele 
funcionava? 
Interrogado: (...) o Paulo Roberto mais o seu José Janene passou a captar as 
empresas para que elas pudessem pagar propina, para que pudesse ser 
financiado o partido, para que pudessem ter o poder, e foi assim que começou”!. 
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Também no sentido de ter sido atribuída ao Sr. JOSÉ JANENE a suposta iniciativa é 

o depoimento judicial de RICARDO PESSOA nesta ação penal: 

 

 “Depoente: Essa origem começou em 2005, 2006, com José Janene, que nos 
chamou e esse sim exigiu ‘Olha, de agora em diante eu vou querer um percentual, 
vou querer um valor por cada contrato que o Paulo Roberto tiver’, e num jantar 
na casa dele, um, dois, três jantares, um deles foi até com o próprio Paulo Roberto, 
isso foi estipulado e definido, então dali em diante começou. Logo depois, a área 
de serviços acompanhou esse tipo de conversa através do Barusco...  (...) depois o 
próprio Duque me procurou e começou a dizer que eu tinha que fazer 
contribuições políticas, e essas contribuições políticas teriam que ir através do 
Vaccari. 
(...) 
Depoente: Eu não sabia, eu fui procurado no início e, independente de se ter 
pacto de não agressão ou ter qualquer arranjo entre empresas, você era 
procurado para pagar, tanto é que tem contratos que não teve nenhum arranjo 
nem nada que nós tivemos que pagar. No caso do abastecimento, era através do 
Janene, que o Paulo Roberto Costa já colocava o assunto na mão do Janene, e o 
Alberto Youssef logo depois que o ex deputado José Janene morreu ele passou a 
ser o interlocutor mais imediato e direto, antes ele só era o interlocutor auxiliar. 
No caso da diretoria de serviços, Pedro Barusco fazia o primeiro aprouch e depois 
o senhor João Vaccari conversava conosco a pedido do diretor Duque” (evento 
654). 

 

Acrescentando novas estrofes a esse verdadeiro “samba do crioulo doido”, o 

delator AUGUSTO MENDONÇA asseverou em seu Termo de Colaboração n° 4 que as 

exigências na verdade (sabe-se lá quais...) partiam de PAULO ROBERTO COSTA e de JOSÉ 

JANENE: 

 
 “Que a exigência de Paulo Roberto Costa e José Janene era em torno de 1% (...) 
Que houve explícitas demonstrações de poder nas EXIGÊNCIAS de vantagens 
indevidas”.   

 
 

Em outra linha, o colaborador EDUARDO LEITE (Termo de Colaboração nº 1) alega 

que as supostas exigências de propina partiriam de RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA: 

 

“QUE, esses compromissos e vantagens se tratavam de solicitações de vantagens 
indevidas (‘propinas’) que partiam da Área de Serviços, cujo Diretor era RENATO 
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DE SOUZA DUQUE, e da Área de Abastecimento, cujo Diretor era PAULO ROBERTO 
COSTA”. 

 

Ora, MM. Juiz, não é necessária muita atenção, tampouco tirocínio, para concluir-

se não haver versão minimamente segura sobre os fatos, sendo, pois, imprestáveis as 

delações. Isso porque não é admissível, diante da falta de unidade e coesão nas 

afirmações, que esse D. Juízo eleja, a seu bel-prazer, uma delas como sendo verdade real. 

Diante das contradições apontadas, a única possibilidade é uma vedada verdade elegível, 

em detrimento da certeza minimamente exigida para condenar.  

 

Mas não é só. Uma segunda divergência relevante é a tocante aos supostos 

poderes dos funcionários em prol do hipotético cartel. Também neste ponto os relatos 

dos delatores divergem frontalmente, sendo óbvio que ao menos um deles não está 

dizendo a verdade. 

 

PEDRO BARUSCO, em depoimento prestado na ação Penal n. 

50195012720154047000148, alegou inexistir efetiva sanção às empresas que 

supostamente não teriam pago valores hipoteticamente exigidos: 
 
 

“Ministério Público Federal: E o contrário, alguma vez alguma dessas empresas 
foi prejudicada por não estar pagando esses valores?  
Depoente: Olha, eu desconheço, eu pelo menos nunca fiz isso. Isso acontecia 
bastante, quer dizer, das empresas não pagarem, inclusive o índice de 
pagamento era muito baixo.   
Ministério Público Federal: E mesmo assim elas nunca foram prejudicadas nos 
procedimentos?  
Depoente: Não. (...) 
Juiz Federal: Mas elas não recebiam algum tratamento preferencial, alguma 
atitude mais direta do senhor “...olha, eu vou aprovar esse aditivo aqui que não 
deveria” ou alguma coisa dessa espécie?.  
Depoente: Não, ela recebia um tratamento especial sim, mas, assim, aditivo que 
não deveria isso eu não conheço. Agora, acho que se elas não pagassem propina, 
vamos dizer assim, até pela importância dessas empresas, que a gente está 
falando das maiores empresas do Brasil na área de construção, e pela 
capacitação delas, elas teriam uma deferência natural”.  
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PAULO ROBERTO COSTA, em seu Termo de Colaboração n. 66, de modo frontalmente 

distinto, afirmou existirem, sim, sanções às supostas empresas que não pagassem o valor 

exigido, indicando, ademais, as consequências disso: 

 
“QUE perguntado sobre qual seria o ato de ofício do declarante para o 
recebimento da vantagem indevida, o declarante esclarece que a sua atuação se 
dava no poder de atuação junto à companhia para manter os projetos e os 
pagamentos das empresas de forma regular, como também a realização de obras 
na PETROBRAS; QUE caso o declarante não recebesse tais vantagens tinha o 
poder de não aprovar ou não realizar tais obras e projetos futuros, ou retardar 
os pagamentos; QUE também tinha o poder de eventualmente não chamar a 
empresa para os próximos contratos”. 

 

Já ALBERTO YOUSSEF, insistindo na divergência, no Termo de Depoimento n. 50, 

alega existir, sim, sanção às empresas que “não contribuíssem”: 

 

“Que quanto a existir algum tipo de punição para as empresas que não pagassem 
a comissão, afirma que caso a empresa pudesse tocar a obra sem qualquer 
aditivo não haveria problema, mas caso a obra demandasse aditivos, a empresa 
não contribuinte não contaria com qualquer auxilio ou facilitação para que os 
aditivos fossem aprovados ou agilizados”. 

 
 

Uma terceira série de contradições relevantes é a tocante à suposta existência de 

ameaças aos empreiteiros. AUGUSTO MENDONÇA e PEDRO BARUSCO, ambos ouvidos nos autos 

da ação penal 5036528-23.2015.404.7000, fizeram alegações diametralmente opostas. 

 

Assim asseverou AUGUSTO MENDONÇA: 

 
Juiz Federal: O senhor, como empresário, recebeu alguma ameaça explícita para 
efetuar esse pagamento de propina? 
Depoente: Eu recebi sim, senhor, recebi do José Janene, muito explícita e posso 
dizer que pelo lado da diretoria de serviços também. 
Juiz Federal: O senhor pode me descrever esses dois fatos? 
Depoente: No caso do José Janene, ele era uma pessoa assim muito truculenta, 
muito agressiva, as conversas com ele sempre foram difíceis, ele efetivamente 
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ameaçava as empresas de que teriam problemas para executar os seus contratos 
com a Petrobras ou nem contratariam. E no caso da diretoria de serviços, tanto 
com Pedro Barusco quanto com Renato Duque, a conversa não era tão 
truculenta nem dura, porém se sabia que se teria muita dificuldade na realização 
dos contratos, até porque a principal diretoria de fiscalização dos contratos, 
acompanhamento dos contratos, era da diretoria de serviços. 
Juiz Federal: Mas pelo que entendi então, eles nunca ameaçaram o senhor 
explicitamente, a diretoria de serviços? 
Depoente: Não, ameaçaram no sentido de dizer assim “Se vocês não 
colaborarem, não vai passar na reunião de diretoria, esse contrato vai acabar não 
saindo”, coisas desse tipo. 
Juiz Federal: Mas eles falaram expressamente isso? 
Depoente: Sim. 
Juiz Federal: Quem falou isso para o senhor? 
Depoente: O próprio Barusco”. 

 
 

Já PEDRO BARUSCO, contrariando o depoimento anterior, negou a existência de 

supostas ameaças: 

 
 

“Juiz Federal:- O senhor chegou a ameaçar algum executivo? 
Interrogado:- Não, não. Nunca ameacei ninguém. 
Juiz Federal:- O senhor nunca falou assim “Olha, se você não pagar não vai ter 
contrato, não vai ter aditivo”? 
Interrogado:- Eu não me recordo de ter falado isso não. 
Juiz Federal:- “Eu vou atrapalhar a performance da sua empresa no contrato, na 
licitação”, o senhor nunca disse? 
Interrogado:- Eu pessoalmente nunca, nunca. Não havia necessidade de tratar, 
primeiro não era do meu feitio, assim, esse tipo de ação, e segundo não havia 
necessidade, então... 
Juiz Federal:- Essas discussões se davam em um clima normal? 
Interrogado:- Amigável”. 

 

Ou seja, novamente, fica claro que, no cotejo entre todos os pontos tratados, ao 

menos um dos colaboradores mente em suas alegações!! Isso, por si só, além de fulminar 

a credibilidade de suas palavras, seria o suficiente para macular a própria legalidade do(s) 

acordo(s) pois implicaria em violação ao dever de dizer a verdade. 
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Por fim, exemplificando mais uma das gritantes contradições, o colaborador 

PEDRO BARUSCO contradisse, também, a si mesmo em relação àquilo afirmado quando da 

realização do Termo de Colaboração n. 3 e sobre suas alegações diante da Controladoria-

Geral da União! Vejamos. 

 

No TC n. 3, BARUSCO afirmou que o COMPERJ seria um dos “principais contratos” 

que teriam gerado pagamento de propinas: 
 
 

 “os principais contratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento que geraram 
os valores pagos a título de propina, afirma que foram os contratos de grandes 
pacotes de obras da Refinaria Abreu e Lima – Rnest e do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro – Comperj, além dos pacotes de grande porte em algumas 
refinarias como a Replan, a Revap, a Reduc, a Relan e a Repar”. 

 

Porém, diante da CGU, contrariando-se totalmente, disse nada ter recebido 

relativo à obra no COMPERJ: 

 
 “O Comperj já foi uma fase que eu estava me desligando da Petrobras e no meu 
entendimento haveria a mesma sistemática de pagamento. Mas que eu não 
recebi nada do Comperj. Eu não sei nada quanto a Renato Duque... Que eu sai, 
né?” 

 

Como se nota, portanto, há relevantes e significativas divergências no que 

alegam os diversos delatores. E essas são apenas algumas das contradições existentes, 

pinçadas do arquivo anexo que segue anexo como doc. 2, no qual são indicadas dezenas 

de contradições que maculam a credibilidade das delações premiadas que subsidiam a 

inicial acusatória e, consequentemente, as tornam imprestáveis ao fim pretendido pelo 

Parquet.   

 

Ora, a incompatibilidade entre os relatos aponta a apenas uma resposta possível: 

delações não poderiam sequer ser objeto da ação penal, pois já de início não podem ser 

tomadas como minimamente verossímeis ou representativas da verdade!!  
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Veja-se que não se trata de mero detalhe ou aspecto supérfluo: há gritante e 

relevante divergência quanto à própria dinâmica da hipotética solicitação de vantagem, 

por exemplo! Ou seja, diverge-se, até mesmo, quanto a fatos que seriam caracterizadores 

(ou não) do tipo penal! 

 

Reitera-se que a existência dessas contradições não apenas afeta a credibilidade 

dos delatores neste particular, como, em existindo violação a texto de lei, macula a 

própria existência das delações já que evidente que se está descaradamente faltando com 

a verdade, ou que, ao menos, não se tinha a devida certeza sobre o que se afirmou. 

 

Diante da evidência de que as colaborações foram utilizadas como mero meio de 

obter vantagem penal, e não como tradutoras da verdade, deve o Juízo desconsiderar e 

aplicar as sanções previstas em lei aos mentirosos-delatores. Ao permitir-se ser ingênuo 

e acatar a palavra destes, o Juízo estará optando também em aquiescer com essa farsa 

oportunista, inimiga do devido processo legal. 

 

Assim, também neste particular, os termos de colaboração prestados pelos 

criminosos delatores são nulos. É o que se requer e se aguarda. 

 

4.2. Do Desvio de Finalidade: Delações como Imposição para a Liberdade 

 
“I'm gonna make him an offer he can't refuse” 
MARLON BRANDO, como DON VITO CORLEONE – THE 

GODFATHER, E.U.A., 1972. 

 

Uma das características da assim chamada “Operação Lava Jato” é a incomum 

abundância de colaborações premiadas, o que autorizaria dizer que este é – lamentável 

e execravelmente – o principal, e muitas vezes o único, meio de prova utilizado pela 

Força-Tarefa. Aliás, segundo noticiou o Portal CONJUR em matéria de 8.10.2015, um 
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importante membro da Força-Tarefa (Dr. DOUGLAS FISCHER, Procurador da República) teria, 

sem ruborescer, comparado a delação premiada à “galinha de ovos de ouro”78...  

 

Cabe indagar, portanto, quais seriam as razões pelas quais o instituto, pensado 

para que fosse de uso excepcional ante as implicações que traz ao réu, ao Estado e às 

investigações, foi tão largamente “difundido” (necessárias as aspas, conforme veremos).  

 

A resposta reside no fato de que prisões foram utilizadas como meio de coagir à 

delação. Isto é, aproveitando-se da extrema vulnerabilidade da pessoa presa e da 

verdadeira tortura psicológica que representa estar preso preventivamente, foi oferecido 

um “acordo”, buscando instrumentalizar aquele agente para que a Força-Tarefa atingisse 

a finalidade pretendida (qual seja, a condenação dos “alvos” escolhidos pelos condutores 

da Operação). 

 

Mais que isso. A intenção em utilizar a prisão preventiva como meio de forçar a 

delação foi descaradamente assumida pelo i. MPF. No parecer ofertado nos autos do HC 

nº 5029050-46.2014.404.0000 perante o e. TRF-4, o Exmo. Procurador da República Dr. 

MANOEL PASTANA, assim asseverou, sem nenhum pudor: 

 

“A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de 
impedir que os investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso 
dos pacientes, que lidam com o pagamento a vários agentes públicos, mas 
também na possibilidade de a segregação influenciá-los na vontade de 
colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante 
fértil nos últimos tempos. 
 “Com efeito, à conveniência da instrução processual, requisito previsto artigo 
312 do Código de Processo Penal, deve-se acrescer a possibilidade real de o 
infrator colaborar com a apuração da infração penal, como se tem observado 

                                                   
78. “Na palestra, FISCHER fez um mea-culpa. ‘Erramos em algumas colaborações que foram feitas. Queríamos fazer o 
correto e acabamos colocando no papel algumas coisas que foram corretamente glosadas pelo Supremo Tribunal 
Federal em algumas homologações’, disse o procurador, sem identificar quais acordos foram retificados. Segundo o 
procurador, ficou o aprendizado. ‘Temos que cuidar dessa nossa galinha dos ovos de ouro. A delação premiada é 
uma realidade que veio. Precisamos cuidar para que esse instituto, que é extremamente importante, não seja 
desvirtuado na prática. Temos sempre que respeitar o devido processo. Parece-me uma obviedade, mas é algo que 
tem que ser dito’”. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-08/31-acordos-colaboracao-lava-jato-24-
reus-soltos> 

http://www.conjur.com.br/2015-out-08/31-acordos-colaboracao-lava-jato-24-reus-soltos
http://www.conjur.com.br/2015-out-08/31-acordos-colaboracao-lava-jato-24-reus-soltos
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ultimamente, diante dos inúmeros casos de atentados contra a administração e 
as finanças do país.” 
 

Ou seja: a promessa de obter a liberdade – que fora privada de modo ilegal – era 

verdadeira “proposta irrecusável” oferecida ao futuro delator, que, vencido pela estafa 

do cárcere, se via sem alternativa a não ser oferecer alegações “úteis” (ao menos na 

perspectiva dos acusadores) ainda que distorcidas ou sem o devido lastro.  

 

Ora, o art. 4º, caput, da Lei 12.830/13, determina que a colaboração deve ser 

voluntária! Essa exigência visa, justamente, a separar o mecanismo da colaboração da 

confissão induzida. Mas, como dizer livre a vontade daquele que tem como únicas opções 

“abrir a boca” ou “permanecer na cela”? É evidente o retrocesso civilizatório na maneira 

como realizados os “acordos” vinculados a estes autos!  

 

Claro está que o critério de voluntariedade resta desatendido ante a ameaça e a 

real perspectiva de uma prisão longa e degradante. Ao cruzar os portões da prisão – 

mesmo que eufemisticamente chamada de cautelar – o único pensamento que ecoa ao 

detido é a dantesca admoestação para que “deixe a esperança do lado de fora”79. 

 

No caso, a esperança vinha do “lado de dentro”, travestida de acordo pelo qual 

se oferecia generosamente a liberdade pelo singelo preço de dizer o que se quer ouvir 

(pouco importando se verdadeiro ou não). 

 

O fato é que não existe espontaneidade nessa situação, pois a única e real 

vontade de um preso é, exclusivamente, deixar de estar naquele local, oras!  

 

Além de tudo, e ainda no plano estritamente jurídico, a prisão como meio de 

“conduzir” à delação é pratica proibida pela Convenção Americana sobre Direitos 

                                                   
79. DANTE ALIGHIERI, A Divina Comédia, Inferno — Canto III. 
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Humanos, mais especificamente em seu artigo 8.2, g, in fine, do qual emerge o direito 

de não ser coagido a confessar o que quer que seja. 

 

Mesmo diante da clareza da norma, a prática como a da presente Operação é 

condenada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) cuja autoridade 

emerge da internalização daquela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de San José da Costa Rica) no Direito brasileiro. 

 

Ao interpretar as normas relativas ao tema, em especial as previstas na 

Convenção Americana – a qual o Estado brasileiro está vinculado – a CIDH asseverou a 

incompatibilidade da prática de “prender para delatar” — indisfarçadamente adotada na 

Operação Lava-Jato — com o Estado de Direito e com uma sociedade democrática: 

 
“268. Além das considerações anteriores, resulta pertinente reafirmar que sob 
nenhuma circunstância deve tolerar-se a prática de utilizar a prisão preventiva 
de pessoas como um mecanismo para forçá-las a realizar confissões, indicar 
outros suspeitos ou para induzi-las a autoincriminar-se e optar a um 
julgamento abreviado como forma de obter prontamente sua liberdade. Tais 
práticas, da mesma forma que o uso não excepcional da prisão preventiva, 
também são contrárias a essência mesma do Estado de Direito e aos valores 

que inspiram uma sociedade democrática”80. 

 

Por fim, o estratagema de utilizar o cárcere como meio de obter um “acordo” 

remete-nos a período de triste memória em nossa história, em que pessoas eram 

lançadas em porões e torturadas de diversas formas para que “confessassem”, 

“informassem” e “delatassem”. Pouco mudou, salvo que, agora, a estratégia utilizada é 

mais refinada, disfarçada e apresentada como moderno método investigativo, embora 
                                                   
80 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 
Aprovado em 30 de dezembro de 2013. Disponível no original em: < 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf>. Tradução livre do original em español: 
“268. Además de las consideraciones anteriores, resulta pertinente reafirmar que bajo ninguna circunstancia debe 
tolerarse la práctica de utilizar la detención preventiva de personas como un mecanismo para forzarlas a realizar 
confesiones, señalar a otros sospechosos, o para inducirlas a autoinculparse y optar un juicio abreviado como una 
vía para acceder de forma pronta a su libertad. Tales prácticas, al igual que el uso no excepcional de la prisión 
preventiva, también son contrarías a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una 
sociedad democrática.”. 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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igualmente violadora de direitos humanos, seduzindo a opinião pública e fazendo com 

que magistrados se atemorizem ante a possibilidade de contrariá-la. 

 

Evidente, MM. Juiz, que colaborações pseudoespontâneas como essas devem ser 

consideradas absolutamente nulas, e extirpadas dos autos. É o que ora se pleiteia.  
 

4.3. Da Violação à Paridade de Armas: Da Teratologia em Ter um “Litisconsórcio de 

Delatores” 

 

Outra das teratologias no tocante à realização das colaborações premiadas é o 

fato de vários dos delatores possuírem a mesma advogada na elaboração de acordos 

de delação e, posteriormente, serem defendidos (quando réus) ou acompanhados 

(quando testemunhas) pelo causídico que a sucedeu. 

 

Veja-se que a famigerada Dra. BEATRIZ CATTA PRETA foi advogada – ou, quiçá, 

agenciadora? – dos delatores JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, MARCO PEREIRA BERTI, 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO (testemunhas), PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ 

BARUSCO FILHO (réus) na negociação, confecção e produção dos relatos das delações. 

 

Por sua vez, o Dr. ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO foi o “defensor” dos 

delatores JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO e RICARDO RIBEIRO PESSOA (testemunhas), bem 

como de ALBERTO YOUSSEF e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (réus) nesta ação penal. 

 

É bem verdade que, em um processo criminal comum, tal particularidade não 

mereceria maior dispêndio de tinta. No entanto, na presente causa, em que pouca coisa 

é ordinária, o fato ganha peso considerável. 

 

Poder-se-ia falar, num primeiro momento, em uma quebra da paridade de armas 

defensivas, já que os colaboradores, ao possuírem o mesmo defensor, poderiam ter seus 
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relatos coordenados em proveito deles mesmos e em detrimento dos demais. Ou seja, é 

perfeitamente possível (se não provável) que ocorra omissão de aspectos relevantes para 

proteger uns aos outros ou, mesmo, eventual terceira pessoa interessada. 

 

Aliás, há que se recordar — e somente os ingênuos ou mal-intencionados a isso 

fecharão os olhos — o no mínimo estranho abandono da causa pela causídica. Sabe-se lá 

que ocultos e inconfessáveis motivos a levaram à incomum e inesperada atitude... 

 

Mas não é só. É que o delator, em realidade, não está propriamente se 

defendendo mas, ao contrário, atacando os demais envolvidos naquela causa (ou, mesmo 

em outras). Afinal, é certo que suas alegações precisam ser consideradas efetivas.  

 

E, lamentavelmente, a “efetividade” nesta Operação se mede pela inaceitável 

quantidade ou importância de pessoas presas. Assim, o delator atua no processo visando 

mais a atingir a outros do que a si mesmo, vendo-se constrangido a dizer o que interessa 

àqueles que “permitiram” a realização do acordo, ou aproveitando da oportunidade para 

sua própria proteção em relação a determinados fatos, ou, quiçá, de terceiros. 

 

Mas é também da própria lógica do procedimento das colaborações que decorre 

a inviabilidade de compartilhar defensor. 

 

 Em primeiro lugar, de acordo com § 6º do art. 4º da Lei 12.83081, o defensor, em 

realidade atua no procedimento de delação como parte, na medida em que lhe dá 

anuência. Afinal, em razão do impacto que o acordo de colaboração produz na ordem 

jurídica não se poderia prescindir da atuação do advogado como “indispensável à 

administração da justiça”, conforme reza o artigo 133 da CF. 
 

                                                   
81. “O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, 
que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, 
conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor”. 
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Aliás, se se tratassem de partes distintas, o legislador teria utilizado expressão 

também distinta, tal como faz em outros dispositivos da mesma lei.  

 

Veja-se, por exemplo o § 7º, que determina a oitiva do delator “na presença de 

seu defensor”. No § 9º se enfatiza que ele estará “acompanhado pelo seu defensor”. Nos 

parágrafos 14 e 15 novamente se fala: somente, na “presença” ou na “assistência” do 

defensor. Claro, portanto, que a participação do advogado é diferente em cada uma 

dessas fases, sendo que, na primeira, prevista no § 6º, atua verdadeiramente como parte 

do termo de colaboração. 

 

Ou seja, ao contrário de um ato processual ordinário, no qual o advogado atua 

em nome de seu constituinte, aqui, na delação, o advogado atua em nome próprio, na 

qualidade de anuente. É como ensina o eminente ex-Ministro do STJ, GILSON DIPP, 

conhecido defensor de primeira hora da introdução e aplicação do instituto da delação 

premiada em terras brasileiras: 

 

“A declaração de aceitação pelo colaborador e seu defensor (art. 6º, inciso III) 
constitui outro elemento fundamental para a validade da colaboração premiada. 
(...) A declaração de aceitação que deve ser expressa e clara diz respeito às 
condições propostas pelo MP e pela Polícia, mas também aos termos do próprio 
acordo, para que não venham os seus resultados ou relatos a ser futuramente 
objetados ou questionados pelo colaborador. Por essa razão, aliás, o defensor 
também deve manifestar expressamente declaração de aceitação das condições 
propostas pelo MP ou pela Polícia, sem ressalvas ou reservas, ficando vedado 
posteriormente rediscuti-las, pelo menos no âmbito do acordo de delação devido 
à preclusão integral das formas e do conteúdo nos limites respectivos das 
condições e da aceitação”82.  

 

                                                   
82 GILSON DIPP, A delação ou colaboração premiada. Ed. Instituto Brasileiro de Direito Público, 2015: Brasília/DF. Pp. 
30/31, grifamos e destacamos. 
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E, reforçando seu argumento de que o advogado não se confunde com o 

colaborador, é a impossibilidade de se assinar a delação por procuração, sendo ato 

personalíssimo de ambos:  

 

“Não se cogita de assinatura do colaborador por procuração ou pelo defensor, pois 
o ato é personalíssimo não havendo hipótese de recusa (pois assim não há delação 
premiada) nem impossibilidade (salvo a física e temporária, caso em que assinará 
a rogo o terceiro assim escolhido e identificado que pode ser o próprio defensor). 
Se o defensor renunciar ao patrocínio após a assinatura do termo ainda assim 

valerá podendo o novo defensor daí por diante mudar a estratégia de defesa, mas 
o fato da delação estará consumado e o incidente encerrado”83.  
 

Também por outra ótica, a existência de um “litisconsórcio delator”, coordenado 

pelo mesmo “advogado”, sobre os mesmos fatos e sobre a mesma causa é terrivelmente 

inadequada ao espírito da Lei 12.830/13. 

 

É que o acordo de colaboração é sigiloso erga omnes, ao menos até o momento 

de sua homologação e oferecimento de denúncia, quando deixa de sê-lo com relação a 

determinados atores processuais. Participando de diversos acordos – alguns dos quais 

negociados simultaneamente – o sigilo é simplesmente fulminado, pois se permite a 

coordenação, o arranjo e a “adaptação” perniciosa dos relatos. 

 

Basta imaginar o quão teratológico seria permitir que os depoimentos de uma 

testemunha fossem colhidos na presença de outras que ainda não depuseram. 

Certamente esse D. Juízo não permitiria que o ato ocorresse dessa forma e, por tudo o 

que se viu nestes autos, certamente o atribuiria a algum suposto “diversionismo” ou 

“manobra” da parte que o requeresse. 

 

Evidente, então, que a maneira como produzidos os termos de colaboração – 

“por atacado” – mais do que fulminar (ainda mais) sua credibilidade, vai contra as 

disposições formais constantes da lei que rege tão excepcional instituto. 

                                                   
83. Idem. 
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Por fim, de se reconhecer que nem mesmo os colaboradores escondem ter 

havido coordenação entre eles. Veja-se, por exemplo, que AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA 

NETO, em suas alegações finais, alega expressamente que pactuou com PEDRO JOSÉ 

BARUSCO FILHO a realização de um acordo de colaboração premiada (ação 5012331-

04.2015.4.04.7000, evento 1118): 

 
“Dentre os principais fatos revelados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, 

cabe ressaltar: (...) 
iv) a indicação, a Pedro José Barusco Filho, que veio a se tornar seu amigo durante 
todos os anos de convivência, para que aderisse à colaboração premiada”. 

 

Ainda que, num momento posterior, o colaborador AUGUSTO MENDONÇA – talvez 

percebendo, ou alertado, que tais fatos e circunstâncias deveriam levar à anulação do 

termo – tenha modificado sua versão (o que, aliás, é demonstrativo de sua falta de 

veracidade), reconhece que manteve conversação com PEDRO BARUSCO e que este, 

provavelmente, foi influenciado por outrem (no caso, sua advogada – a mesma de 

diversos outros colaboradores) a realizar acordo (evento 533 desta mesma ação penal – 

depoimento de AUGUSTO MENDONÇA): 
 

“Defesa de Marcio Faria:- Última pergunta, nas suas alegações finais, 
especificamente do processo 5012331, o senhor elenca uma série de atos que o 
senhor teria colaborado com a justiça para pedir então os benefícios previstos em 
lei. Uma dessas indicações, aqui no item 4, o senhor fala o seguinte ‘A indicação a 
Pedro José Barusco Filho que veio a se tornar seu amigo durante todos os anos de 
convivência para que aderisse a colaboração premiada’, o senhor convenceu o 
senhor Pedro Barusco a fazer essa delação?  
Depoente:- Eu não vou dizer que o convenci, mas tive uma conversa com ele e eu 
acho que ele foi, ele ficou muito sensibilizado com esse assunto, talvez ele tenha 

sido até convencido pelo próprio advogado”.  

 

Evidente, então, que, seja pela falta de voluntariedade, seja pelas gritantes 

contradições entre os colaboradores, ou, ainda, pela ilegal coordenação dos depoimentos 
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de diversos deles, devem os acordos de delação relativos às pessoas mencionadas acima 

ser indubitavelmente anulados. 

 

5. CERCEAMENTO DE DEFESA: JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES 
QUANDO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANIPULAÇÃO 

PROBATÓRIA 

 
"La defensa no es un privilegio ni una concesión querida 

por la humanidad. Es un verdadero 
derecho originario del hombre y, por 

ello, inalienable” 
FRANCESCO CARRARA84 

 

Com o encerramento da instrução, esperava o defendente, superados os 

requerimentos da fase do art. 402 do Código de Processo Penal, debruçarer-se sobre o 

conteúdo probatório existente (formado, obviamente, pelas provas produzidas e 

publicizadas no processo) e com ele concluir suas exposições defensivas – como ocorreria 

em qualquer processo que merecesse a qualidade constitucional de devido. 

 

Qual não foi a surpresa, no entanto, quando, ao consultar-se os autos eletrônicos 

do feito, constatar-se que V. Exa. não só chancelou a juntada extemporânea de 

desconhecida e gigantesca documentação pelo Parquet85, como lhe abriu a oportunidade 

de apresentar documentos remotos (esmiuçados a seguir), deturpando a fase do art. 402, 

CPP, que se dedica a aspectos exsurgidos da instrução. 

 

E mais, no mesmo decisum, cuidou de sinalizar que outros tantos documentos e 

laudos acostados ao inquérito policial n° 507137925.2014.404.7000 após seu  relatório  

final, sem qualquer justificativa, seriam, sim, considerados no julgamento em questão. 

 

                                                   
84. Programa de Derecho Criminal (Traducción de José Ortega Torre y Jorge Guerrero), T. II, Par. 877, pp. 457-458. 
85. Eventos 1030, 1031 e 1032 – o que será melhor abordado a seguir. 
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Para que fique claro o que dois “meros” parágrafos decisivos trouxeram 

“despretensiosamente” aos autos, atolando em informações unilaterais e suspeitas a 

Defesa, elencamos: 

 

Juntadas Ministeriais (sob aparente e falsa legalidade): 

 

 Evento 1030: em 14 páginas/3,45MB, autorizações concedidas pelo criminoso 
delator PAULO ROBERTO COSTA e sua família referentes a processo de repatriação de 
valores em seu poder; 

 Evento 1031: em 102 páginas no Eproc e outras centenas disponibilizadas em HD 
externo totalizando 1,35 GB de informações, final e tardiamente, documentos 
desde os primórdios investigativos requeridos pela Defesa, dentre eles, anexos do 
termo de colaboração do criminoso delator PEDRO BARUSCO, relatório da Polícia 
Federal relativo a NESTOR CERVERÓ, registros de apreensão relacionados a PEDRO 

BARUSCO, etc; 

 Evento 1032: em 200 páginas, especificamente sobre diligências concernentes à 
fase do art. 402, CPP, termos de declaração de GABOR KELEN, ofício relativo a quebra 
telemática de Blackberry, termos de declaração do criminoso delator WALMIR 

PINHEIRO SANTANA, além de 5 (!) Relatórios de Análise de Polícia Judiciária 
provenientes do inquérito 1315/2014 (5071379-25.2014.4.04.7000/PR); 

 Evento 1101: em 22 páginas/8,36MB, facultada a obtenção e apresentação 
espontânea, por V. Exa., ainda na fase do art. 402, o Relatório de Polícia Judiciária 
n. 439/2015 referente ao notebook entregue por PEDRO BARUSCO no processo 
5075916.64.2014.4.04.7000 (autos sigilosos em que se processa a delação!) e dois 
ofícios relatando envio de mídias com informações bancárias de investigados 
obtidas via cooperação internacional. 

 

Elementos Produzidos Pela Autoridade Policial (tardiamente): 

 

 Evento 128: em 775 páginas/85MB, acostados 11 arquivos contendo documentos 
apreendidos durante as diligências de buscas deferidas nos autos nº 5024251-
72.2015.404.7000; 

 Eventos 133, 134 e 135: em 731 páginas/163MB, um compêndio de 21 arquivos 
contendo termos de oitiva, relatórios de informação e laudos periciais da Polícia 
Federal; 

 Eventos 141 e 142: em 132 páginas/21MB, apresentados 7 arquivos contendo 
informações apresentadas pela PETROBRAS a respeito das obras da sede 
administrativa de Vitória/ES; 
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 Evento 148: em 60 páginas/7MB, Laudos Periciais do setor técnico-científico da 
Polícia Federal divididos em 2 arquivos; 

 Evento 172: em 781 páginas/69MB, juntados 9 arquivos com documentos das mais 
diversas naturezas; 

 Evento 179: em 4.897 páginas/23MB, o resultado da extração de dados do 
aparelho de telefone celular de MARCELO ODEBRECHT, dissociado em 4 arquivos; e 

 Eventos 182, 183, 184, 185 e 187: em 1.779 páginas/125MB – postadas em 34 
minutos depois da referida decisão judicial que indicou a consideração dos tardios 
documentos investigativos no arcabouço probatório, ressalta-se –, juntados 38 
arquivos contendo os mais diversos documentos, dentre eles extenso laudo de 
perícia contábil-financeira. 

 

Ora, como aceitar tamanha enxurrada probatória após o encerramento da 

instrução? Aliás, frise-se: cruel e sadicamente, após esse encerramento! 

 

Sobre tais conteúdos, nada puderam fazer o peticionário e sua Defesa, restando 

impedidos de sobre eles debruçarem-se no momento processual devido e utilizá-los a seu 

favor. 

 

Esses milhares de documentos não serviram de base à resposta à acusação e 

tampouco à formação do rol de testemunhas defensivas. Também não subsidiaram a 

formulação de perguntas durante a produção da prova testemunhal ou fundamentaram 

requerimentos finais (art. 402). E, igualmente, não foram objeto de qualquer 

contraprova, pois, encerrada como estava a instrução quando surgiram, isso era 

impossível... 

 

Isto é, os referidos (e infindáveis) arquivos, muito embora visível e 

estrategicamente direcionados a um viés condenatório do processo, são absolutamente 

apartados de sua instrução. E, consequentemente, tiveram serventia apenas à Acusação 

que deles conhecia desde o primeiro momento do processo. 
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 O descaso quanto a tais sinalizações – tanto de V. Exa., quanto do Parquet, que 

cientes estavam do ônus suportado pelo peticionário em defender-se em meio a lacunas 

– é mais uma evidência da hercúlea e inexequível peleja defensiva. 

 

Em que pese esse D. Juízo tentado disfarçar a flagrante violação da garantia 

constitucional à ampla defesa, impende tecer algumas considerações, eis que nem de 

longe seus efeitos nocivos foram sanados, recaindo inaceitavelmente sobre o 

peticionário! 

 

Primeiramente, cumpre consignar que não há qualquer justificativa para que os 

ditos documentos – sejam os apresentados pelo Parquet, sejam os acostados ao inquérito 

policial n° 507137925.2014.404.7000 – tenham sido trazidos aos autos apenas agora. 

 

Isso porque é evidente que i) há tempos as diligências que os originaram foram 

concluídas e suas produções encerradas, bastando o simples cotejo entre as datas de suas 

criações e as dos eventos em que juntados aos procedimentos para perceber o extenso 

(e desarrazoado) lapso temporal transcorrido entre ambos; e que ii) as autoridades – 

ministerial e policial – bem sabiam da existência e relevância de tais conteúdos ao 

direcionamento, faltando com seu dever legal de entrega e de lealdade processual! 

 

A disponibilização de uma prova tão logo produzida é necessária não só em 

atendimento ao princípio da comunhão, mas também, e principalmente, para que se 

afira, além do conteúdo, sua validade e legalidade! Uma prova não pode ser tratada 

como trunfo, como “carta na manga”. Deve, pelo contrário, ser publicizada e levada aos 

autos para cumprir com seu dever de esclarecimento. 

 

O devido processo legal assegura ao réu a ciência plena da acusação construída em 

seu desfavor, do arcabouço probatório que a instrui e dos meios pelos quais este foi 

obtido. Tudo isso para que, então, ele possa construir sua defesa. Sua melhor defesa. 
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Exatamente por ser de inconteste relevância à defesa do agente, mesmo nos 

primórdios investigativos, que se pacificou o acesso a elementos de prova pelo acusado 

e seu defensor através da Súmula Vinculante n° 1486 e seu precedente representativo 

Habeas Corpus n° 88.19087. 

 

E perpassando ao contexto processual, a relação entre veiculação probatória e o 

exercício de defesa é ainda mais estreita, reforçada pelo direito fundamental de 

informação das partes, sobre o qual já bem consignou o e. Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento realizado pelo Pleno (MS n° 22.693): 

 
“Há muito a doutrina constitucional vem enfatizando que o direito de defesa não 
se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que 
o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda - é uma 
‘pretensão à tutela jurídica.’ E essa pretensão à tutela jurídica, que corresponde 
exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, consubstancia-
se, dentre outros88, no direito de informação (Recht auf Information) – que obriga 
o órgão julgador (e toda e qualquer autoridade oficiante no processo) a informar 
a parte contrária sobre os elementos coletados e os atos praticados no 
processo”89. 

 

Lembre-nos que o direito de defesa é árdua conquista, viés humanitário 

consolidado a duras penas frente a escuridão inquisitorial. É pilar da Democracia! Afinal, 

de nada adianta o processo se tolhidos defensor e acusado da totalidade de informações 

do caso. Não se busca um mise-en-scène para inglês ver! A defesa deve ser efetiva! 

 

A questão é de extrema delicadeza, posto que a integralidade das diligências, 

documentos, relatórios e perícias juntadas (tanto pelo Parquet quanto pela Polícia) foi 

                                                   
86. “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam 
respeito ao exercício do direito de defesa.” 
87. STF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, julgamento em 29.8.06, DJ de 6.10.06. 
88. Quais sejam: direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de 
manifestar-se, oralmente ou por escrito, sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; e direito de 
ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtingung), que exige do julgador capacidade de apreensão e 
isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas. 
89. STF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgamento em 17.11.10, DJe de 13.12.10. 
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realizada ou produzida à margem do contraditório e ampla defesa, de modo que, mesmo 

extirpada a parte investigatória, remanesce o vício. 

 

 Nesse lamentável contexto de cerceamento defensivo, ainda, de grande 

relevância são duas observações: uma é a de que a mera abertura de prazo90 para 

manifestação das partes sobre as referidas juntadas não é artimanha suficiente a sanar o 

prejuízo à defesa causado pela apresentação póstuma de provas! 

 

Ora, o peticionário teve sua defesa cerceada, pois foi obrigado a exercê-la a par de 

vasto compêndio documental – que, se frise, era preexistente ao encerramento da 

instrução e a ela relevante. 

 

Como dito acima, e por ser óbvio não deveria ser preciso explicar, o norte diretivo 

de defesa é traçado quando da acusação ao agente, que, tomando ciência do que existe 

contra si, se posiciona processualmente. Conceder 5 dias para que as partes, às portas de 

seus memoriais finais, exponham eventuais considerações é absolutamente ineficaz e 

cruel. Afinal, nenhuma manifestação, por si só, teria o condão de retroceder o feito aos 

atos elementares realizados sem tais informações e repeti-los. 

 

Note-se que nem para fins de contraditório – outra garantia fundamental 

reiteradamente transgredida nesses autos – seria a citada oportunidade de manifestação 

suficiente, haja vista não ser ele concretizado pelo simples peticionamento do agente. Há 

de se garantir “possibilidade de reação permitam um contraditório pleno e efetivo”, não 

sendo “suficiente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da 

parte contrária, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha 

condições reais de contrariá-los”91. 

 

                                                   
90 Evento 1206.  
91. ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES, Processo Penal Constitucional, RT, São Paulo, 2005, 4ª ed., p. 61. 
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O princípio em questão, expressão da dialética e interação ordenada dos agentes 

processuais pela busca da verdade dos fatos, só se materializa quando devidamente 

incorporado ao encadeado processual. Não existe contraditório póstumo, a destempo, e 

muito menos descontemplado (como o seria no caso, pois, rechaçado por esse D. Juízo 

de plano).  

 

Não se pode confundir (ou fingir confundir) direito de defesa e contraditório, com 

direito de petição. O efetivo contraditório exige a garantia de participação em simétrica 

paridade!92 

 

Infelizmente, resta evidente que o despacho de V. Exa. possibilitando eventual 

manifestação das partes sobre os elementos apresentados não passa de medida 

proforma, de aparente (apenas aparente) cuidado de dar voz às partes, que peca pela 

imprestabilidade concreta. 

 

Por sua vez, a outra observação se refere à disposição de V. Exa. posta nas 

informações prestadas na correição parcial n° 5046667-82.2015.4.04.0000 de que, em 

razão da insurgência, “os documentos juntados pela autoridade policial no inquérito 

policial após o relatório final não serão considerados para o julgamento do feito”. 

 

Guardadas as devidas considerações aos respectivos autos da correição, impende 

consignar a insegurança que circunda a questão. 

 

É certo que expressamente tais documentos – num primeiro momento postos 

como tão relevantes e depois desbancados; um contrassenso escolhido para mais uma 

vez apoderar-se o Juiz, afastar-se instâncias superiores e girar rápido os ponteiros do 

relógio para a sentença – não serão confessadamente utilizados por V. Exa. (esse cuidado 

de aparência já se anunciou que haverá). Contudo, nada garante ao peticionário, pelo 

                                                   
92. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEVEIRA, Curso de Processo Penal. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, 15ª ed., p. 43. 
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contrário, que a infinidade de documentos do inquérito policial não será valorada em seu 

desfavor íntima e tacitamente. Afinal, V. Exa. já tomou contato com esse material, seja lá 

qual for seu conteúdo, já contaminou seu posicionamento – que sempre foi apaixonado 

– com ele. 

 

Não há como extirpar da mente humana determinada informação. Muito menos 

impedir que o animus de um agente seja por ela influenciado! 

 

Ademais, a suposta desconsideração dos documentos policias também se mostra 

insuficiente pelo fato de que ressalvou, com grande astúcia, os elementos apresentados 

diretamente pelo Ministério Público (evento 1101), que consistem exatamente em 

grande parte dos documentos juntados pela autoridade policial a destempo – material 

extremamente complexo, dentre o qual se pode observar relatórios técnicos e análises 

de buscas e apreensões93 e informações de quebras de sigilo bancário obtidos em 

cooperação internacional. 

 

Com a devida vênia, um quadro como esse não poderia jamais ser chancelado por 

um Juiz togado – e ainda menos sê-lo, o próprio Juiz, o protagonista de tantos dos vícios! 

 

A bem da verdade, essas “juntadas surpresa” de tão extensos documentos são a 

confirmação do que vem sendo relatado (e temido!) pelo peticionário desde que foi 

preso: manobras de impedimento e manipulação do acesso à prova tornaram-se práticas 

corriqueiras!  

 

A conta-gotas a Defesa foi tomando conhecimento da existência de procedimentos 

acorbertados por sigilo desarrazoado (cujo acesso amplo, todavia, dispunham Juízo e 

Acusação), provas engavetadas e diligências concluídas das quais nunca o peticionário ou 

                                                   
93. Relatório da Polícia Judiciária n° 439/15, referente a notebook entregue por PEDRO BARUSCO no procedimento n° 
5075916.64.2014.4.04.7000, o qual, frise-se, é sigiloso à Defesa e trata de sua delação. 
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sua Defesa foram cientificados! Elementos simplesmente ocultados pelas autoridades94, 

em franca violação a princípios e garantias constitucionais, que muito além da paridade 

de armas ceifaram a ampla defesa do peticionário. 

 

Diversos foram os momentos em que surpreendido foi o peticionário com 

surgimento de documentação! Para que melhor se perceba a reiteração, elenquemos. 

 

Quando do comparecimento de ROGÉRIO à Polícia Federal para o ato de seu 

interrogatório, verificou que, minutos antes, havia sido juntada aos autos grande 

quantidade de documentos produzidos havia bastante tempo, conforme se pode verificar 

do evento 88 do proc. nº 5071379-25.20104.4.04.7000 (17/07/2015, 14h45m30s). Isso 

reforçou os argumentos (cf. evento 133, “DESP1”, fls. 1194, “Em tempo” ao pé da página) 

pelos quais, diante de tantos abusos e cerceamentos à defesa, alternativa não haveria 

que não silenciar o peticionário – e assim o fez. 

 

Mais. Exclusivamente após o aludido ato, uma série de elementos de prova foram 

apresentados: eventos 88, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 

118, consistentes em centenas de documentos, que, conforme certificou a própria Polícia 

Federal (cf. eventos 119 e 120) constituiriam o (até então engavetado) “Apenso 03 do IPL 

1315/2014 SR/DPF/PR”, composto por 9.456 páginas que, por óbvio, foram ocultadas da 

Defesa antes do interrogatório. 

 

Há também a juntada extemporânea de documentos unilateral e ilegalmente 

guardados por ocasião da apresentação do “Relatório Final”/”Relatório Parcial” pela 

Autoridade Policial (evento 124). E mesmo após a confecção desse, outros documentos 

foram juntados aos autos (evento 128 e ss.). 

 

                                                   
94. Quais sejam, Polícia Judiciária, Ministério Público e esse próprio Juízo! 
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E, recentemente, após o encerramento da instrução processual, temos a 

indicação de que, apesar de oferecida denúncia, prosseguiu-se com o Inquérito Policial 

originário (5071379-25.2014.404.7000) e os elementos nele coligidos integrariam o 

acervo probatório do feito. Isto é, praticamente 10 mil páginas unilateralmente 

produzidas e guardadas, sem que a Defesa tivesse qualquer chance de contraditório e/ou 

controle de legalidade, mesmo tendo requerido, reiterado, até mesmo suplicado que 

tudo lhe fosse disponibilizado em tempo verdadeiramente oportuno. 

 

Há claros indicativos de que outros imensuráveis elementos de provas passaram 

nas mãos apenas da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Registros esparsos de e-

mails trocados entre criminosos delatores e as referidas autoridades, com planilhas 

anexas e esclarecimentos sempre prestados à margem do regramento processual penal95. 

 

E a própria denúncia faz referência expressa à suposta existência de outros 

delitos ainda não imputados: “Embora seja objeto desta acusação o crime de formação 

de organização criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda sendo 

imputados, nesta denúncia, os crimes de cartel e contra as licitações” (cf. p. 4), dando a 

entender de que compêndios probatórios a isso referentes estão em suas mãos para 

oferecimento de futuras acusações. 

 

Todavia, como supostamente esses delitos “se inserem num mesmo contexto” 

(como afirma o Parquet às fls. 6) e serviram para afirmação da existência dos crimes 

antecedentes à lavagem de valores processada nestes autos, era imprescindível que todo 

esse material fosse disponibilizado à Defesa e não mantido sob a guarda da Força-Tarefa, 

para utilização quando lhe melhor aprouvesse. 

 

                                                   
95. Fato evidenciado no evento 64 (petição apresentada pelo criminoso delator PEDRO BARUSCO em que acostada 
parcial conversa com o Parquet) e no evento 141 dos autos do Inquérito Policial (DESP1, fls. 1285, 1288 e 1297/1301 
(e-mail e anexo enviados por JULIO GERIN DE CAMARGO ao Delegado de Polícia Federal Dr. EDUARDO MAUAT DA SILVA). 
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Data maxima venia, qualquer (ingênua) impressão inicial de que essas privações 

de acesso poderiam resultar de descuido ou inexperiência das autoridades atuantes em 

complexo investigativo/processual desta monta, foi absolutamente desbancada, 

restando muito claro que as manobras foram postas para dificultar o exercício defensivo. 

 

Com isso, reitera-se integralmente, o tópico 2 da resposta do peticionário à 

acusação e todas as manifestações de privação probatória apresentadas, narrativas essas 

apenas, e lamentavelmente, agravadas com as últimas juntadas documentais.  

 

O exercício abusivo de qualquer função pública é risco sempre presente em 

procedimentos cobertos pelo segredo desarrazoado e pela ausência de transparência96. 

E, como bem pontua GERALDO PRADO, “apenas inadvertidamente eventual autor de 

ilicitudes probatórias permitiria a chegada ao processo de traços de referidas ilicitudes”97, 

de modo que o conhecimento e acompanhamento das fontes de prova também é 

aspecto primordial ao exercício da defesa (claramente ceifado nesses autos). 

 

Por fim, imprescindível tratar da obtusa referência ao art. 231, CPP98, como 

justificativa a essas transgressoras juntadas documentais.  

 

Ora, é necessário promover uma interpretação sistemática das normas penais e 

processuais penais – mormente em observância às garantias e direitos fundamentais 

constitucionais que lhe foram posteriormente consolidados. 

 

Tal previsão de apresentação livre de documentos deve respeitar, portanto, os 

parâmetros de inovação e limites decorrentes dos demais dispositivos probatórios e 

                                                   
96. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de/ FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 
Editora Atlas S.A., 4ª edição, p. 50. 
97. PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das provas 
obtidas por métodos ocultos. Editora Marcial Pons, São Paulo, p. 48. 
98. “Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”. 
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defensivos. E essa conclusão é óbvia, dispensando consideração expressa, pois, do 

contrário, acabaria o art. 231 por subverter a própria ordem processual! 

 

Disso, tem-se que a possibilidade de juntada de prova, pelas partes, a qualquer 

tempo visa a resguardar aos agentes processuais o compartilhamento de dados/fatos 

relevantes ao desfecho da lide, sempre que deles tomarem ciência e conforme se der essa 

ciência. Isto é, o agente, tomando conhecimento de uma determinada prova, nesse 

tempo, então, deve juntá-la ao processo. 

 

Isso, todavia, não abre campo discricionário à Acusação para que libertem suas 

informações quando melhor lhes convier, somente servindo àquelas provas que antes 

não possuía. E, convenhamos, sustentar o contrário seria um contrassenso judicial, pois 

se daria guarida à manipulação e controle probatório em detrimento do exercício da 

defesa – exatamente como feito no caso em tela. 

 

Bem por isso é que o entendimento dos Tribunais pátrios consolidou o contexto, 

não expresso, mas óbvio, do dispositivo em questão: para juntada em “qualquer fase” (ou 

seja, em momento distinto daquele processualmente esperado), os documentos 

precisam ser novos ou, ao menos, nova sua obtenção, por impossibilidade anterior. 

Veja-se, julgado do E. Superior Tribunal de Justiça: 

 
“Afigura-se intempestiva a juntada de documentos pretendida pelo denunciado, 
pois não se tratam de provas novas, cujo surgimento se tenha dado em momento 
superveniente ao encerramento da fase probatória. Ambas provas documentais, 
pelo que se pode constatar dos autos, podiam ter sido colacionadas no tempo 
oportuno (em especial a declaração pública de fls. 17.010/17.011, datada do ano 
de 2010)”99. 

 

E esse requisito de novidade (recente existência ou conhecimento) simplesmente 

não se aplica, nem com muita leniência, aos documentos em apreço.  

                                                   
99. AgRg na AP n° 675/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 03.12.14, DJe 12.12.14. 
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É manifesto o cerceamento de defesa imposto ao peticionário, que se vê 

processado (e poderá ainda ser absurdamente condenado) sem a integral ciência 

probatória que lhe é direito; tendo sido impedido i) de utilizar grande parte do arcabouço 

de provas a seu favor, ii) de confrontá-lo e até de iii) aferir sua legalidade. 

 

A nulidade da ação penal é patente! 

 

6. CERCEAMENTO DE DEFESA: IMPEDIU-SE QUE PROVAS ESSENCIAIS AO 

ACUSADO VIESSEM AOS AUTOS 

 

Desde a primeira vez que se manifestou nos autos, o peticionário se preocupou 

em apontar provas que considerava essenciais a sua defesa (cf. evento 119). 

 

No entanto, em flagrante desrespeito às garantias constitucionais do 

peticionário, V. Exa. indeferiu praticamente a totalidade dos requerimentos defensivos 

relativos à prova100, afirmando serem eles “impertinentes”, “irrelevantes”, “de difícil 

produção” ou demorados.  

 

Restou evidente, contudo, conforme se verá, tratamento desigual entre Acusação 

de Defesa em claro desrespeito ao princípio da “paridade de armas”101. 

 

6.1. As Cartas-Convite da Petrobras 

 

Já na resposta à acusação, o peticionário requereu a expedição de ofício à 

PETROBRAS para que informasse a quantidade de cartas-convite enviadas à CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT no período de 2004 a 2014 (p. 69, evento 119, PET1). 

                                                   
100. Cf. eventos 130, 388, 663, 746, 841, 1011, 1047. 
101. LUIGI FERRAJOLI, Direito e razão: teoria do garantismo penal, RT, São Paulo, 2006, 2ª ed., p. 565. 
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Não é preciso muita meditação para perceber o intuito da produção de referida 

prova. Uma vez que o ponto fundamental da denúncia é a corrupção de funcionários da 

PETROBRAS para que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT fosse favorecida nas contratações 

da estatal, o ofício não visava a outra coisa que não demonstrar a infinidade de 

concorrências das quais a construtora foi convidada a participar ao longo desses 11 anos. 

Com isso se conseguira demonstrar a quantidade de licitações pelas quais não se 

interessou e, principalmente, a quantidade de concorrências que perdeu. 

 

Ora, se ROGÉRIO ARAÚJO é acusado de corromper funcionários públicos e com isso 

direcionar a contratação de obras da estatal para o grupo, a prova em questão é 

indispensável. Afinal, fosse verdadeiro o que diz a denúncia e teria a Construtora vencido 

uma quantidade infinitamente maior de obras e, por óbvio, aquelas que são de seu 

interesse... 

 

Essa foi uma das provas cuja produção, num primeiro momento, V. Exa. deferiu, 

determinando a “requisição à Petrobrás para que informe a quantidade de cartas-

convites enviadas à Odebrecht entre 2004 a 2014” no prazo de “10 dias” (evento 130) 

(destacamos). 

 

Alegando excesso de afazeres decorrentes “demandas urgentes da própria 

Operação Lavajato”, a Assistente da Acusação alegou estar impossibilitada de prestar as 

informações naquele prazo, requerendo, é de se pasmar, fosse “o acusado intimado a 

prestar maiores esclarecimentos sobre a justificativa para a solicitação” (evento 266). 

 

V. Exa. aquiesceu diante desse atrevimento da estatal, como se o processo penal 

servisse à proteção da vítima e não do acusado. Resolveu esse D. Juízo, então, instar a 

própria CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT (evento 288). Esta – que não é parte na ação 

penal e de quem o defendente se desligou assim que encarcerado – esclareceu que não 

poderia ela própria informar a respeito das cartas-convite recebidas uma vez que estas 
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são comumente recebidas diretamente pelos canteiros de obra. Portanto, não sendo seu 

recebimento centralizado, não seria possível à empresa ter o controle (que a estatal 

certamente tem) sobre elas (evento 712).  

 

Surpreendentemente, porém, em razão dessas informações e apesar de a 

PETROBRAS possuir a informação, mas afirmar que necessitava de mais prazo para 

apresentá-la, V. Exa. simplesmente voltou atrás e indeferiu o pedido outrora deferido, 

sob o fragilíssimo argumento de que i) a prova não seria de fácil produção e ii) não seria 

relevante para o feito (evento 841). 

 

Olvidou-se V. Exa. do fato de que o direito a produção de provas no processo penal 

é garantia constitucional do indivíduo102 a qual não pode ser sobrepujada por mero 

capricho da Assistente da Acusação que alega estar com suas “equipes sobrecarregadas”. 

Tal direito se desdobra em diversos outros, dentre eles no “direito a que, deferida a prova, 

esta seja realizada, tomando-se todas as providências necessárias para sua produção”103. 

Bastaria para tanto o mínimo de dedicação da estatal para coletar o quanto requerido, já 

que se trata de prova de tamanha relevância para a defesa do acusado. 

 

Ora, quem se importa se a prova é ou não de fácil produção? O peticionário está 

há mais de 8 meses preso preventivamente em razão de fatos tidos por gravíssimos e que 

podem redundar numa condenação a penas severas e a justificativa para o indeferimento 

e essa conversa mole de prova difícil?  

 

Mais uma vez, a garantia de duração razoável do processo – que é individual do 

acusado e não serve aos inegáveis anseios da Força-Tarefa – vem confundida com a 

pressa em julgar, o que é inadmissível! Ante o singelo fato de a PETROBRAS necessitar de 

mais prazo para atender ao pedido, V. Exa. reputou-o como de realização complexa. 

 

                                                   
102. Art. 5º, LV e LVI, CF. Nesse sentido, Ag.Reg. no MS 26.358/DF, DJe 17.12.2014. 
103. ANTONIO SCARANCE FERNANCES, Processo Penal Constitucional, RT, São Paulo, 2010, 6ª ed., p. 73. 
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Mesmo assim, a prova de difícil não tem absolutamente nada. É necessário, tão-

somente, que o agente público (PETROBRAS) que, por força de lei, tem o dever de controlar 

as cartas-convites que emite, as reúna e encaminhe ao Juízo.  

 

Tanto é assim que em situação extremamente semelhante à presente, o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, ao conceder ordem de habeas corpus em favor de RENATO 

DE SOUZA DUQUE104 para garantir-lhe o direito de acesso às ordens de pagamento da 

PETROBRAS para o GRUPO ODEBRECHT, salientou o direito de produção de provas surgidas 

durante a instrução processual, de modo a garantir ao acusado que exercesse sua ampla 

e legítima defesa técnica105.  

 

De se ressaltar, ainda, que, tivesse sido conferido novo prazo à PETROBRAS para que 

buscasse a informação requerida e a essa altura mesmo as “sobrecarregadas equipes” da 

estatal teriam encontrado tempo de responder à requisição do Juízo. 

 

Mas o caminho escolhido por esse D. Juízo foi o que tolhia o direito do acusado, 

considerando, como se não houvesse duplo grau de jurisdição, o pedido “manifestamente 

irrelevante para o julgamento”. 

 

Ora, como pode V. Exa. dizer o que é ou não relevante à defesa do acusado? É 

função do julgador apontar à defesa o que lhe interessa para, ao final, julgar a causa? Ao 

magistrado cabe, unicamente, ser imparcial. “Não se permite ao juiz, em nome do livre 

convencimento, excluir qualquer prova pela consideração antecipada de que seus 

resultados não irão alterar a sua convicção; isso não somente importaria em 

prejulgamento, como também levaria à exclusão de eventuais elementos que poderiam 

servir a um reexame da causa, em grau de recurso ou revisão, com inequívoca afronta ao 

direito à prova”106. 

                                                   
104. Autos nº 5046562-08.2015.4.04.0000/PR. 
105 TRF4 HC 5046562-08.2015.4.04.0000/PR, REL. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, 8ª Turma, J. 16.12.2015. 
106. ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, Direito à prova no processo penal, RT, São Paulo, 1997, p. 132/133. 
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Ao que parece, contudo, há uma vocação desse Juízo em se arvorar no papel de 

parte e, a partir disso, entender que para seu convencimento as provas requeridas pelo 

acusado não são necessárias, tudo em nome de uma celeridade processual 

absolutamente injustificada. 

 

Ora, “a duração razoável do processo não se confunde com celeridade a todo custo 

(...)”107. A própria natureza da sanção penal faz com que “o processo deva se submeter a 

princípios mais rigorosos, de onde se destacam os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, que não podem ser afastados em nome de uma 

celeridade processual”108. 

 

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Pretório Excelso para quem “a razoável 

duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros 

princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro”109. 

 

É evidente o cerceamento de defesa e, portanto, a necessidade a impossibilidade 

de julgamento da ação penal sem que essa importante prova venha aos autos. 

 

6.2. Pedido de Assistência Suíço 

 

Ao longo da instrução processual essa Defesa insistiu não uma, nem duas, mas sete 

vezes em requerimentos de expedição de ofício ao DRCI vislumbrando tomar 

conhecimento da existência de pedidos de cooperação internacional dirigido às 

autoridades suíças relacionado ao GRUPO ODEBRECHT, seus executivos e/ou ex-executivos 

(eventos 119, 352, 738, 982, 1014, 1034, 1141). 

                                                   
107. PAULO FREITAS, O direito a julgamento em prazo razoável e a prescrição etária do idoso, in: Processo penal e 
democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 
2009, p. 455/456. 
108. Idem. 
109 STF, HC 98.163/SP, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 28.10.2009 
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Embora todos esses pleitos tenham sido injustificadamente indeferidos, o que por 

si só fere o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 1º, e 93, IX, CF), a informação 

acabou vindo aos autos de outro modo e com uma revelação assombrosa.  

 

O corréu MÁRCIO FARIA trouxe aos autos decisão do Tribunal Penal Federal Suíço 

que reconheceu a ilegalidade do envio do pedido de assistência suíço que serviu de 

veículo para que chegassem ao Brasil documentos bancários considerados por V. Exa. 

como as provas principais destes autos (evento 1317). 

 

Tamanha foi a relevância dessa decisão que V. Exa. a classificou como “questão 

prejudicial”, suspendendo “o prazo para alegações finais da Defesa” (evento 1319) com a 

submissão do imbróglio à manifestação do Ministério Público. 

 

Diante disso, o peticionário requereu que fosse expressamente intimado para 

manifestação posteriormente à fala ministerial, pois “só assim, induvidosamente”, 

apresentar-se-ia “a contrariedade (...) como autêntica expressão de sua liberdade 

jurídica”110 (evento 1346). 

 

Um pedido dessa ordem sequer precisaria ser feito, fosse a ação penal pautada 

pelo respeito ao princípio do contraditório e tramitasse ela de acordo com o princípio do 

devido processo legal. É natural da rotina forense que as partes de manifestem sobre 

documentos e alegações da parte contrária. 

 

Mas como o preço do exercício dessa garantia constitucional é “atrasar” a 

condenação, esse D. Juízo resolveu ser rápido afirmando que esse tipo de manifestação 

poderia ocorrer em alegações finais. Isso, MM. Juiz, evidentemente que declarando lícitas 

                                                   
110 ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, RT, São Paulo, 4ª ed. p.50. 
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a provas obtidas na cooperação tida pela própria autoridade helvética por selvagem 

(evento 1353, OUT3), como demonstrado em item próprio. 

 

Ora, uma decisão dessa importância – e ainda que fosse de menor calibre – não 

poderia ter sido decidida à revelia das partes! Porque ao Ministério Público se permite 

manifestação antes da decisão a aos acusados não? A afronta ao princípio da paridade de 

armas, que já é evidente desde o momento primeiro da deflagração da Operação Lava-

Jato, vai tomando contornos cada vez mais contundentes. E a possibilidade de defesa, 

além de demandar efetividade do contraditório pleno e efetivo, pressupõe paridade de 

armas: 

  
“Liga-se, aqui, o contraditório ao princípio de paridade de armas, sendo mister, 
para um contraditório efetivo, que as duas partes estejam munidas de formas 
similares”111. 

 

Diferentemente do que se ensina nos bancos acadêmicos e do que orienta a 

jurisprudência pátria, nestes autos, a Defesa está sempre em desvantagem.  

 

É patente, pois, o cerceamento de defesa.  

 

6.3. Perícia injustificadamente indeferida 

 

Uma ação penal qualquer, escolha-se uma aleatoriamente, pode ser instaurada 

apenas se houver provas de materialidade delitiva, tanto que, de acordo com a regra do 

art. 395, III, CPP, a denúncia há de ser rejeitada se “faltar justa causa para o exercício da 

ação penal’”. Mesmo assim, a própria lei prevê o dever se produção de prova em Juízo, 

pois é defeso ao magistrado formar sua convicção “exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP).  

 

                                                   
111. ANTONIO SCARANCE FERNANDES, Processo penal constitucional, RT, São Paulo, 2000, 2ª ed., p. 52/53. 



                                                                                                   90. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Isso, MM. Juiz, em qualquer ação penal. 

 

Como a aplicação da lei é cogente e, pois, não se regula de acordo com a matéria 

dos autos ou com o potencial político do fato apurado – evidente caso dos autos – esta 

mesma lei haveria de ser respeitada na espécie. 

 

Mas, ainda, que respeito à lei se medisse proporcionalmente à gravidade do fato, 

com muito maior razão haver-se-ia de, aqui, permitir a produção de provas! 

 

No contexto de uma operação como a Lava-Jato – na qual Ministério Público e 

Polícia, com a conivência do Juízo, trabalham à revelia dos investigados durante meses 

para o bote que vem com a prisão (e que se repete ao apagar das luzes do processo, como 

se viu) – a prova produzida sob o crivo do contraditório é absolutamente imprescindível. 

 

E se o Ministério Público fala em superfaturamento – na denúncia e na mídia –, o 

mínimo que se pode garantir ao acusado é o direito à produção de uma prova pericial. 

 

Mas a postura desse D. Juízo é considerar tudo o que vem da defesa protelatório 

ou irrelevante. 

 

Pois bem. Ainda em sua resposta à acusação, ROGÉRIO ARAÚJO requereu prova 

pericial de engenharia em relação às obras questionadas na denúncia, a fim de apurar: 

 
“a) A compatibilidade dos preços constantes das propostas comerciais 
apresentadas pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT em relação aos demais 
praticados no mercado à época; 

b) A observância das normas internas da PETROBRÁS nas licitações questionadas, 
bem como a conformidade com os parâmetros internacionais e nacionais de 
engenharia da orçamentação; 
c) O nível de detalhamento dos projetos disponibilizados pela PETROBRÁS (grau de 
maturidade dos projetos) para fins de orçamentação do mercado para esclarecer 
se tinham, à época das licitações, nível de precisão (grau de incerteza) compatível, 
ou até mesmo inferior, com o indicado na Classe 2 pela AACE International em sua 
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Recommended Practice (RP) 18R-97 “Cost Estimate Classification System” (evento 
119). 

 

Em absoluto desrespeito aos arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF, V. Exa. considerou a prova 

“absolutamente irrelevante para o objeto do julgamento”, bem como “de muito difícil 

produção, considerando o tempo transcorrido e a dimensão dos contratos envolvidos, da 

ordem de bilhões de reais” (evento 130, grifamos). 

 

Difícil, Excelência, é ficar mais de 8 meses presos preventivamente sob a 

perspectiva de uma condenação baseada em presunções... Isso é difícil. O réu não pode 

pagar pela ineficiência do Estado. Se se quer limpar o Brasil, como é o lema da Operação 

Lava-Jato (seu nome de batismo não vem à toa), que se adquira ferramentas adequadas. 

 

Portanto, se o objeto de investigação são os contratos, que cuide a Polícia 

Judiciária de se aparelhar para conseguir fazer as perícias necessárias. Afinal, a prova é 

um direito do acusado e, como tal, não pode ser dele subtraído. A doutrina é enfática: 

 
“Toda a prova requerida pelas partes deve ser necessariamente deferida, sob pena 
de configurar-se em violação de direito ensejador de nulidade processual, desde 
que tempestivamente proposta (oferecida em momento oportuno), pertinente 
(relativa ao processo), admissível (possível pelo direito e pela realidade) e não se 
referir a fatos que não se provam (intuitivos, resultantes de presunção legal, 
inúteis ou notórios)”112. 
 

 Outro não poderia ser o posicionamento da E. Suprema Corte: 
 
“Analisada a questão sob tal perspectiva, mostra-se claramente lesiva à cláusula 
constitucional do ‘due process’ a supressão, por exclusiva deliberação 
administrativa, do direito à prova, que, por compor o próprio estatuto 

constitucional do direito de defesa, deve ter o seu exercício plenamente 
respeitado pelas autoridades e agentes administrativos, que não podem impedir 
que o administrado produza os elementos de informação por ele considerados 
imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a 
pretensão punitiva da Pública Administração. 

                                                   
112. ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 1994, 3ª ed., p. 37. 
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Torna-se relevante observar, neste ponto, que nem mesmo o Judiciário, 
especialmente em procedimentos de que possa resultar a imposição de sanções 
penais, dispõe de poder para inviabilizar a produção de elementos probatórios 
pretendida pelos sujeitos da relação processual, com particular destaque para o 
réu, a quem sempre deve ser assegurado o exercício, em plenitude, do direito de 
defesa”113. 

 

E a prova é plenamente exequível: a perícia almejada era de engenharia, não de 

teste da qualidade do solo lunar... E o Brasil conta com muitos engenheiros de alto calibre 

que ocupam cadeiras em universidades de renome, altamente respeitadas também no 

exterior. Basta nomear alguns desses mestres e, bingo, tem-se uma perícia. 

 

Ainda que o juiz tenha discricionariedade para indeferir diligências que considere 

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do §1º, do art. 400 do CPP, esse 

tipo de decisão “não poderá estar no livre arbítrio do juízo: por imperativo constitucional, 

deverão estar devidamente fundamentadas (art. 93, IX, CF)”114. 

 

Acontece que esse raciocínio raso sobre a imaginária “dificuldade” não tem base 

nenhuma... É difícil porque é complexo; é complexo porque é difícil. E, assim sendo, é 

irrelevante. Não dá para entender! 

 

Clara está a afronta ao princípio do devido processo legal, ampla defesa, motivação 

e paridade de armas, tendo em vista que mais uma vez esse d. magistrado impediu que 

se produzisse prova essencial à defesa de ROGÉRIO ARAÚJO de maneira injustificada. 

 

 

 

 

                                                   
113. STF, Ag. Reg. no MS nº 26.358/DF, trecho do voto do Min. Rel. CELSO DE MELLO, DJe 17.12.2014, grifamos. 
114 EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Atlas, São Paulo, 
2015, 7ª ed. p. 890. 
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6.4. Cartas Rogatórias 

 

6.4.1. Rogatória para oitiva de testemunhas 

 

Ainda em sua resposta à acusação115 o peticionário requereu, com fundamento no 

art. 222-A, do CPP, a oitiva de duas testemunhas residentes no exterior ALEJANDRO DANIEL 

CASTAÑO (México) e ARLINDO FACADIO (Argentina), demonstrando de forma consistente a 

imprescindibilidade de sua inquirição: ambas trabalharam com ROGÉRIO ARAÚJO e 

poderiam indicar, com minúcias, suas atribuições, bem como o papel por ele 

desenvolvido em cada projeto no GRUPO ODEBRECHT (evento 352). 

 

Embora plenamente identificada a imprescindibilidade de referidas inquirições 

para a defesa do acusado, V. Exa., como de costume, considerou a necessidade da 

realização dessa “prova como expediente protelatório”, indeferindo-a de plano (evento 

388). 

 

Ora, o que mais deveria o defendente esclarecer sobre o teor dos depoimentos 

das testemunhas para que fossem deferidos? Não faz sentido se exigir mais do o que já 

foi dito para que se expeça uma carta rogatória. A Defesa não pode ser compelida a 

adiantar sua estratégia sob o pretexto de justificar a imprescindibilidade da oitiva de 

testemunha residente no exterior, especialmente quando já se demonstrou a contento 

haver vinculação entre elas e as circunstâncias físicas, pessoais e profissionais do acusado. 

Presumir má-fé do réu ou de seus patronos e suposto interesse em protelar a causa é 

inadmissível em uma relação processual que se pretende justa e imparcial. 

 

O tema em questão, inclusive, já foi objeto de análise e decisão pelo E. Supremo 

Tribunal Federal durante a Quarta Questão de Ordem na célebre AP 470 que deferiu a 

expedição de cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exterior, quando 

                                                   
115 Evento 119 
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indicadas as razões pelas quais seria imprescindível ouvi-las, bastando que não fossem 

alegações genéricas116. Foi exigido, como se vê do voto do e. Relator, razoável 

justificativa. Naquele aresto, asseverou-se que há verdadeira presunção de 

imprescindibilidade nestes casos: 

 
“O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Vossa Excelência está 
propondo também – do fato do arrolamento tempestivo, observado o limite 
máximo de testemunha – que há uma presunção de imprescindibilidade. Penso 
que nós poderíamos interpretar dessa forma, porque o fato de expedir a rogatória 

com prazo determinado, sem risco ao término da instrução, não prejudica em 
nada. 
 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – A proposta oferece uma 
resposta às minhas preocupações. (...)” (grifamos). 

 

Esse Juízo, contudo, ignorou o entendimento daquela E. Suprema Corte. Indeferiu 

prontamente o solicitado, embora tenha se insistido incansavelmente no pedido (eventos 

643, 739, 1141). 

 

Estranho ainda é verificar o tratamento desigual que vem sendo dado às diferentes 

ações penais em trâmite nessa 13ª Vara Criminal Federal por esse Juízo, já que sem 

qualquer critério aparente aqui se indefere e ali se defere a expedição de cartas rogatórias 

para oitivas de testemunhas residentes no exterior. 

                                                   
116. “A expedição de cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exterior condiciona-se à 

demonstração da imprescindibilidade da diligência e ao pagamento prévio das respectivas custas, pela parte 
requerente, nos termos do art. 222-A do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de concessão de 
assistência judiciária aos economicamente necessitados. A norma que impõe à parte no processo penal a 
obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da testemunha por ela arrolada, e que vive no 
exterior, guarda perfeita harmonia com o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal. Questão de ordem 
resolvida com (1) o deferimento da oitiva das testemunhas residentes no exterior, cuja imprescindibilidade e 
pertinência foram demonstradas, fixando-se o prazo de seis meses para o cumprimento das respectivas cartas 
rogatórias, cujos custos de envio ficam a cargo dos denunciados que as requereram, ressalvada a possibilidade de 
concessão de assistência judiciária aos economicamente necessitados, devendo os mesmos réus, ainda, no prazo de 
cinco dias, indicar as peças do processo que julgam necessárias à elaboração das rogatórias; (2) a prejudicialidade 
dos pedidos de conversão em agravo regimental dos requerimentos de expedição de cartas rogatórias que foram 
deferidos; (3) o indeferimento da oitiva das demais testemunhas residentes no exterior; e (4) a homologação dos 
pedidos de desistência formulados” – AP 470 QO-quarta, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado 
em 10.6.2009, DJe 2.1.2009. 
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Na ação penal nº 5049898-06.2014.4.04.7000, por exemplo, JOÃO PROCÓPIO 

JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO requereu a expedição de cartas rogatórias e embora 

tenha V. Exa. afirmado que a medida “não aparenta ser pertinente ou relevante, sequer 

imprescindível para fins de atendimento do art. 222-A do CPP”, resolveu, de modo a 

“evitar alegação de cerceamento de defesa, (...) deferir a prova”117.  

 

Ora, o que havia ali de diferente? O que distingue os acusados dessa ação penal 

daquela? A operação é a mesma, as imputações também, os acusados desta e daquela 

ação penal estavam presos à época do deferimento da prova. O que muda daquele para 

esse processo? Nada! A ausência de critérios é absoluta. 

 

No mesmo sentido foi o tratamento de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES: “A oitiva 

de testemunhas no exterior é custosa e demorada, o que não é totalmente combatível 

(sic) com a existência de 3 acusados presos neste feito. Entretanto, se as Defesas insistem 

na prova, o Juízo irá deferi-la, consignando porém que a responsabilidade pela demora 

no julgamento do feito fica então de inteira responsabilidade das defesas”118.  

 

Acontece que o peticionário abriu mão da celeridade processual119, pois prefere se 

defender de forma ampla como lhe garante a Lei Maior. Afinal, “prestação jurisdicional 

tardia não é justiça, mas prestação jurisdicional imediata, açodada, é risco à 

democracia”120.  

 

Logo, tem plena ciência que fica sob sua inteira responsabilidade a eventual 

demora no cumprimento de prova requerida. Ocorre que, a ROGÉRIO ARAÚJO sequer foi 

dada a chance de ouvir testemunhas imprescindíveis para sua defesa, em absoluta 

                                                   
117 Autos nº 5049898-06.2014.4.04.7000, evento 158 DESP1, destacamos. 
118 Autos nº 5083838-59.2014.4.04.7000, evento 146, destacamos. 
119. Evento 739 – Pet1 fls. 4 
120. PAULO RANGEL, Direito processual penal, Atlas, São Paulo, 2015, 2ª ed. p. 45. 
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afronta ao princípio da ampla defesa e ao princípio da isonomia. Afinal, “em paridade de 

situações, ninguém deve ser tratado excepcionalmente”121. 

 

E não para por aí. Na ação penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000, o acusado JOSÉ 

DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA também requereu a oitiva de testemunhas no exterior por meio 

de cartas rogatórias. E V. Exa., sem pestanejar, deferiu a providência:  

 
“Não parece a este Juízo ademais que a prova seja imprescindível pois os fatos 

ocorreram no Brasil e, quanto aos afirmados serviços de consultoria prestados por 
José Dirceu à Engevix no Peru, as partes podem produzir provas no Brasil acerca 
da efetivação desses serviços, não sendo absolutamente necessária a oitiva de 
testemunhas no exterior. De todo modo, a bem da ampla defesa e com ressalva 
de que o ônus da demora será das partes Requerentes, resolvo deferir a prova 
sem prejuízo da continuidade da instrução.” 

 

Há certa instabilidade do Poder Judiciário, que ora afaga e ora bate no princípio da 

ampla defesa...  

 

Não se sabe bem o porquê, mas a impressão que se tem é que algo há de estranho 

a justificar esse desejo de acabar com esta ação penal a todo custo. Porque só com esta? 

Porque só nestes autos é que os requerimentos de defesa são pejorativamente 

adjetivados de protelatórios, extravagantes? 

 

Não há dúvidas que o direito à prova é garantia fundamental de todo cidadão, 

especialmente aquele alvo de imputação de natureza penal, nos termos expressos do art. 

5º LV, da Constituição Federal, que garante não apenas a mera promessa de que será 

respeitada a ampla defesa mas, também, os meios a ela inerentes, conforme consagrado 

por nossos Tribunais: 

 
“Portanto, deve prevalecer o entendimento de que é direito da defesa produzir a 
prova que entenda necessária para demonstrar a inocência do acusado, em 

                                                   
121. ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, RT, São Paulo, 2004, 2ª ed., p. 
140. 
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relação à imputação que lhe foi feita, mesmo quando o magistrado se posicione 
em sentido contrário. 
Em verdade, o direito à prova não se distingue do devido processo legal. 
Neste sentido, recolho o seguinte escólio doutrinário: ‘... é preciso ter em mente 
a base constitucional do direito à prova, que não pode ser suprimido ou restringido 
por norma ordinária; não se pode ir ao ponto de negar à acusação ou à defesa o 
exercício legítimo do poder de influenciar, através das provas, o convencimento 
do juiz. Também é evidente que não se permite ao juiz, em nome do livre 
convencimento, excluir qualquer prova pela consideração antecipada de que seus 
resultados não irão alterar a sua convicção; isso não somente importaria em 
prejulgamento, como também levaria à exclusão de eventuais elementos que 

poderiam servir a um reexame da causa, em grau de recurso ou revisão, com 
inequívoca afronta ao direito à prova’. (Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à 
prova no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 
132/133) (...) 
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela Corte ordinária e pelo 
Magistrado primeiro, entendo que a decisão cerceia o direito de defesa do 
recorrente. 
Posto isso, dou provimento ao Recurso para garantir a oitiva da testemunha 
arrolada pelo paciente, mediante expedição de carta rogatória, no prazo de 90 
dias, garantida a continuidade da instrução processual neste período, vedada a 
prolação de sentença”122. 

 

E quem paga o preço desse açodamento é evidentemente o peticionário, impedido 

de produzir provas. 

 

6.4.2. Carta-Rogatória para oitiva de BERNARDO FREIBURGHAUS 

 

Segundo consta de toda a inicial, a atuação supostamente ilícita do paciente 

estaria estreitamente ligada ao papel atribuído ao codenunciado BERNARDO FREIBURGHAUS. 

A denúncia descreve, sempre se fiando na palavra dos delatores PAULO ROBERTO COSTA e 

PEDRO BARUSCO FILHO, que BERNARDO e ROGÉRIO ARAÚJO seriam os responsáveis pela 

viabilização do pagamento de propinas no exterior (cf. páginas 40, 49/50). 

  

                                                   
122 STJ, RHC 18106/RJ, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 2.5.2006, voto do relator Min. PAULO MEDINA, grifamos nossos. 
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Buscando dar alguma fidedignidade ao que disseram os criminosos delatores, o 

Parquet trouxe aos autos um criativo relatório identificando uma suposta coincidência 

entre contatos telefônicos existentes entre BERNARDO e o peticionário, bem como 

transferências bancárias internacionais. Diz-se criativo pois não passa de uma pescaria 

investigativa, que busca coincidências fantasiosas em dois eventos completamente 

independentes123. 

 

Em 10 de agosto de 2015, o paciente apresentou sua resposta à acusação 

esclarecendo que seu relacionamento com BERNARDO FREIBURGHAUS nunca foi pautado por 

qualquer ilicitude124. Ao contrário; sendo este último seu consultor financeiro, 

administrava investimentos lícitos do paciente, devidamente declarados em seu 

imposto de renda. 

 

Somente oito dias após a apresentação de resposta à Acusação, isto em 18 de 

agosto, é que a Defesa de ROGÉRIO foi cientificada de decisão judicial que desmembrou o 

processo em relação ao codenunciado BERNARDO, pois, sendo cidadão suíço e residindo 

por lá, seria “inviável a expedição de carta rogatória e/ou pedido de cooperação para a 

citação de acusado residente no exterior” nos autos do processo penal deflagrado, “uma 

vez que o processo conta com acusados presos” (evento 75). Assim, outra ação penal 

passou a tramitar sob o nº 5039296-19.2015.4.04.7000, e atualmente se aguarda a 

expedição de carta rogatória para citação do réu. Aliás, foi apenas no último dia 14 de 

fevereiro, ou seja, mais de seis meses após sua distribuição125 sobreveio determinação 

para que o Ministério Público promova, no prazo de 60 dias (!),  a tradução do pedido de 

cooperação e da denúncia oferecida. Enquanto os acusados destes autos tiveram 10 dias 

para resposta, BERNARDO terá 30 (evento 3, autos nº 5039296-19.2015.4.04.7000), o que é 

outro indicativo de que o respeito ao princípio da isonomia não é o forte desse D. Juízo. 

 

                                                   
123. O amadorismo de referido relatório já foi suficientemente exposto na petição (evento 380 do procedimento nº 
5024251-72.2015.40.4.7000). 
124. Doc. 8. 
125. A nova ação penal desmembrada foi distribuída em 5 de agosto de 2015. 
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Cabe aqui um parêntese. O que leva este Juízo a agir em desacordo com o 

princípio da isonomia mais uma vez tratando de maneira desigual indivíduos parte de um 

mesmo processo? O princípio da igualdade no direito processual garante idêntico 

tratamento àqueles envolvidos no processo “assegurando-lhes idênticas oportunidades 

e impedindo que a uma das partes sejam atribuídos maiores direitos, poderes, ou 

impostos maiores deveres ou ônus do que à outra”126 (art. 5º, caput). Assim, não há 

justificativa para que a um réu seja concedido prazo com o triplo do tempo que a outro 

para responder à mesma acusação, sendo de se considerar que, embora BERNARDO não 

tenha sido formalmente citado, desde o início constituiu advogado nos autos127. 

Fechamos o parêntese. 

 

Pois bem. Decorrida a instrução ordinária nos autos da ação penal principal, e não 

tendo, pois, BERNARDO sido sequer interrogado nos autos próprios de sua ação penal 

desmembrada, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o peticionário requereu, 

dentre outras providências, a expedição de carta rogatória a Genebra/Suíça para oitiva 

daquele corréu (evento 1034). 

 

Surpreendentemente, no entanto, V. Exa. indeferiu mais essa prova, alegando que 

a necessidade da oitiva de BERNARDO não teria surgido no decorrer da instrução 

processual, razão pela qual o pedido não se enquadraria nos moldes do art. 402 do CPP, 

razão pela qual “deveria a Defesa requerê-la na resposta preliminar e não deixar para o 

final do processo oitiva custosa e demorada” (evento 1047). 

 

 Parece piada! Se BERNARDO era réu nestes autos e se o peticionário só foi 

cientificado do desmembramento depois de apresentar sua resposta, a exigência haveria 

de vir acompanhada de uma bola de cristal! 

 

                                                   
126. ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES, Processo Penal Constitucional, RT, São Paulo, 6ª ed. p. 46. 
127. Evento 65 



                                                                                                   100. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Afinal, enquanto elaborava sua defesa, o peticionário confiava que Bernardo seria 

interrogado nestes autos e que faria prova de sua atuação profissional como consultor 

financeiro e, principalmente, que o trabalho que supostamente desempenhou para PAULO 

ROBERTO COSTA nada tinha a ver com o peticionário. 

 

Na oportunidade da apresentação da resposta à acusação não havia como 

adivinhar que os autos seriam desmembrados por V. Exa. Não se poderia, pois, exigir que 

o peticionário requeresse naquela oportunidade a produção de uma prova que 

legalmente nem mesmo poderia pedir: a oitiva de corréu na qualidade de testemunha de 

defesa. 

 

Embora o pedido da Defesa tenha sido reiterado (eventos 1141 e 1302), 

demonstrando-se sua adequação e imprescindibilidade, a questão sempre foi resolvida 

sinteticamente: “Quanto aos requerimentos constantes nos eventos 1.140 e 1.140, já 

foram objeto de apreciação, não cabendo reapreciação”128 (evento 1151); “Esses 

requerimentos probatórios já foram apreciados nas decisões anteriores” (evento 1308). 

 

Ora, MM. Juiz, uma das principais alegações ministeriais contra ROGÉRIO ARAÚJO 

presume sua associação direta com BERNARDO FREIBURGHAUS, alegando o órgão ministerial 

que o acusado manteria relacionamento espúrio com referido corréu. 

 

Desde a propositura da ação, a percepção ministerial era de que BERNARDO 

representava peça fundamental à tese acusatória e, mais ainda, para a Defesa de ROGÉRIO. 

O restante da instrução veio a confirmar esse fato já que PAULO ROBERTO COSTA, em seu 

interrogatório, afirmou haver sido apresentado a BERNARDO por ROGÉRIO ARAÚJO (evento 

1046), o que foi reafirmado pelo delator PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (evento 1046 e 1108)129, 

fato negado pelo acusado! 

                                                   
128. Decisão do evento 1151, que se refere também à petição do evento 1141, muito embora consigne o evento 1140 
por duas vezes. 
129 . Nenhuma das demais 97 testemunhas atribuem atos ilícitos a ROGÉRIO, sendo que somente JÚLIO CAMARGO afirma 
que ele deveria saber da propina, mas que isso nunca foi falado entre eles. Nenhuma testemunha indica ilicitude no 
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Além disso – e ainda mais sintomático – o fato de o Ministério Público e esse D. 

Juízo questionarem a atuação de BERNARDO FREIBURGHAUS, sobre ele fazendo várias 

perguntas não só a corréus, mas ao próprio peticionário130: 

 
“Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor 
Bernardo Freiburghaus? 
Interrogado:- Posso perfeitamente, o Bernardo é um consultor financeiro que 
mora no Rio, competente, ele é distribuidor autônomo de fundos, então ele tem, 

ele representa vários fundos de bancos, eu investi num dos fundos e eu sempre 
trocava ideias com ele, porque além... eu não tinha ações com ele, eu tinha com 
outra corretora, e eu sempre conversava com ele sobre mercado e ele também 
queria me atrair mais para eu investir em outros fundos que ele representava, 
porque ele fazia um fundo de fundo e ele é uma pessoa muito competente, eu 
conhecia ele. 
Juiz Federal:- O senhor tinha... mantinha contato frequente com ele por telefone? 
Interrogado:- Mantinha, ligava... ele era uma pessoa muito ocupada, então às 
vezes eu ligava, não conseguia falar, enfim, mas ligava com ele, eu tinha contato 
com ele sim. 
Juiz Federal:- Deixa eu pegar aqui o documento, só um minutinho. O Ministério 
Público depois de uma quebra de sigilo telefônico, apontou aqui entre 2010 e 2015 
cerca de 813 contatos telefônicos do senhor com o senhor Bernardo Freiburghaus. 

Interrogado:- Olha... Posso responder? 
Juiz Federal:- Sim. 

Interrogado:- Olha, eu acho que isso não está certo, essas contas, o senhor 
desculpa falar, teve muitas ligações que não se completaram, nós fizemos um 
levantamento, isso baixa para cento e trinta e poucos telefonemas. 
Juiz Federal:- Cento e trinta e poucos o senhor reconhece... provavelmente o 
senhor teve com ele, então, nesse período? 
Interrogado:- Reconheço. Mas nesse período eu sempre ligava para conversar 
sobre mercado, ele querendo me atrair comprar outros fundos. 
Juiz Federal:- E o objetivo era tratar desses investimentos? 
Interrogado:- De fundos. (...)” (evento 1105). 

 

Ora, o destaque dado ao tema por quem acusa e por quem decidirá a causa, deixa 

mais do que evidente à essencialidade da oitiva de BERNARDO para o esclarecimento dos 

                                                   
relacionamento de ROGÉRIO com BERNARDO fazendo com que os únicos relatos dessa espécie venham somente dos 
dois criminosos confessos acima mencionados.  
130 Transcrições das audiências dos eventos 693, 1046, 1079 e 1105. 
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fatos. E “se algo emergir da produção de provas, que possa gerar interesse para a busca 

da verdade real, é lógico supor queira a parte atingir a produção da potencial prova. Por 

isso, antes de se garantir a celeridade processual é mais indicado e razoável procurar a 

verdade dos fatos”131. 

 

Acontece que, ROGÉRIO negou em Juízo ter aproximado BERNARDO e os criminosos 

delatores: 

 
“Defesa de Rogério Santos de Araújo: O senhor que apresentou o Bernardo a Paulo 
Roberto Costa? 
Interrogado: Não, eu não apresentei o Bernardo ao Paulo Roberto Costa. 
Defesa de Rogério Santos de Araújo: Perfeito. Além dos seus investimentos, o 
senhor tratava de algum outro assunto com Bernardo Freiburghaus? 
Interrogado: Não, tratava dos meus investimentos com ele, investimentos em 
fundos no Brasil” (evento 1105). 

 

Essa divergência não pode ser ignorada. Ora, se dois delatores dizem que foram 

apresentados a BERNARDO pelo peticionário, e este último refuta que tenha feito qualquer 

apresentação, não há motivo justo para impedir que BERNARDO reafirme a verdade trazida 

por ROGÉRIO ao ser interrogado. 

 

A simples existência de referida divergência surgida durante a instrução, por si só, 

basta para que a diligência seja deferida na fase do art. 402 do CPP, devendo o magistrado 

garantir o direito a prova ao acusado. Isso porque “se algo emergir da produção de 

provas, que possa gerar interesse para a busca da verdade real, é lógico supor queira a 

parte atingir a produção da potencial prova. Por isso, antes de se garantir a celeridade 

processual é mais indicado e razoável procurar a verdade dos fatos”132. 

 

Nas alegações finais ministeriais, ademais, as menções a BERNARDO FREIBURGHAUS 

estão em 71 trechos. Nenhuma das 97 testemunhas do processo é tão citada quanto ele, 

                                                   
131 GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 2014, 13ª ed., p. 844, grifamos. 
132 GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 2014, 13ª ed., p. 844. 
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não se podendo avistar motivo razoável para a dispensa da oitiva de pessoa tão relevante 

ao esclarecimento dos fatos. 

 

O requerimento de expedição de carta rogatória para oitiva de BERNARDO 

FREIBURGHAUS é, como visto, tempestivo e sua necessidade está mais do que justificada, 

razão pela qual o julgamento da ação penal não pode ocorrer sem que essa prova venha 

aos autos. 

 

6.5. Outros requerimentos indeferidos 

 

Na fase do art. 402 do CPP o peticionário requereu a realização das seguintes 

diligências, cuja necessidade se originou da instrução: 

 
i) Expedição de ofício à PETROBRAS solicitando informações a respeito das 

contratações no âmbito do Consórcio TUC; 
ii) Expedição de ofício à BRASKEM S.A. para que informe se ROGÉRIO ARAÚJO foi seu 

funcionário, procurador ou diretor no período de 2004 a 2014; 
iii) Expedição de ofício à PETROBRÁS para que informe qual era o conceito da 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. no cadastro de fornecedores da PETROBRÁS 
(A, B, C ou D), bem como as notas que lhe eram atribuídas de acordo com o 
Programa Geral de Fornecedores (Progefe) no período de 2004 a 2014; 

iv) Expedição de ofício à PETROBRAS para que informe todos os prêmios já concedidos 
por ela à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.;  

v) Expedição de ofício à PETROBRAS para que informe se foi realizada solenidade 
referente aos contratos para as obras da REFINARIA ABREU E LIMA – RNEST e do 
COMPERJ, quando foram assinados os respectivos contratos;  

vi) Expedição de ofício às companhias telefônicas VIVO, TIM, CLARO, OI e EMBRATEL para 
que informem a propriedade das linhas telefônicas ns. 11 98251-8031 e 11 3068-
0999, atribuídas a ROGÉRIO ARAÚJO no procedimento nº 5032830-
09.2015.4.04.7000; 

vii) Expedição de ofício ao HOTEL MELIÁ JARDIM EUROPA SÃO PAULO, localizado na Rua João 
Cachoeira, 107, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para que forneça as imagens das câmeras 
de segurança de entrada e saída do edifício nos dias 13 e 14 de novembro de 2014 
com a indicação dos registros de horários.  
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O indeferimento desses pedidos, assim como os demais anteriormente indicados, 

teve fórmula pronta: irrelevante, especulativo, protelatório, desnecessário (cf. 1047). 

 

Parte-se sempre do conceito equivocado do que é o trabalho defensivo. Para V. 

Exa. pugnar pelo justo processo é sinônimo de pedir para atrasar o julgamento, sintoma 

do autoritarismo espetaculoso que permeia a Operação Lava-Jato. Advogados bons 

mesmo são aqueles como a Dra. CATTA PRETA. O resto faz “fábrica de nulidades” ou “feira 

de chicanas” (cf. evento 1350). 

 

O pedido de expedição de ofício à estatal para que prestasse informações a sobre 

as contradições no âmbito do Consórcio TUC é plenamente justificável. Diz a inicial que: 

 
“Inicialmente, observa-se que foi apreendido na sede da Odebrecht e-mail do 
denunciado ROGÉRIO ARAÚJO acerca de licitação para o Ciclo de Água e Utilidades 
do COMPERJ, em que o executivo do Grupo ODEBRECHT informa que a MITSUI, 
representada por JULIO CAMARGO recebeu da PETROBRAS determinação para 
que se associe à CNO – CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – na execução da 
obra. O mesmo seria feito na semana seguinte com a ULTRATEC, na pessoa de seu 

presidente, RICARDO PESSOA (ANEXOS 132 e 133). Resta comprovada, portanto, 
a cooptação dos executivos da PETROBRAS a fim de que fosse a ODEBRECHT 
contratada para a realização da obra, havendo nítida fraude ao procedimento de 
contratação, bem como forte indício de que foram os executivos da empresa, 
especialmente PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE corrompidos para que 
agissem em favor da empresa” (p. 114, evento 1). 

 

Já a testemunha HEYDER DE MOURA CARVALHO FILHO, indagada a respeito desse fato, 

afirmou: 

 
“Ao contrato com a TUC foi uma situação diferente, porque quando eu cheguei no 

COMPERJ, em março de 2009, já havia uma decisão que essa parte de utilidades 
e hidrogênio, ela seria contratada, uma empresa forneceria e venderia tanto a 
parte de hidrogênio quanto a parte de utilidades. E esse processo ocorreu aí no 
ano de 2009, 2010, se eu não estou enganado entrou por 2011. Até que em outro 
momento houve uma decisão da diretoria da PETROBRAS, do colegiado em não 
continuar com esse modelo de contratação, eu não me recordo exatamente qual 
foi a motivação, mas que havia uma dívida com a empresa, uma coisa assim. E aí 
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houve uma decisão também da diretoria executiva, considerando todo o trabalho 
que já tinha sido (ininteligível) com essas empresas que estavam tratando dessa 
negociação do fornecimento de hidrogênio e da utilidade, que fizesse uma 
contratação direta das empresas junto as empresas estavam participando desse 
processo. Então, não houve exatamente uma licitação, houve uma negociação 
direta dessas empresas. ” (evento 794) 

 

Como se vê, as palavras de testemunha contrariam frontalmente a denúncia: as 

tratativas sobre este projeto obra já vinham de longa data, existindo pretensão da 

PETROBRAS de formar joint venture visando à realização da operação/exploração de 

referida unidade do COMPERJ, cujo objeto seria fornecimento de utilidades para a estatal, 

sendo certo que a ODEBRECHT tinha interesse e capacidade técnica para a realização dessa 

parceria e execução das obras. 

 

Assim, em razão da discrepância entre os fatos narrados da denúncia e aqueles 

afirmados pela testemunha, restou evidenciada a imprescindibilidade do ofício requerido 

pelo peticionário, evidentemente cabível na fase do art. 402 do CPP133.  

 

Com relação aos requerimentos dos itens ii e iii134, V. Exa. decidiu serem as provas 

“desnecessárias”, diante da declarada convicção de que o peticionário “não trabalhou 

formalmente para a Braskem” e “que a Odebrecht é empreiteira bastante qualificada e 

com notas excelentes no cadastro de fornecedores da Petrobras” (evento 1047). 

 

Pois bem. Embora essa convicção caminhe no sentido da improcedência da inicial 

quanto a esses aspectos específicos, não se pode ignorar que o magistrado de piso não é 

o único a ter contato com a matéria, que também há de tocar à Corte de Apelação. Desta 

                                                   
133. E “para que a garantia da plenitude da defesa seja uma realidade, ao direito à informação e atuação, e ao 
contraditório, deve ser somado o direito à prova, mais especificamente o direito à prova legitimamente obtida ou 
produzida, que, por certo, se faz ínsito à contraditoriedade da instrução criminal” - ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Direitos e 
Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, RT, São Paulo, 4ª ed., p. 172.  
134. Respectivamente, expedição de ofício à BRASKEM S.A. para que informe se ROGÉRIO foi seu funcionário, procurador 
ou diretor; e à PETROBRAS para que informasse o conceito da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. no cadastro de 
fornecedores da estatal no período de 2004 a 2014. 



                                                                                                   106. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

feita, é direito do acusado ver aqui juntadas todas as evidências necessárias a invalidar a 

pretensão ministerial! 

 

Também foi indeferido o pedido do peticionário de expedição de ofício às 

operadoras de telefonia para que informassem a propriedade das linhas telefônicas ns. 

11 98251-8031 e 11 3068-0999 atribuídas a ROGÉRIO ARAÚJO no procedimento 5032830-

09.2015.4.04.7000 que, registre-se, nunca foram de sua propriedade, mas de ROGÉRIO 

CARVALHO DOS SANTOS (cf. evento 19 OUT18 daqueles autos e Anexo 79 da denúncia). 

 

O Parquet, contudo, tanto ansiava entre um liame entre o peticionário e os 

criminosos delatores que cegou a razão ao ignorar a prova dos autos e requerer, como se 

do acusado fossem, quebras de linhas telefônicas pertencentes a pessoa alheia à 

investigação. 

 

Ora, como julgar irrelevante prova que afasta o acusado das conexões 

atrapalhadas que o Parquet empregou para associá-lo a BERNARDO FREIBURGHAUS, 

personagem citado 79 vezes na denúncia? Impedir que se faça prova que permite afastar 

as falsas imputações do órgão ministerial implica em inegável cerceamento de defesa. 

“Nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, 

os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: 

a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos”135. 

 

Diante do exposto, restou evidente que todos os indeferimentos apontados acima 

cercearam o direito do peticionário à prova, infringindo-se os princípios constitucionais 

da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, e da paridade de armas. A 

continuidade do julgamento desta ação penal sem que as diligências requeridas sejam 

efetivamente cumpridas é causa de inegável nulidade, nos termos do art. 564, IV, do CPP. 

 

                                                   
135. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, São Paulo, 2015, 3ª ed., p. 401. 
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7. A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DE PEDRO BARUSCO 

 

Antes mesmo de sua resposta à acusação o peticionário vem insistindo em ter 

acesso a procedimentos correlatos à ação penal, em especial o que contém a quebra de 

sigilo telemático de PEDRO BARUSCO e de vários outros funcionários da PETROBRAS136.   

 

Quando V. Exa. finalmente levantou o sigilo deste procedimento, a ele não 

estava acostado o conteúdo da quebra telemática. Em audiência, a defesa reiterou a 

necessidade de acesso, o que foi deferido (evento 923). Tendo inicialmente fornecido 

mídia incorreta, uma segunda foi disponibilizada, mas num formato digital 

absolutamente inacessível aos usuários regulares do processo eletrônico (evento 995). 

 

 É evidente que todo esse material era absolutamente indispensável à preparação 

das Defesas para o interrogatório de PEDRO BARUSCO. Tanto é assim, que quando da data 

designada para este ato, as defesas fizeram novo alerta quanto ao cerceamento 

decorrente dessa inacessibilidade, destacando que o “próprio Cartório deste Juízo só 

obteve acesso ao conteúdo” desse material “após o auxílio de funcionário da Petrobras”. 

O pedido– que obviamente foi o de se adiar a inquirição do delator devido ao “grande 

volume dos arquivos eletrônicos” ilegíveis (evento 1003) – foi indeferido.  

 

Em contato com funcionário da PETROBRAS indicado pela Assistente da Acusação, a 

Defesa foi informada de que parte das mídias estava efetivamente inacessível, protegida por 

criptografia, o que foi registrado nos autos (cf. eventos 1014 e 1034). 

 

Nenhuma providência foi tomada para a disponibilização desse material. Nesse 

sentido, sábias as palavras de AURY LOPES JR.: “a efetividade do contraditório no Estado 

Democrático de Direito está amparada no direito de informação e participação dos indivíduos 

na Administração da Justiça. Para participar é imprescindível ter a informação”137. 

                                                   
136 Procedimento 5005032-73.2015.4.04.7000. 
137. AURY LOPES JR., Direito Processual Penal, 12ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 372. 
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O fato é que, mais uma vez, teve o peticionário de se contentar com a prova 

facciosamente selecionada pela Acusação! 

 

A negativa de acesso viola o princípio da comunhão de provas além de direitos 

fundamentais do peticionário. Ele se encontra privado dos meios necessários ao efetivo 

exercício do contraditório e da ampla defesa.  

 

E para evitar o acesso à prova, V. Exa., como foi comum neste feito, quis assumir o 

controle até mesmo do que o advogado de defesa deve fazer. É o que se vê da justificativa 

do impedimento: “as mensagens eletrônicas mais relevantes já foram disponibilizadas desde 

o início desta Ação Penal” (evento 1003). 

 

Mais relevantes aos olhos de quem? Dos da Defesa certamente não é. O Superior 

Tribunal de Justiça é enfático ao assentar ser “lesiva ao direito à prova, corolário da ampla 

defesa e do contraditório - constitucionalmente garantidos -, a ausência da salvaguarda da 

integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de garantia 

da paridade de armas das partes adversas”138. 

 

Como se isso não bastasse e esquecendo de vez do princípio da inércia do Poder 

Judiciário139, esse Juízo ainda passou a usar do interrogatório em apreço para produzir 

prova sobre fatos objeto de outra ação penal! A despeito dos protestos da Defesa, V. Exa. 

se manteve no intuito acusatório: 

 
“Juiz Federal:- O senhor colocou outras obras também, embora não façam parte desse 

processo, da Odebrecht, nessa mesma página, Revamp, terminal de Cabiúnas, 
gasoduto Cabiúnas, nesses o senhor recebeu? 

                                                   
138. STJ, HC 160662/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 17.3.2014. 
139. “...como terceira manifestação do princípio da ação, decorre a regra pela qual o juiz – que não pode instaurar o 
processo – também não pode tomar providências que superem os limites do pedido: ne eat iudex ultra petita 
partium” - ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Teoria Geral do 
Processo, Malheiros, São Paulo, 1994, 10ª ed., p. 59/60. 
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“Interrogado:- Integralmente. 
“Defesa de Rogério Araújo:- Excelência, isso não faz parte, não é objeto da denúncia. 
Excelência, com todo respeito. 
“Juiz Federal:- Faz parte... 
“Defesa de Rogério Araújo:- Excelência, (ininteligível) é nos limites da acusação, com 
todo respeito a Vossa Excelência. 
“Juiz Federal:- A posição do Juízo é que faz parte de um modus operandi e o Juízo quer 
esclarecer, certo? Então está indeferida a questão” (evento 1108). 
 

O peticionário não se defende de modus operandi, mas de imputações precisas e 

que devem constar da denúncia. A força vinculativa da inicial acusatória é destacada pela 

doutrina, que reconhece como função da denúncia “bitolar a acusação e o alcance do 

julgamento judicial”140. 

 

Ora, se esse D. Juízo insiste em chamar a inquirição de delatores de 

“interrogatório”, haveria de respeitar, no mínimo, o estabelecido nos arts. 187 e 212 do 

CPP, deixando que o próprio Ministério Público exerça o papel de acusador. 

  

É inquestionável a nulidade do interrogatório de PEDRO BARUSCO, seja pela 

flagrante ofensa à ampla defesa, seja pela desobediência ao devido processo legal. 

 

8. AS PROVAS QUE EMBASAM A ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE VALORES SÃO 

NULAS 

 
“A observância das garantias que integram o processo justo constitui o 

modelo garantista na atividade probatória, ou seja, o padrão ou standard 
obrigatório que deve ser abstrato e normativo, assim como na atividade dos 

sujeitos processuais. 
Na hipótese da prova produzida no exterior, a diversidade entre os sistemas é 
superada pelo reconhecimento do padrão normativo universal das garantias 

processuais, as quais se posicionam como standard universal e demandam dos 
Estados solicitados um esforço de verificação quanto à equivalência e 

                                                   
140. BENEDITO ROBERTO GARCIA POZZER, Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro, São Paulo, 
IBCCRIM, 2001, p. 105. 
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compatibilidade da regulação interna com estes valores, resguardando, assim, 
a eficácia da prova a ser produzida”141. 

 

No último dia 2 de fevereiro, V. Exa. suspendeu o prazo para alegações finais 

defensivas, em virtude da notícia de que a Justiça Suíça entendera “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”.  

 

 O reconhecimento do envio ilegal pela Corte estrangeira confirma o que já há 

muito se suspeita, ou seja, que não haveria de ser fruto de mera coincidência o fato de 

terem os documentos que embasaram a denúncia chegado às mãos da Acusação poucos 

dias antes do prazo para seu oferecimento.  

 

 Diversos requerimentos para apuração exata a respeito da vinda dos documentos 

foram feitos pela Defesa do requerente desde o início da ação penal142, porém o Parquet 

sempre tergiversou em respondê-los, o que reforçou ainda mais a desconfiança da Defesa 

quanto à licitude da documentação bancária que, como diz V. Exa., é a prova principal 

desta ação penal (cf. eventos 5, 388, 1047 e 1297, além das informações prestadas por 

esse Juízo nos autos do habeas corpus n. 132.233/PR, STF).   

 

 O motivo da hesitação ministerial em esclarecer de uma vez por todas os 

questionamentos sobre a bastante duvidosa origem dos documentos bancários ficou 

evidente a partir da notícia trazida aos autos pela Defesa de MÁRCIO FARIA de que a Justiça 

Suíça considerou ilegal a documentação encaminhada às autoridades brasileiras (evento 

1.317).  

  

                                                   
141. FÁBIO RAMAZZINI BECHARA, Cooperação jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no 
exterior, Saraiva, São Paulo, 2011, p. 93. 
142. Foram, ao todo, sete petições (eventos 119, 352, 738, 982, 1014, 1034 e 1141) e um requerimento feito em 
audiência (evento 640). 
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 Em claro desespero por ter sido descortinada a real origem ilícita da prova que 

embasa a Acusação, o Ministério Público Federal perdeu a mão: num comportamento no 

mínimo pueril, ao ser contrariado não apenas pela Defesa, mas pela Justiça Suíça, o 

Parquet esperneia, ofende os advogados e despeja uma série de artifícios para desviar o 

foco do essencial que é a ilicitude da prova. 

 

 Entretanto, como se viu no item dedicado à demonstração do cerceamento de 

defesa, V. Exa. impediu que os demais acusados se manifestassem sobre o assunto e 

retomou o curso da ação penal. Apesar da ilicitude da prova principal dos autos – palavras 

de V. Exa. –, esta virou uma questão sem maior importância, para ser discutida em 

alegações finais, afinal e como se assentou no r. despacho do evento 1319, as autoridades 

helvéticas não querem prejudicar autoridades brasileiras, como se a “índole do processo 

penal”143 fosse proteger autoridades e não o acusado... 

 

 A decisão nestes autos, entretanto, parte dessa premissa absolutamente 

equivocada para prejudicar jurisdicionados.  

 

 Como o devido respeito, a existência ou não prejuízos a autoridades (quem são 

elas?) consubstancia questão que não pode entrar no cômputo das garantias 

constitucionais. O processo há de ser visto primordialmente sob a perspectiva do 

jurisdicionado, pois é a ele e somente a ele que a lei processual penal visa proteger. 

 

8.1. A inegável, escancarada e ilícita cooperação selvagem 

  
“A função de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de 

abusos nem deve reduzir-se a atos que importem em violação de 
direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas na 

Constituição e nas leis. (...) Os fins não justificam os meios. Há 
parâmetros ético-jurídicos que não podem nem devem ser 

transpostos pelos órgãos, pelos agentes, ou pelas instituições do 

                                                   
143. ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Teoria do direito processual penal: jurisdição, ação e processo penal (estudo sistemático), 
RT, São Paulo, 2002, p. 169/170. 



                                                                                                   112. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Estado. Os órgãos do Poder Público, quando investigam (...) não estão 
exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da 

Constituição, por mais graves que sejam os fatos cuja prática motivou 
a instauração do procedimento estatal” (STF, MS 25.668/DF, PLENO, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 4.8.2006 – grifamos). 

 

Ainda que a obtenção dos dados de PAULO ROBERTO COSTA e de RENATO DUQUE 

tivesse ocorrido dentro do formalismo característico e indispensável do Processo Penal – 

como se verá, não foram –, faltariam ao Ministério Público elementos com que pudesse 

fazer a necessária conexão entre os pagamentos identificados nas contas a eles 

relacionadas – e também nas ligadas a PEDRO JOSÉ BARUSCO – e o GRUPO ODEBRECHT. 

 

 Daí porque se presumiu que a Acusação teria formulado um pedido de 

cooperação penal internacional. Questionamentos nesse sentido foram feitos144, mas 

nunca respondidos satisfatoriamente. 

 

 O Ministério Público dizia não ter feito pedido de cooperação nenhum, mas, 

atendendo a uma ordem do Superior Tribunal de Justiça (mandado de segurança nº 

22.007/DF), o Ministério da Justiça afirmou que foram feitos “3 (três) pedidos de 

cooperação jurídica internacional nos quais foi relacionado o nome de pessoa jurídica 

com denominação de ‘Odebrecht’”, sem apontar, porém, um pedido especificamente 

relacionado ao GRUPO ODEBRECHT (evento 996, OUT2). No mínimo, esquisito. 

 

 Um Procurador da República se dá ao trabalho de cruzar o Oceano Atlântico para 

voltar com uma mídia contendo informações de PAULO ROBERTO COSTA, trava um contato 

para lá de mal explicado com o Principado de Mônaco, pede a prisão do defendente e de 

outros executivos do GRUPO ODEBRECHT afirmando que a prisão é necessária diante das 

evidências – reveladas por criminosos delatores – da ocorrência de corrupção e, quanto 

ao GRUPO ODEBRECHT, fica inerte?  

 
                                                   
144. As já citadas sete petições dos eventos 119, 352, 738, 982, 1014, 1034 e 1141 e um requerimento feito em 
audiência (evento 640). 
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 Essa esquisitice, contudo, foi esclarecida algum tempo após a prisão.  

 

 Em 17 de julho de 2015, portanto, às vésperas de se completar o prazo de 30 dias 

para conclusão do inquérito policial, o Ministério Público recebeu – assim, por acaso (!) – 

todos os documentos que necessitava para, em seu entendimento, estabelecer uma 

conexão entre os recebíveis dos ex-funcionários da PETROBRAS e o GRUPO ODEBRECHT, cf. 

evento 1, anexos 3 e 4, do procedimento 5036309-10.2015.4.04.7000. 

 

 Isso porque, por uma simples “coincidência”, o Ministério Público helvético fez 

um pedido de cooperação ao Brasil solicitando, dentre outras providências, a tomada de 

depoimentos de PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE SOUZA DUQUE, 

JORGE LUIZ ZELADA e NESTOR CUÑAT CERVERÓ.  

 

 Veja-se o absurdo. Em 17 de julho de 2015, o Ministério Público recebeu essa 

documentação, em 23 de julho, ajuizou o pedido de cooperação passiva (proc. 5036309-

10.2015.4.04.7000) e, no dia seguinte, 24 de julho, ofereceu denúncia nestes autos. 

 

 As condições de tempo em nada favorecem a anêmica versão ministerial de que 

tudo foi uma coincidência. Foi apenas no prazo de uma semana que o Ministério Público 

conseguiu analisar a documentação que veio da Suíça elaborar uma denúncia de mais de 

duzentas laudas e que conta com 249 anexos. Impossível... 

 

 Não se alegue que a documentação bancária serviu apenas para subsidiar a 

acusação de lavagem de valores (o que já é uma boa parte da inicial) e que o Ministério 

Público apenas adicionou novos argumentos a uma acusação que já estava pronta. Afinal, 

se o caminho do dinheiro esboçado no quadro de p. 147 da exordial é o que constituiria 

a prova do pagamento de propina, como poderia cogitar do restante da denúncia se uma 

semana antes de seu oferecimento essa documentação formalmente inexistia? 
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 Ora, a decisão judicial que determinou a execução do pedido de cooperação 

vindo da Suíça é datada de 23 de julho! No dia seguinte, o MPF fez uma apresentação em 

power point, em rede nacional de televisão, que continha todas as informações 

constantes dos documentos recebidos menos de 24 horas antes! Não é incrível? Embora 

tão eficiente na análise recorde da documentação suíça, o Parquet foi tão inerte em 

relação ao seu próprio pedido de cooperação, encaminhado à Suíça em novembro de 

2014 exatamente para saber a origem dos fundos depositados nas contas de PAULO 

ROBERTO e PEDRO BARUSCO! 

 

 O que fica claro é que o Ministério Público já tinha conhecimento desses papéis, 

deixou de fazer o pedido de cooperação relacionado ao GRUPO ODEBRECHT 

intencionalmente – para evitar, como se verá, o necessário contraditório a que o 

procedimento seria submetido em solo Suíço – e, em troca, recebeu a documentação 

num pedido de cooperação passiva. 

 

 Outra prova de que o pedido de cooperação passiva existiu somente para que os 

documentos aqui chegassem está no fato de que até hoje, mais de um ano depois, ele 

não foi cumprido, providência totalmente incompatível com a celeridade que tem sido 

própria desta ação penal. 

 

 Daí a importância, MM. Juiz, dos pedidos de acesso à comunicação estabelecida 

entre a Acusação e a Confederação Suíça, como insistiram os ilustres defensores de 

MÁRCIO FARIA (eventos 118 e 996). 

 

 Conquanto V. Exa. tenha assentado que “não há um direito de acesso à Defesa 

ao material de trabalho do MPF, incluindo comunicações por mensagens eletrônicas, 

assim como o MPF não tem direito de acesso ao material de trabalho da Defesa, salvo se 

houver  justificativa concreta para a solicitação e não especulações da Defesa” (evento 

130), é certo que o representante do Parquet em relação à prova não merece a mesma 

proteção do advogado em relação a seu cliente.  



                                                                                                   115. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

 

 O sigilo entre a comunicação é consectário lógico do direto à ampla defesa, que, 

por razões óbvias, não há de beneficiar quem acusa.  

 

É inegável que no caso dos autos foi o próprio acusador quem agiu de modo a 

reforçar sua obrigação de transparência. Ao contatar autoridades helvéticas diretamente 

e sem o concurso do DRCI, o Ministério Público Federal, como órgão do Poder Executivo 

que é, fala em nome do Brasil, da República de quem seu representante é Procurador; 

não fala em nome próprio. E agindo como representante da pátria, tem o representante 

do Parquet, a obrigação e cumprir os deveres fixados no art. 37, caput, da Carta da 

República, dos autos se destacam a obediência aos princípios da legalidade e da 

publicidade. 

 

 Se o que a defesa questiona é justamente a legalidade do contato com o 

Ministério Público helvético, o direito do acusado de acesso é inquestionável, 

especialmente se não há diligência em andamento, já que a ação penal está próxima da 

sentença.  

 

Mas ainda que comunicações do Ministério Público referentes a ação penal 

pudessem ser tidas por sigilosas, do mesmo modo que o sigilo das conversas entre cliente 

e advogado pode ser relativizado quando se suspeita da legalidade da atuação do 

causídico, tem o defendente o direito ao afastamento do imaginado sigilo de que gozaria 

o Ministério Público para que todas as circunstâncias da obtenção dos papéis ilícitos 

venham à tona. 

 

 O que se tem, por ora, é apenas o Ministério Público afirmando que não fez nada 

de errado. Cadê a prova? Porque escondê-la? 

 

 Aliás, o que esse D. Juízo chamou de “especulações da Defesa” certamente 

deixaria se sê-lo, até mesmo aos olhos de V. Exa., se os e-mails viessem aos autos. 
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 Entretanto, com ou sem os e-mails, ficou claro pelo que acima se mostrou que 

não se está a tratar de especulação. Houve o que a doutrina internacional convencionou 

“cooperação selvagem”, o que é causa de nulidade da prova.  

 

 O acórdão proferido pela Justiça Suíça é claríssimo ao reconhecer tanto a atuação 

ilegal de membros de seu Ministério Público quanto que os documentos bancários não 

poderiam ter sido encaminhados às autoridades brasileiras, porquanto obtidos a partir 

de procedimento que burlou direitos e garantias legais:  
 
 “A informação agora incluída no pedido de cooperação contestado, relacionada a 
contas do Apelante e, no particular, a prova apresentada com o pedido, vêm, 
então, obviamente, de procedimentos, a cujos autos as autoridades brasileiras 
haviam pedido acesso. Com isso, evidencia-se que a presente rogatória apelada 
não servia apenas aos objetivos da perseguição penal local, mas também para 
atender às diversas cartas rogatórias brasileiras e a seus objetivos” (evento 1317, 
OUT3). 

 

 Está cristalino na decisão que os documentos não podem ser utilizados por ter se 

configurado, inequivocamente, a repudiada “cooperação selvagem”: 

 
“Face às circunstâncias do caso atual, pode até ser lícito transmitir a mera 
informação de caráter sigiloso, no âmbito do processo rogatório ativo. Porém, o 
fornecimento de provas caracteriza uma forma da ‘entraide sauvage’ repudiada” 
(evento 1317, OUT3, p. 16, grifamos). 

 

O Ministério Público ofende a Defesa dizendo que intenção desta é criar uma 

“fábrica de nulidades”. Ora, não foi nenhum dos advogados atuantes nestes autos que 

tomou um avião para estabelecer um tête-à-tête com procuradores suíços e arranjar uma 

cooperação já reconhecida como selvagem. Portanto, não foi a defesa que deu causa a 

nulidades. A engenharia de produção dessa “fábrica” é papel que tem sido exercido com 

maestria pela Acusação. 
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8.2. A questão não pode ser reduzida a um erro de procedimento 

 

A manifestação ministerial do evento 1350, afirma que “a questão examinada 

pelo tribunal suíço é procedimental, e não de produção de prova”.  

 

V. Exa. encampou essa ideia e assentou ser fundamental que o processo siga, pois 

“o erro procedimental é suprível e sanável” e que “não é suficiente para determinar a 

ilicitude da prova”(evento 1353). 

 

A ilegalidade – que impede sim que se considere como prova os papéis vindos da 

Suíça – não é tão-somente um erro procedimental! 

 

Vê-se aqui um dos muitos sofismas retóricos que não resiste a uma leitura atenta 

da decisão suíça. Afinal, é a própria Justiça estrangeira quem reconhece expressamente 

que a documentação bancária foi sim obtida a partir de procedimento que violou direitos 

e garantias legais, privando a parte “de se se pronunciar quanto à transmissão de seus 

documentos bancários, ao decorrer do processo rogatório” e impedindo “a possibilidade 

de uma avaliação judicial de transmissão efetuada dos documentos bancários e 

inviabilizaria a proteção jurídica individual, prevista, contudo, no direito rogatório” 

(evento 1317, OUT3). 

 

Não se trata, portanto, de mero erro procedimental, mas sim de flagrante vício 

na forma como a prova foi obtida, uma vez que colhida com infringência a normas 

procedimentais estrangeiras.  

 

V. Exa. tratou a questão como um errinho bobo, dizendo que não seria o mesmo 

que “uma confissão extraída por coação [tão comum na Operação Lava Jato], uma busca 

e apreensão sem mandado ou uma quebra de sigilo bancário destituída de causa” (evento 

1353). 

 



                                                                                                   118. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

 Data venia, o raciocínio é equivocado. A questão é grave, pois esse “erro 

procedimental”, como classificaram Acusação e Juízo, ocorreu mediante o desrespeito a 

um direito fundamental que é o da ampla defesa (cf. art. 5º, LV). E é impossível considerar 

seja sanável a obtenção de papéis que teve por pressuposto o desrespeito a um direito 

constitucional! 

 

 O Parquet advoga contra a Carta Constitucional a ponto de alterar o que disse a 

decisão suíça, sustentando que “a suposta ilicitude estaria no procedimento, ocorrido 

sem violação de direitos dos réus e terceiros, e não na produção das provas. A prova foi 

produzida legitimamente na investigação suíça” (p. 6v do evento 1350). 

 

 Ora, como falar em produção legítima de prova com desrespeito a direito 

constitucional? 

 

A realidade é que a decisão foi categórica ao reconhecer que “a transmissão de 

todas as provas judiciais referentes ao caso vai, entretanto, longe demais” (evento 1.317, 

OUT 3, item 5.4). 

 

É, pois, incontestável o vício na produção dos documentos bancários, atestado 

pela própria Corte Suíça ao entender que o material foi obtido sem que a parte pudesse 

sobre o assunto se manifestar, impedindo também sua submissão a controle jurisdicional 

e inviabilizando “a proteção jurídica individual, prevista, contudo, no direito rogatório”.  

 

Consoante leciona COUTURE, “produção da prova vem a ser o conjunto de atos 

processuais que é mister para trazer a juízo os diferentes elementos de convicção 

oferecido pelas partes”145. Daí a imprescindibilidade de se perquirir a legalidade de todos 

esses atos processuais que integram o caminho da produção da prova.   

 

                                                   
145. Apud ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da prova no Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 2004, p. 40.  
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Ao obter os documentos bancários desrespeitando o direito de defesa das partes 

envolvidas e permitindo que o Ministério Público brasileiro a usasse para fins diversos do 

objeto do pedido de cooperação, a Confederação Suíça maculou a prova de ilicitude 

desde sua origem.  

 

 E é esse mesmo direito de defesa que em termos legislativos (suíços) impediria 

que o Ministério Público suíço simplesmente encaminhasse a documentação bancária 

que embasou a denúncia ora combatida.  

 

Como certamente não desconhece V. Exa., nem tampouco o Ministério Público 

Federal, são dois os principais diplomas da legislação suíça que regem o acordo de 

cooperação internacional mantido com o Brasil.  

  

O primeiro é o tratado que integrou a legislação pátria por meio do Decreto nº 

6.974/2009, que, em seu art. 10, n. 1, impõe que a utilização de documentos dependeria 

de pedido formal do Estado brasileiro. 

 

 A razão dessa regra é clara. O pedido há de redundar em procedimento em 

território suíço que garanta o direito da defesa da parte interessada. É o que determina 

o segundo diploma relevante para a matéria. Trata-se da Loi fédérale sur l'entraide 

internationale en matière pénale, lei helvética que rege cooperação internacional em 

matéria penal, que, em seu art. 21 estabelece: 

 
“Art. 21, n. 1 - La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle 
ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un 
mandataire d'office lui est désigné”146. 

 

                                                   
146. Em tradução livre: “O acusado poderá contar com a assistência de um advogado. Se o acusado escolher não fazê-
lo ou não tiver condições para tanto, um advogado público ser-lhe-á designado” 
(https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810037/index.html).  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810037/index.html
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 Tampouco se ignora que o Ministério Público brasileiro deve obediência ao art. 

13 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que estabelece que “a prova dos fatos 

ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar” (grifamos). 

 

 Aliás, trata-se de direito não apenas assegurado pela legislação suíça, mas 

também pela nossa Carta da República (art. 5º, LV e LVI): 

 
“No que se refere à prova produzida no exterior, a observância ao direito de 

defesa manifesta-se fundamentalmente pela oportunidade de acompanhamento 
do ato a ser realizado no Estado requerido, como também pelo direito de o 
acusado ver-se assistido por um profissional habilitado, constituído ou nomeado 
oficialmente para o ato. O acusado tem direito a uma defesa efetiva, incumbindo 
as autoridades competentes o dever de atuar de modo a assegurar ao interessado 
o gozo efetivo desse direito”147.  

 

 E, como se viu, a lei que vigora na Suíça impedia que a produção da prova da 

forma que ocorreu.  

 

 Ora, MM. Juiz, o direito da parte a manifestação não haveria de ser meramente 

figurativo, que é a sensação que V. Exa. externou ao afirmar que “aparenta ser certo” que 

“irregularidade procedimental seja sanada na Suíça” (evento 1353). 

 

 Se um novo procedimento vier a ser efetivado, como considerar “certo” o fato de 

que a cooperação será autorizada? Que autoridade sobre o sistema suíço e sobre o 

tratamento por ele dado à prova tem esse D. Juízo para afirmar isso? 

 

 

 

 

                                                   
147. FÁBIO RAMAZZINI BECHARA, Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal: eficácia da prova produzida no 
exterior, Saraiva, São Paulo, 2011, p. 106. 
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8.3. A má-fé na obtenção dos papéis ilícitos 

 
“It is contrary to the first principles of justice to allow a 

search through all the respondents' records, relevant or 
irrelevant, in the hope that something will turn up”148. 

 

O próprio Ministério Público Federal confessa que a documentação vinda da 

Confederação Suíça demanda, para dizer o mínimo, convalidação149, o que já é prova de 

sua imprestabilidade. 

 

O mais curioso, contudo, é que a Acusação afirma que à espécie dos autos 

“aplicar-se-ia, ainda, a exceção à regra da exclusão consistente na boa-fé” (p. 6, evento 

1350). 

 

Para sustentar essa patacoada, alega que “o próprio tribunal suíço, no item 6.2 

de sua decisão, afirmou expressamente que o Brasil ‘não pode ser responsabilizado por 

medidas falhas de órgãos públicos suíços’”. Por isso, conclui que “não há qualquer sentido 

em se falar em exclusão de provas, porque não há conduta deliberada nem culpável no 

sentido da prática de um ilícito” (p. 17, evento 1350). 

 

Ora, MM. Juiz, se tem uma coisa que os autos mostram foi falta de boa-fé, não o 

contrário. 

 

Em novembro de 2014, quando deflagrada a 7ª fase da Operação Lava-Jato, a 

erga omnes, os jornais noticiavam que PAULO ROBERTO COSTA tinha firmado acordo de 

delação premiada e que, em consequência, devolveria ao erário o que teria recebido a 

título de propina. E assim foi feito. Ao virar “colaborador”, desintoxicou-se da condição 

de funcionário público extorcionista e foi promovido a ajudante de salvador da pátria.  

 

                                                   
148. FTC v. American Tabacco Co. [264 U.S. 298 (1924), trecho do voto, Mr. Justice HOLMES. 
149. O que, como se demonstrará, é impossível. 



                                                                                                   122. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

O delator e seus familiares abriram mão, assim, do sigilo bancário referente às 

contas mantidas em seus nomes e também nos de diversas empresas offshore a eles 

relacionadas, dentre estas as tratadas na denúncia. É o que mostra o documento 

apresentado pelo Ministério Público na petição do evento 1030.  

 

Foi por isso que o Dr. DELTAN DALLAGNOL viajou à Suíça e, à margem do formal 

procedimento de cooperação jurídica internacional, trouxe no bolso uma mídia USB 

contendo cópia de toda a documentação bancária das contas relacionadas a PAULO 

ROBERTO COSTA e seus familiares (cf. evento 996, OUT6). 

 

Já em relação a RENATO DE SOUZA DUQUE, o procedimento adotado pela Acusação 

foi ainda mais ilegal. 

 

Sem explicar de onde veio a informação a respeito de contas relacionadas a 

RENATO DUQUE, o Ministério Público Federal requereu “o afastamento do sigilo bancário 

de contas mantidas em instituições financeiras em Mônaco controladas, direta ou 

indiretamente, por Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza 

Duque, Roberto Gonçalves, Jorge Luiz Zelada e Nestor Cuñat Cerveró, para fim de 

assistência jurídica internacional” (evento 996, OUT3). 

 

Alguns dos alvos eram conhecidos delatores, mas quanto a DUQUE, como é que o 

Ministério Público sabia a respeito de contas suas no Principado de Mônaco? 

 

Não se sabe como, mas, novamente de forma curiosa e sem passar pela autuação 

do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, o Governo do 

Principado de Mônaco, em 15 de janeiro de 2015, encaminhou ao Ministério Público 

informações sobre contas bancárias de RENATO DUQUE, dando detalhes de movimentação 

financeira da offshore MILZART OVERSEAS HOLDINGS INC, indicada na denúncia como 

destinatária dos depósitos tidos pela Acusação como propina.  
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Em abril de 2015, mais de dois meses depois do pedido de quebra de sigilo acima 

mencionado, o Parquet resolveu contar um pouco mais sobre a comunicação que 

manteve com as autoridades monegascas. 

 

Diante da insurgência da Defesa de RENATO DUQUE contra o encaminhamento das 

informações sem o necessário concurso do DRCI, o Ministério Público explicou nos autos 

que, na realidade, “as informações recebidas foram obtidas via canal de comunicação 

direto entre autoridades, que enviou ao parquet brasileiro, espontaneamente, os 

documentos”. 

 

Isso porque “essa troca de informações ocorreu em caráter de urgência, por e-

mail, a fim de ser dado conhecimento à autoridade requerente, no caso o MPF, sobre os 

dados bancários existentes em contas de Mônaco, bem como sobre operações 

financeiras relevantes realizadas nessas contas” (evento 996, OUT5). 

 

Como diz o vulgo, a conversa é “para boi dormir”... É absolutamente inverossímil 

a versão de que as autoridades monegascas simplesmente resolveram comunicar a 

suposta relação de investigados com contas mantidas em instituições bancárias – que 

também lá são protegidas por sigilo – e o fizeram assim, informalmente, por e-mail. 

 

 Ainda que assim tivesse sido, de que serve o DRCI se o Ministério Público pode ir 

onde quer, falar com quem quer e conseguir a informação que quiser? A mera obtenção 

de dados que haveria de passar pelo controle da autoridade central é, per se, ilícita.  

 

 O segundo ponto que causava espécie relacionava-se à maneira extensamente 

questionada nesta ação penal como conseguiu as informações vindas da Suíça e já 

esclarecidas acima. 

 

A esse respeito, aliás, é essencial frisar que o encaminhamento desses 

documentos não se deveu a uma iniciativa suíça, tal como registrou V. Exa. ao afirmar que 
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“as contas da Odebrecht são investigadas também na Suíça” (evento 1353). Como 

reconheceu a Confederação Suíça o que motivou a vinda dos documentos não foi uma 

investigação, foi uma cooperação selvagem. 

 

Com efeito, de acordo com a decisão do Tribunal Penal Suíço, a alegação do 

Ministério Público helvético é de que autoridades brasileiras – as mesmas que não 

poderiam ser “prejudicadas” – na realidade “teriam exigido documentos, que deveriam 

constar por ocasião da audiência (RR 2015.235, act.19, pág.4)” que é a alegação feita pelo 

próprio Ministério Público Suíço (item 5.4, evento 1317, OUT3, grifamos e destacamos). 

 

 Outra prova de que o pedido de cooperação passiva existiu somente para que os 

documentos aqui chegassem está no fato de que até hoje, mais de um ano depois, ele 

não foi cumprido! 

 

 Afirma a Acusação que o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova consiste 

em “tirar água de pedra”, que se quer ser “mais realista que o rei” e que se instalou uma 

“feira de chicanas” – ofensas que só ganham espaço se falta concretude às alegações de 

quem ofende –, mas a grande verdade é que as alegações defensivas somente foram 

postas porque o Ministério Público Federal não age com a necessária transparência que 

o fundamento constitucional para existência da instituição impõe. 

 

Insista-se. Onde estão os e-mails trocados entre o Ministério Público e as 

autoridades suíças?  

 

 O Ministério Público fala muito em boa-fé, adjetiva demais o trabalho da Defesa, 

diz que não se “explicou, até hoje, os pagamentos para os agentes públicos”, quando na 

realidade é a própria Acusação quem está devendo explicações. V. Exa. também insiste 

nessas explicações defensivas – contidas de forma contundente na prova de defesa, como 

se verá – , mas não cobra o mesmo do acusador. 
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 Noutra oportunidade, a 1ª Corte de Direito Público do Tribunal Federal helvético 

assentou ser inviável o encaminhamento de cooperação com o intuito de atender a 

demanda do Estado de destino: 

 
“Segundo o art. 30 EIMP, as autoridades suíças não podem endereçar ao exterior 
um pedido ao qual não poderiam dar prosseguimento em virtude da presente lei. 
Isso significa particularmente que o pedido de cooperação deve conter uma 
motivação que esteja em conformidade com as exigências do art.  28 EIMP (art. 
11, al. 1 OEIMP), isto é, indicar seus objetos e motivos e conter um breve relato 
dos fatos essenciais (...). 

Sendo assim, não seria admissível que a autoridade suíça abrisse um inquérito 
penal com o objetivo exclusivo de responder, por essa via, a um pedido de 
cooperação estrangeira que lhe fosse feito. Tal iniciativa deveria ser considerada 
abusiva, já que tenderia a eludir as regras de cooperação jurídica destinadas a 
proteger o sigilo. 
d) aa) Com base nesses princípios, não se deveria considerar, com o recorrente, 
que o juiz de instrução genebrino tenha pedido a cooperação da Espanha com o 
objetivo deliberado de transmitir informações a seu homólogo estrangeiro, 
eludindo as disposições relativas à cooperação jurídica”150.  

 

 Demais disso, tão conhecedor das autoridades e meandros do sistema Suíço, o 

Ministério Público Federal, ao requerer a V. Exa. autorização para o uso da 

documentação, omitiu que o aproveitamento dos documentos comporta uma exceção, 

que é justamente a que caracteriza a cooperação selvagem.  

 

 Isso se vê de e-mail encaminhado pelas autoridades suíças ao DRCI e trazido aos 

autos pela Defesa de MÁRCIO FARIA. Nessa missiva, as autoridades suíças mencionam a 

                                                   
150. Document SJ 1997 p. 193, 7.11.1996 (grifamos e destacamos): O original do trecho acima transcrito está assim 
ementado: “cc) Selon l'art. 30 EIMP, les autorités suisses ne peuvent adresser à l'étranger une demande à laquelle 
elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. Cela 
signifie en particulier que la demande d'entraide doit contenir une motivation conforme 
aux exigences de l'art. 28 EIMP (art. 11 al. 1 OEIMP), c'est-à-dire indiquer ses objets et motifs, et comporter un bref 
exposé des faits essentiels (...). 
Cela étant, il ne serait pas admissible que l'autorité suisse ouvre une enquête pénale dans le but exclusif de répondre 
par ce biais à une demande d'entraide étrangère dont elle serait saisie. Une telle démarche devrait être tenue pour 
abusive puisqu'elle tendrait à éluder les règles de l'entraide judiciaire destinées à protéger le domaine secret. 
d) aa) Sur le vu de ces principes, on ne saurait considérer, avec le recourant, que le juge d'instruction genevois ait 
requis l'entraide de l'Espagne dans le but délibéré de renseigner son homologue étranger en contournant les 
dispositions relatives à l'entraide judiciaire”. 
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existência dessa exceção e que ela estaria retratada em entendimento firmado no 

acórdão ATPF RR.2014.245-250 (evento 1352 OUT3). E este precedente assenta 

justamente ficar “ressalvado o caso em que a Suíça na qualidade de Estado requerente, 

toma nesse estágio uma decisão que equivalha a uma decisão de encerramento e de 

transmissão de informações à autoridade competente” (evento 1352 OUT4). 

 

 Portanto, o encaminhamento de documentos pela Suíça é aceito, à exceção de 

quando há cooperação selvagem. Exatamente o caso dos autos nos quais não se pode, 

pois, presumir boa-fé. 

 

8.4. A nulidade é inegável 

 

Como se viu, o encaminhamento dos documentos pela Confederação Suíça não 

é um mero equívoco procedimental. Equívocos, aliás, são essencialmente culposos151. 

Viu-se na espécie que houve vontade dirigida, classificada pelo Ministério Público suíço 

como “exigência” de Procuradores brasileiros de estabelecer cooperação selvagem. O 

original em alemão está vazado na seguinte forma: 

 
“...die brasiliannischen Behörden hätten die anlässlich der Einvernahme 
vorzuhaltenden Unterlagen verlangt” (evento 1317, OUT2, destacamos). 

 

 “Verlangt” é palavra que, para o Português se traduz como terceira pessoa do 

presente do verbo “exigir”152. Tanto é assim que, na tradução do documento para o inglês, 

idioma um pouco mais difundido no Brasil, constou ter havido uma “objection raised to 

this elsewhere by the Respondent that the Brazilian authorities had requested the 

documents with which to confront the witnesses...” 

 

                                                   
151. Isso em termos penais: “Os erros formais ou materiais, assim considerados por força da ausência de qualquer 
indício do especial fim de agir estabelecido no art. 299 do Código Penal, revelam-se penalmente irrelevantes, por 
ausência de punição da conduta a título culposo” – STF Inq 3128 / MT, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.2015. 
152. https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&tab=wT#de/pt/verlangt. 
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De toda sorte, diferentemente do que decidiu esse D. Juízo, não há “possibilidade 

de repetição do ato ou saneamento da irregularidade”, nem, tampouco a mais remota 

possibilidade de aproveitamento dos papéis ilícitos. 

 

 Afinal, esses papéis não podem ser considerados “prova” e jamais poderão ser 

“sanados” ou ter seu uso, nascido na ilicitude, de algum modo convalidado. 

 

 Pois bem. De acordo com o art. 67 da mencionada Loi fédérale sur l'entraide 

internationale en matière pénale, a transmissão espontânea poderá ser de provas ou de 

informações: 

 
“Art. 67 a1 Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations 
1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité 
étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, 
lorsqu'elle estime que cette transmission: 
a. est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale; ou 
b. peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. 
2 La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours 
en Suisse. 
3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas 
liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral. 
4 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine 

secret. 
5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont 
de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. 
6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal” (grifamos). 

  

Como se vê dos itens 4 e 5 acima transcritos, as provas não serão encaminhadas 

espontaneamente se forem protegidas por sigilo o que é o evidente caso de extratos 

bancários. O que se permite (cf. item 5) é o encaminhamento de informações que 

possibilitem ao Estado destinatário a formalização de um pedido de cooperação. Vejamos 

a tradução livre desses dois itens: 

 
4 – O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica à prova protegida por sigilo. 
5 – As informações protegidas por sigilo poderão ser fornecidas se for de natureza 
tal a permitir a formalização de um pedido de cooperação à Confederação Suíça. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810037/index.html#a67a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810037/index.html#a67a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810037/index.html#a67a
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Portanto, há de se diferenciar informação de prova. No caso presente, quisessem 

os procuradores helvéticos auxiliar nas investigações e deveriam encaminhar 

informações que municiariam o Ministério Público brasileiro a formalizar um pedido de 

cooperação penal internacional – via DRCI, é claro. Esse pedido de cooperação induziria 

a instauração de um procedimento para o qual as partes envolvidas indicariam advogados 

(ou teriam advogados indicados pelo Estado) e somente após uma decisão (contra a qual 

cabe recurso, cf. art. 21, n. 4) e fosse ela favorável ao Estado brasileiro, documentos 

bancários poderiam ser encaminhados. 

 

 A realidade dos autos, como se mostrou, é bastante diversa. Documentação 

bancária, notoriamente protegida por sigilo (aqui e alhures), aportou no Brasil sem 

restrição alguma, infringindo frontalmente a legislação suíça e veio, portanto, eivada de 

ilicitude. 

 

 A jurisprudência helvética é claríssima. Em caso envolvendo informações (e não 

documentos) transmitidas pela Suíça ao Brasil, a Justiça daquele país frisou as regras da 

lei federal acima transcrita: 

 
“(...) Cette distinction est importante dès lors que, s'agissant du domaine secret, 
l'art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d'informations, qui plus 
est sous condition que ces dernières soient de nature à permettre de présenter une 
demande d'entraide à la Suisse (cf. arrêt 1C_344/2010 du 26 juillet 2010 consid. 
4.2); en revanche, la transmission spontanée de moyens de preuve touchant au 
domaine secret est prohibée (cf. art. 67a al. 4 EIMP). Constituant un moyen de 
preuve protégé par l'art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques 
et les caisses d'épargne [loi sur les banques,LB; RS 952.0], une documentation 
bancaire ne peut être fournie parle biais de la transmission spontanée (ROBERT 

ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 
2009, p. 383 n. 415; MOREILLON ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 67a EIMP p. 330; cf. 

BO 1995 CN 2652, BO 1996 CE 229)”153. 

                                                   
153. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf://139-
IV-137:fr&print=yes, grifamos. Em tradução livre: “4.6 Com base no art.  67a EIMP, o recorrente critica os primeiros 
juízes por não terem considerado que o Ministério Público havia transmitido ilicitamente às autoridades brasileiras 
meios de prova relativas ao sigilo, isto é, aqueles que diziam respeito à procuração conferida para as contas bancárias 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf://139-IV-137:fr&print=yes
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf://139-IV-137:fr&print=yes
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O nosso Poder Judiciário também é preciso a respeito da aplicação das regras de 

cooperação internacional. Em recente julgado decorrente do caso “Alstom” – em que 

estão envolvidas autoridades brasileiras, suíças e francesas –, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou ser lícita a transmissão espontânea de informações, ressalvando o não 

encaminhamento de documentos: 

 
“É legal a transmissão de informações – sem remessa de provas – do Ministério 

Público suíço e do Judiciário francês em cumprimento a acordo internacional de 
cooperação, relatando pagamento de propinas em aditivo contratual nas obras de 
expansão do metrô de São Paulo (...)”154. 

 

 No voto condutor, o eminente Relator deixa claro que as investigações foram 

iniciadas com base em informações: 

 
“Com base nessa transmissão de informações relativas ao Inquérito n. EA 
II.07.0053 e nas publicações da imprensa estrangeira, os Ministérios Público 
Federal e Estadual de São Paulo iniciaram investigações no âmbito daquela 
Procuradoria e, em relação ao agravante, oficiou-se à Subprocuradoria-Geral da 

República para averiguar o possível envolvimento, que se consubstancia no 
Inquérito 709, ora em discussão” (p. 9). 

 

                                                   
mantidas no Banco C. Tendo decidido assim, o acórdão atacado teria afiançado uma violação do sigilo funcional, 
cometida pelo Ministério Público (cf. art. 320 CP), considerando que a transmissão não pode se basear numa causa 
justificante, nos termos do art. 14 CP. 
4.6.1.  A lei não limita os meios de transmissão espontânea; ressalvada a obrigação feita às autoridades de consignar 
em ata toda e qualquer transmissão espontânea (art. 67a, al. 6 EIMP), o legislador não somente renunciou à edição 
de toda e qualquer prescrição de forma nesse âmbito, mas inclusive considerou a possibilidade de comunicações 
informais, telefônicas ou verbais entre as autoridades. Entretanto, simultaneamente o legislador procurou evitar, 
na medida do possível, o risco de ver eludidas as normas que regem a cooperação pela transmissão não controlada 
e informal de informações, particularmente aquelas relativas ao sigilo. Para tanto, fez uma distinção entre a 
transmissão de meios de prova e transmissão de informações (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 246 s.). 
Esta distinção é importante porque, ao tratar do sigilo, o art.  67a, al. 5 EIMP autoriza somente a transmissão de 
informações, que se encontra ainda mais nessa condição se estas últimas puderem ensejar a apresentação de um 
pedido de cooperação à Suíça (cf. decisão 1C_344/2010 de 26 de julho de 2010 consid. 4.2); em contrapartida, é 
proibida a transmissão espontânea de meios de prova que se refiram ao sigilo (cf. art. 67a, al. 4 EIMP). Por constituir 
um meio de prova protegido pelo art. 47 da lei federal de 8 de novembro de 1934 sobre os bancos e caixas de 
poupança [lei sobre os bancos, LB; RS 952.0], uma documentação bancária não pode ser fornecida por transmissão 
espontânea (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ª edição 2009, p. 
383 nº 415; MOREILLON ET AL., op cit., nº 15 ad. art. 67a EIMP p. 330, cf. BO 1995 CN 2652, BO 1996 CE 229)”. 
154. STJ, AgRg no INQ 709/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 21.9.2015, grifamos e destacamos. 
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 E que somente depois da formalização de pedidos de cooperação penal 

internacional é que documentos foram encaminhados: 

 
“Com fundamento na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional – Convenção de Palermo (promulgada pelo Decreto n. 5.015/2004), 
o Ministério Público Federal procurou estabelecer cooperação jurídica em matéria 
penal, via rogatória (art. 783 do CPP). Em julho de 2009, foi publicado o Decreto 
n. 6.974, que promulgou o Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal 
especificamente entre o Brasil e Suíça” (p. 10, grifamos e destacamos). 

 

Vê-se, pois, que os papéis nos quais se embasa toda a acusação de pagamento de 

propina/lavagem de dinheiro são rigorosamente ilícitos, o que faz da presente ação penal 

um processo natimorto. 

 

 E não são ilícitos apenas porque ferem uma norma procedimental, como se quis 

fazer crer na r. decisão do evento 1353; são ilícitos porque ferem a Constituição! 

 

 Ora, MM. Juiz, para citar o exemplo trazido nessa decisão, imagine-se uma 

“quebra de sigilo bancário destituída de justa causa” (evento 1353). A obtenção de 

extratos bancários, como cediço, depende de decisão judicial que há de ser 

fundamentada, sob pena de violação de dois dispositivos constitucionais: o primeiro 

voltado à proteção da intimidade (art. 5º, X) e o segundo relativo ao dever de 

fundamentação de decisões (art. 93, IX). 

 

 Se a decisão não tem fundamento, ela é absolutamente nula e, por isso, a prova 

a partir dela obtida é ilícita por decorrer de violação de direito fundamental155. Já a 

decisão infundada é ato nulo. 

                                                   
155. “Afigura-se decorrência lógica do respeito aos direitos à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, da Constituição 
Federal) a proibição de que a administração fazendária afaste, por autoridade própria, o sigilo bancário do 
contribuinte, especialmente se considerada sua posição de parte na relação jurídico-tributária, com interesse direto 
no resultado da fiscalização. Aliás, a única interpretação condizente com o Estado Democrático de Direito é aquela 
segundo a qual a mitigação de direitos e garantias individuais somente se dá mediante prévia e motivada decisão 
judicial - ressalvada a competência extraordinária das Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 58, § 3º, da 
Constituição Federal) -; afinal, apenas o Judiciário, desinteressado que é na solução material da causa e, por assim 
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 Ato contaminado de nulidade absoluta é aquele “que decorre da violação de uma 

determinada forma do ato, que visava à proteção de interesse processual de ordem 

pública”, sendo que “no processo penal há nulidade absoluta toda vez que for violada 

uma regra constitucional sobre o processo”156. 

 

 Exatamente a hipótese ora analisada: os extratos bancários obtidos nesse 

caminho de vilipêndio à Constituição Federal são uma não prova por serem papéis ilícitos, 

inaproveitáveis e, como é óbvio, impassíveis de convalidação, pois “a enfermidade que 

atinge o ato é tão séria que não há remédio para curá-la”157. 

 

 Admitir que a ilegalidade seja “sanada”, tal como quer esse D. Juízo, não difere, 

por exemplo, da prolação de decisão com o fim de conferir legalidade a interceptações 

telefônicas clandestinas. Mas disso o peticionário sabe que V. Exa. jamais cogitaria. 

 

 Sendo as provas ilícitas, elas não admitem convalidação. 

 

 Retomando o exemplo de V. Exa., a decisão posterior à vinda da documentação 

obtida de forma ilícita jamais poderia remover a contaminação desses papéis. Eles hão de 

ser desentranhados dos autos, pouco importando seu conteúdo. O retorno desses 

extratos ao processo depende de uma segunda decisão, mas apenas se ela for 

suficientemente fundamentada. 

 

                                                   
dizer, órgão imparcial, está apto a efetuar a ponderação imprescindível entre o dever de sigilo, decorrente da 
privacidade e da intimidade asseguradas ao indivíduo, em geral, e ao contribuinte, em especial, e o também dever 
de preservação da ordem jurídica mediante a investigação de condutas a ela atentatórias. 
(...) 
Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido, para o fim de reconhecer a ilicitude da prova advinda da 
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e determinar seja afastada a referida prova ilícita e as 
eventualmente dela decorrentes” – STJ, RHC 47.030/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27.6.2014, grifamos. 
156. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, São Paulo, 2015, 3ª ed., p. 789, destaques do original. 
157. PAULO RANGEL, Direito Processual Penal, Atlas, São Paulo, 2015, 23ª ed., p. 951/952. 
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 Insista-se. Assim como não se pode com uma decisão posterior corrigir a falta de 

fundamentação que gerou a vinda dos papéis ilícitos, não se pode, na espécie dos autos, 

admitir que um novo procedimento de cooperação penal simplesmente limpe a lambança 

que o provado conluio entre o Ministério Público brasileiro e o Suíço e que, assim, se 

possa aproveitar o processo no estado em que se encontra.   

 

 Apesar da inexplicável confiança desse D. Juízo de que o procedimento ativo que 

deve ser dirigido pelo Ministério Público brasileiro à Suíça resultará na vinda dos 

documentos ao Brasil, só se saberá exatamente se virão uma vez concluído o devido 

processo legal suíço. E mesmo que isso ocorra, mesmo que a documentação venha de 

forma lícita, ela não retira a ilicitude que contamina o recebimento da denúncia. 

 

Se os papéis são ilícitos e fundaram o oferecimento da denúncia, o processo é 

nulo ab ovo. 

 

 É evidente, a liturgia do processo penal, seja no que toca à realização de atos 

processuais, seja no que toca à obediência ao regramento constitucional da obtenção da 

prova, há de ser respeitada com rigor. Isso porque, “no processo penal, forma é garantia. 

Se há um modelo ou forma prevista em lei, e que foi desrespeitado, o lógico é que tal 

atipicidade gere prejuízo, sob pena de se admitir que o legislador criou uma formalidade 

por puro amor à forma, despida de maior sentido”158. Bem por isso, “o rito probatório 

não configura um formalismo inútil, transformando-se, ele próprio, em um escopo a ser 

visado, em uma exigência ética a ser respeitada, em um instrumento de garantia para o 

indivíduo”159.  

 

 Sendo a cooperação penal internacional um instrumento de obtenção de provas, 

ela há de respeitar a todas garantias individuais, como salienta o Prof. VLADIMIR ARAS, 

                                                   
158. AURY LOPES JR., Direito Processual Penal, Saraiva, São Paulo, 2015, 12ª ed., p. 936, grifamos. 
159. ADA PELEGRINI GRINOVER et alii, As nulidades no processo penal, RT, São Paulo, 2007, 10ª ed., p. 155, grifamos. 
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atualmente o Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da 

República: 
 

“(...) sua natureza jurídica é de procedimento instrumental ao processo penal 
nacional, o que implica que as medidas de cooperação penal internacional estarão 
sujeitas aos mesmos princípios garantias que regem, no território de cada um dos 
Estados cooperantes, o devido processo legal penal com suporte na Constituição, 
nos códigos e nos tratados internacionais”160. 

 

 Outro não poderia ser o entendimento da E. Suprema Corte: 

 
“As providências de cooperação dessa natureza, dirigidas à autoridade central do 
Estado requerido (que, no Brasil, é o Ministério da Justiça), serão atendidas pelas 
autoridades nacionais com observância dos mesmos padrões, inclusive dos de 
natureza processual, que devem ser observados para as providências semelhantes 
no âmbito interno (e, portanto, sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, por 
provocação de qualquer interessado). Caso a medida solicitada dependa, segundo 
o direito interno, de prévia autorização judicial, cabe aos agentes competentes do 
Estado requerido atuar judicialmente visando a obtê-la (...)”161. 

  

Tais regras estão no manual de cooperação jurídica internacional do Ministério 

da Justiça: 

 
“A Autoridade Central fundamenta-se, portanto, em uma relação estabelecida 
entre Estados (e não entre órgãos específicos), cabendo-lhe assegurar que a 
cadeia estatal de custódia do objeto de intercâmbio não seja quebrada em 
nenhum momento. Mais que isso, ao celebrar acordos e tratados que prevêem a 
cooperação jurídica, bem como a figura da Autoridade Central, os Estados ali 
representados reconhecem que comungam de preceitos e garantias processuais 
básicas comuns, independentemente do sistema jurídico por eles adotados. 
Assim, pode-se partir do pressuposto que, ao atender aos pedidos de cooperação 
jurídica veiculados com base nesses mesmos tratados, os Estados-partes o fazem 

respeitando valores fundamentais comuns”162.  

                                                   
160. VLADIMIR ARAS, O papel da autoridade central nos acordos de cooperação penal internacional – Cooperação 
jurídica internacional em matéria Penal, Verbo Jurídico, Porto Alegre, 2010, p. 63. 
161. STJ, Rcl 2.645/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 16.12.2009, grifamos. 
162. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos, Secretaria Nacional 
da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica internacional, Brasília, 2012, 2ª ed., p. 
24. 
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Se o que se está a tratar é de documentos obtidos de Estado estrangeiro, o 

mínimo que se espera é que a legislação alienígena tenha sido respeitada. Como isso não 

aconteceu, a prova é inegavelmente ilícita. 

 

A esse respeito, ROGÉRIO LAURIA TUCCI é didático: 

 
“... qualquer temperamento à preceituação determinante da inadmissibilidade de 

‘provas obtidas por meios ilícitos’, uma vez conseguidas ou produzidas por outros 
meios que não os estabelecidos em lei, e, ainda, moralmente legítimos, por maior 
que seja a importância do direito individual a ser preservado, não têm elas como 
ser levadas em conta pelo órgão jurisdicional incumbido de definir a relação 
jurídico penal submetida à sua apreciação”163. 

 

Como bem ponderam os Professores ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES 

GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNADES: 

 
“A doutrina e a jurisprudência de diversos países oscilaram, durante algum tempo, 
quanto à admissibilidade processual das provas ilícitas. Da posição inicial, que 

admitia a prova relevante e pertinente, preconizando apenas a punição do 
responsável pelo ato ilícito (penal, civil, ou administrativo) praticado na colheita 
ilegal da prova, chegou-se à convicção de que a prova obtida por meios ilícitos 

deve ser banida do processo, por mais relevantes que sejam os fatos por ela 
apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de constitucionalidade, por 
vulnerar normas ou princípios constitucionais – como, por exemplo, a intimidade, 
o sigilo das comunicações, a inviolabilidade do domicílio, a própria integridade e 
dignidade da pessoa”164.  

 

 No mesmo sentido é a lição de CAMARGO ARANHA: 

 
“Desde que a obtenção da prova atente contra a lei, ofenda aos costumes, colida 
com a moral ou com um princípio de direito, temos uma prova proibida, cujo 
entranhamento nos autos não é admissível e, se o foi, deve ser extirpada”165. 

                                                   
163. ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, RT, São Paulo, 2004, p. 205. 
164 . As Nulidades no Processo Penal, Revista dos Tribunais, São Paulo, 8ª ed., 2004, p. 160. 
165. ADALBERTO JOSÉ DE CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 3ª, 1994, p. 47, grifamos. 
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A proibição às provas ilícitas vem da regra constitucional do art. 5º, LVI, a da 

recente redação do art. 157, do CPP, que positivou a determinação de desentranhamento 

das “provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou 

legais” (grifamos). É o que se vê da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: 

 
“A teor do disposto no artigo 157 do Código Penal são inadmissíveis as provas 
ilícitas, assim consideradas as que violam direito material do réu, devendo ser 
desentranhadas do processo, de modo a conferir efetividade ao princípio do 

devido processo legal e a tutelar os direitos constitucionais de qualquer acusado 
no processo penal”166. 

 

 E do Supremo Tribunal Federal: 

 
“Quebra de sigilo bancário e telefônico. Alegação de que as decisões proferidas 
pelo magistrado de primeiro grau não foram devidamente motivadas, por terem 
apresentado mera menção às razões expostas pelo Parquet.  
Ausência de decisão com fundamentos idôneos para fazer ceder a uma 
excepcional situação de restrição de um direito ou garantia constitucional.  
Prova ilícita, sem eficácia jurídica. Desentranhamento dos autos”167. 

  

E se os documentos são ilícitos, tudo que deles decorrer também o é. Trata-se da 

chamada prova ilícita por derivação, baseada na tradicional “doutrina cunhada pela 

Suprema Corte norte-americana dos ‘frutos da árvore envenenada’ – fruits of the 

poisonous tree – segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus frutos”168.  

 

 Afinal, uma árvore envenenada não há de produzir frutos sadios. E ao decidir 

fazer uso dos documentos ilícitos, o Ministério Público acabou por contaminar toda a 

ação penal. 

 

                                                   
166. STJ, REsp 1.026.605/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13.6.2014. 
167. STF, HC 96.056/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7.5.2012. 
168. LUIZ FRANCISCO TORQUATO AVOLIO, Provas Ilícitas, 2ª ed., RT, São Paulo, 1999, p. 73. 
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8.5. Juízo de delibação que não existiu nos autos 

  

De acordo com o documento de fls. 2, em 20 de março de 2015, a carta rogatória 

foi transmitida pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional consignando-se que 

“o pedido tem previsão no art. 216-O, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça e Tratado de Cooperação em Matéria Penal, assinado entre Brasil e Suíça” 

(evento 1, anexo 2).   

 

Tendo recebido esses documentos, o Ministério Público os submeteu a esse D. 

Juízo (proc. nº 5036309.10.2015.4.04.7000) e, a partir disso, tinha os documentos que 

usou para denunciar. 

 

Ocorre que o requerimento jamais poderia ter sido encaminhado aos Procuradores 

Brasileiros, nem, tampouco, sido submetido diretamente a esse D. Juízo. Isso porque, a 

solicitação de assistência para oitiva de testemunhas não se inclui nas hipóteses de auxílio 

direto, as quais exigem uma decisão judicial de mérito no lugar do juízo de delibação (art. 

316-O, RISTJ). São aqueles casos, por exemplo, de quebra de sigilo bancário, cumprimento 

de medida de busca e apreensão etc. 

 

 É inegável, portanto, que o requerimento deveria ter sido submetido ao juízo de 

delibação pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme sua competência constitucional 

estabelecida no art. 105, I, i, da Carta da República, e como prevê o art. 216-O do 

Regimento Interno daquela Corte Superior de Justiça (RISTJ). 

 

Mas ainda que se admitisse equivocadamente que o pedido em questão pudesse 

ser tratado como auxílio direto, a chegada aos autos da documentação permaneceria 

eivada de ilicitude. 

 

É que, no caso do auxílio direito é de rigor seja dada a oportunidade para que as 

partes se manifestem quanto ao requerido, podendo, inclusive, impugná-lo (art. 216-Q 
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do RISTJ). Não há dúvida, assim, de que a documentação suíça jamais poderia ter chegado 

aos autos da forma que chegou.  

 

9. FANTASIAS ACUSATÓRIAS: A REALIDADE EM RELAÇÃO A ROGÉRIO ARAÚJO 

 
ROGÉRIO ARAÚJO é engenheiro e foi nessa condição que acabou contratado pela 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT para atuar exclusivamente na área de engenharia 

industrial. Com o passar do tempo, fortaleceu-se, firmou-se como bom profissional e, 

pela excelência de sua atuação e seu conhecimento técnico, atingiu a condição de Diretor 

de Novos Negócios da área de Engenharia Industrial da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, 

responsável por apoio técnico na análise de mercado de montagem industrial. 

 

Apesar de seu inegável crescimento profissional, ROGÉRIO nunca foi diretor 

estatutário da CNO, nem tinha poderes decisórios ou de gestão. 

 

9.1. A atuação de ROGÉRIO era restrita à Engenharia Industrial  

 

Apesar de tais fatos serem, absolutamente objetivos, na deturpada visão 

ministerial, ROGÉRIO era participante ativo das decisões não só da área de Engenharia 

Industrial, mas de todo o GRUPO ODEBRECHT (!). Com isso, diz a denúncia que seria ele “um 

dos principais responsáveis por representar as empresas do GRUPO ODEBRECHT nos 

Consórcios por ela compostos em instrumentos contratuais firmados pela PETROBRAS – 

logrados mediante a atuação do cartel de empreiteiras” (p. 37 do evento 1). 

 

Aqui já é imperioso destacar o equívoco grotesco da Acusação, que parte da 

premissa de que o defendente representaria “empresas do GRUPO ODEBRECHT”. É que a 

atuação de ROGÉRIO ARAÚJO sempre esteve adstrita à ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL 

(OEI). E esta, MM. Juiz, era uma das muitas áreas da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 
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(CNO) que, por sua vez, é uma das várias empresas que integram o Grupo, como se vê do 

organograma abaixo: 
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Portanto, dizer que o defendente representava o GRUPO ODEBRECHT ou “a 

ODEBRECHT” para assim imputar a ele fatos que nada têm a ver com sua área de atuação 

é, além de um grave equívoco, demonstração de má-fé da Acusação, que bem sabe não 

ter tido ROGÉRIO nunca os super poderes que a inicial acusatória lhe atribui. 

 

A prova é contundente. MARCELO DEGANI PANZETTI, por exemplo, foi enfático ao 

dizer que “não existe conflito do mercado delegado dentro da Odebrecht, então a 

atuação de Rogério é engenharia industrial (...)” (evento 921, grifamos).  

 

Diversos outros testemunhos são claros na indicação de que sua atuação 

restringia-se à engenharia industrial: 

 
“Defesa de Rogério Araújo:- E o senhor sabe me dizer se além de atuar na engenharia 
industrial, o Rogério tem uma função em alguma outra empresa do grupo? 
“Depoente:- Não, nenhuma função, a função exclusiva dele é essa. 

“Defesa de Rogério Araújo:- Há uma afirmação na denúncia, senhor Carlos, de que ele 
seria administrador do grupo Odebrecht, isso faz algum sentido? 
“Depoente:- Não, não faz sentido” (EDUARDO DE ABREU LIMA BIZZOTTO, evento 744). 

  
“Defesa: E ele [Rogério] veio pra Odebrecht sempre nessa área de engenharia industrial? 
“Testemunha: Sempre nessa área de engenharia industrial (...). 
 “Defesa: Certo. O senhor se lembra se o Rogério, nessa função que ele exercia na 
engenharia industrial, se ele tinha poderes para representar outras áreas do grupo, ou 
se ele se dedicava só à engenharia industrial? 
“Testemunha: Normalmente não teria, até a época em que eu estive na Odebrecht não, 
normalmente não teria, não creio que possa ter” (FERNANDO COUTO MARQUES LISBOA, 
evento 911, grifamos). 
 

Ao contrário do que sustenta o Parquet, o defendente jamais teve poderes para 

tratar de quaisquer assuntos ou falar em nome de outras áreas da CNO nem muito menos 

no de outras empresas do Grupo.  
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Cabe aqui um esclarecimento a respeito da equivocada assertiva feita pelo 

Ministério Público em seu memorial de que a Defesa pretende “desconstituir a acusação, 

alegando que o réu não era empregado da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT” (p. 227 do 

evento 1306).   

 

A Defesa jamais alegou que ROGÉRIO não era funcionário da CNO, até porque foi 

a CNO sua única empregadora no Grupo, desde sua admissão, em 1995. O que se 

sustentou – e aqui se reafirma – é que a CNO é integrada por várias estruturas autônomas 

e independentes, sendo a engenharia industrial, apenas uma delas, e ela e apenas ela era 

empregadora do acusado. As áreas – ou pequenas empresas do grupo – não se 

conversam, assim como seus funcionários não têm atuações em mais de uma área. 

 

Pensar de forma diversa é o mesmo que admitir que numa banca de advocacia 

multiáreas que emprega duzentos ou trezentos advogados, os causídicos da área 

trabalhista estão a par do que se passa e, mais, aptos a atuar em casos afeitos à área de 

contratos internacionais. Ou, num contexto médico, dizer que dermatologistas e 

neurocirurgiões podem substituir uns aos outros. 

 

O hipotético escritório de advocacia ou o imaginário hospital são um ente só, que 

possuem várias especialidades. Esta é a CNO, um pot-pourri de negócios de diferentes 

áreas, todos ligados à construção (tal como o hospital é ligado à saúde), mas envolvendo 

diferentes frentes da engenharia. 

 

A questão parece bastante óbvia, mas sem desprezá-la e sem passar por cima da 

real estrutura do GRUPO ODEBRECHT, o Ministério Público não conseguiria dar ao 

peticionário a importância que ele nunca teve. A começar por ter dito que ele e MÁRCIO 

FARIA “ocupavam cargos na área de óleo e gás da empresa” (evento 1306, fls. 365), o que 

não é verdade. 
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A ODEBRECHT ÓLEO E GÁS é empresa independente, sem relação com a CNO. Além 

disso, nunca foi parte das funções do defendente, que atuava na engenharia industrial e 

não tinha poderes para falar em nome de outras empresas do grupo, tampouco quando 

se tratavam de obras da área de infraestrutura em que abrigado o contrato do consórcio 

OCCH (item III.4 da inicial). Esse é o exato motivo pelo qual as testemunhas pertinentes à 

construção da sede da PETROBRAS em Vitória sequer conhecem o defendente, o que levou 

inclusive o Ministério Público a pedir sua absolvição169: 

 
“Defesa:- Certo. Sobre o prédio sede de Vitória, o senhor sabe se é uma obra da 
engenharia industrial? 
“Depoente:- Não, não é. Esse é o tipo de construção que não é da engenharia industrial. 
“Defesa:- O senhor conhece Rogério Araújo? 
“Depoente:- Rogério Araújo? Eu conheço. 
“Defesa:- O senhor sabe em qual das empresas do grupo, ele trabalha e qual a função 
que ele exerce? Trabalhava 
“Depoente:- Ele trabalhava nas plantas industriais e exercia a função de 
desenvolvimento de negócio” (JOÃO BORBA FILHO, evento 924). 

 

Do mesmo modo, a BRASKEM também não tinha nada, rigorosamente nada a ver 

com ROGÉRIO, o que foi confirmado pelo corréu ALEXANDRINO ALENCAR no seu 

interrogatório: 

 
“Defesa de Rogério Araújo: Certo. A Braskem e a Engenharia Industrial eram empresas 
independentes e autônomas? 
Interrogado: Totalmente. 
Defesa de Rogério Araújo: A Braskem tinha um corpo técnico e comercial próprio? 
Interrogado: Sim, senhora. 
Defesa de Rogério Araújo: Rogério Araújo falava em nome da Braskem, ele tinha algum 
papel na Braskem? 
Interrogado: Que eu saiba nunca” (evento 1079, grifamos). 

 

Tal fato é confirmado pela própria BRASKEM ao informar que ROGÉRIO ARAÚJO 

jamais teve qualquer vínculo com aquela companhia. Como se vê do documento que 

                                                   
169. Nesse sentido são as declarações de FLÁVIO POSSOLO GOULART (evento 795), SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA (evento 

829), LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO (evento 801) e CARLOS HERMANNY FILHO, que confirma: “Não faz sentido que 
qualquer pessoa da área industrial tivesse ingerência sobre uma obra de edificação” (evento 972). 
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segue anexo à presente (doc. 3), o defendente nunca atuou como procurador da BRASKEM 

nem teve poderes para representá-la.  

 

Cabe aqui ressaltar que quando indagado por esse d. Juízo acerca de e-mail 

trocado com o corréu MARCELO BAHIA ODEBRECHT (anexo 33 da denúncia), cujo assunto é 

“Contrato Pb x BRK: fornecimento de Nafta”, o peticionário deixou claro que “não tinha 

a menor gerência sobre” o tema, mas como era a pessoa que “estava ali dentro da 

Petrobras”, podia acontecer de ser procurada para falar de questões que não eram de 

sua área170 (evento 1105).  Quando isso acontecia, era natural que encaminhasse o 

assunto dentro da empresa, como fez quando enviou a mensagem em questão.  

 

 A despeito do aludido e-mail não falar nada de mais, o MPF desvirtua a 

explicação do defendente para sustentar em seu memorial final que ROGÉRIO teria exposto 

“que importantes decisões a serem tomados por diretores deveriam passar pelo 

conhecimento de MARCELO ODEBRECHT” (p. 117), o que não passa de deslavada mentira, 

pois o peticionário nunca disse isso.  

 

Daí porque absolutamente infundada a premissa ministerial de que o peticionário 

era um representante “indistinto” do GRUPO ODEBRECHT. Aliás, sua atuação junto à 

construtora era bastante determinada e associada à sua admirável formação técnica. 

 

9.2. Quem é ROGÉRIO ARAÚJO 

 

No ano de 1971, ROGÉRIO graduou-se em Engenharia Industrial Mecânica pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE e iniciou sua vida profissional na MONTREAL ENGENHARIA 

S.A., que foi importante empresa atuante também na execução de grandes projetos da 

                                                   
170. (...) eu não interferia nisso em nada, a Braskem é outra empresa, tem outros sócios, tem outra governança, eu 
não tenho nada a ver com a Braskem. Mas como eu estava ali dentro da Petrobrás imagina, a pessoa vem e me 
procura, quer dar uma informação, me conceituar um problema, eu tenho que ouvir a pessoa, não poso chegar e 
dizer: “Olha isso não é comigo, tchau e benção”, não podia fazer isso. 
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área de engenharia industrial, especialmente no ramo petroquímico, de refinarias e 

plataformas de produção de petróleo. 

 

Em 1972 foi convidado pela própria MONTREAL a ingressar em mestrado (Master of 

Science) no CRANFIELD INSTITUTE OF TECHNOLOGY, no Reino Unido, tendo voltado sua 

especialização para a área de soldas. É, hoje, um dos poucos engenheiros no Brasil com 

tantos conhecimentos técnicos nessa área, tanto que veio da prova testemunhal a 

afirmação de que: “ele é um dos dois únicos engenheiros brasileiros que eu conheço que 

tem curso de mestrado em tecnologia de soldagem”171 (evento 978, grifamos). 

 

Em 1982 foi convidado a integrar os quadros da MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., 

sendo, em maio de 1995, contratado pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.  

 

E com toda sua expertise técnica em engenharia industrial, o peticionário sempre 

se destacou por ser um profissional muito qualificado e dedicado ao estudo técnico de 

empreendimentos industriais, o que é reconhecido por todos os que com ele conviveram, 

não apenas os colegas de empresa, como também seus concorrentes e até mesmo os 

funcionários da PETROBRAS: 

 
“Depoente:- Doutor Rogério Araújo como era uma pessoa extremamente, talvez uma 
pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente conhecida na 
Petrobras, não só nesse período de 10 anos, eu e ele fomos colegas durante 30 anos 
(...)” (JÚLIO CARMARGO, evento 553). 
 
“Depoente:¬ O Rogério sempre foi reconhecido no setor como um dos caras que mais 
conhecem a indústria no Brasil. (...) 
“Defesa:¬ E aí ficava bastante transparente que ele era detentor de um grande 
conhecimento técnico? 

                                                   
171. ROBERTO PRISCO RAMOS, com quem o peticionário trabalhou na Montreal, é claríssimo a respeito dessa trajetória: 
“Rogério se formou na escola de engenharia da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Ato contínuo, 
começamos a trabalhar em projetos, em obras, em 1973, 72, 73, o Rogério foi escolhido por essa empresa onde nós 
trabalhávamos para fazer o curso de mestrado em tecnologia de soldagem em Cranfield Institute, na Inglaterra, ele 
é um dos dois únicos engenheiros brasileiros que eu conheço que tem curso de mestrado em tecnologia de 
soldagem” (evento 978, grifamos). 
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“Depoente:¬ Com certeza. O Rogério, inclusive, não no meu caso que eu nunca trabalhei 
fazendo contratos para a Petrobras, mas os meus pares que eram responsáveis por 
contratos com a Petrobras, eles, nas apresentações dele, as contribuições de Rogério, 
eram sempre contribuições importantes, ou seja, ele mostrava um domínio muito 
grande daquele negócio” (ROBERTO SIMÕES, evento 978). 
 
“Testemunha:- (...) o Rogério me parece que a grande maioria do tempo ele ficou no 
escritório nosso do Rio de Janeiro, então quando a gente veio, as oportunidades de 
reuniões e eu vi que ele tinha uma experiência muito grande na parte técnica, 
principalmente ligada a tubulações, solda, depois ele  sempre tinha uma brincadeira em 
que ele era o nosso mestrado em solda aí, sempre nos apoiava nos desenvolvimentos 

de tecnologia para a fabricação de tubulação, metodologias de implantação para 
modelos de modularização de plantas industriais, então foi no que ele sempre nos 
ajudou na parte técnica pelo conhecimento que tinha no passado, era engenheiro 
mecânico formado, capacitação em solda e tinha trabalhado também acho que em 
outras empresas antes do grupo, nesta área de projetos industriais” (SAULO VINICIUS 

ROCHA SILVEIRA, evento 829)172. 

 

Ora, MM. Juiz, um profissional do calibre do peticionário, com sua profunda 

formação acadêmica e que era conhecido justamente pela competência técnica que sua 

atuação transparecia, não haveria de trabalhar para os objetivos a ele delineados pela 

Acusação e, aprioristicamente, pelos criminosos delatores. 

 

9.3. O real papel de ROGÉRIO ARAÚJO 
 

Como diretor de novos negócios, cabia a ROGÉRIO o estudo do mercado de obras 

industriais, dentre elas os projetos da PETROBRAS que poderiam ser do interesse da 

ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL. As testemunhas ROBERTO SIMÕES e ROBERTO RAMOS bem 

definiram a atividade do defendente na engenharia industrial da CNO. Com toda a 

expertise obtida ao longo de mais de 40 anos na indústria petrolífera, seu trabalho era de 

extrema relevância na identificação de negócios nos quais a ODEBRECHT ENGENHARIA 

INDUSTRIAL teria condições e interesse de atuar:  

 

                                                   
172. No mesmo sentido são os depoimentos de MARCELO DEGANI PANZETTI (evento 921), ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA (evento 
964), CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO (evento 964) e MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES (evento 965). 
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“Depoente:- O Rogério sempre foi uma especialista em Petrobrás, então como uma 
pessoa de desenvolvimento de negócio relacionada com a parte comercial, o Rogério, 
ele conhecia muito bem o plano de investimento da Petrobras, ele conhecia o 
cronograma dos investimentos, ele conhecia quais eram os principais projetos e ele 
como toda empresa de engenharia faz no mundo, ele fazia uma análise interna de quais 
daqueles projetos eram interessantes para a Odebrecht, e aqueles projetos que a 
Odebrecht teria mais qualificação e condições de  concorrer e traçava toda  uma 
estratégia junto com os responsáveis dessa área para fazer frente a essas oportunidades 
do que houvesse de serviços prestados à Petrobras. 
“Defesa:- E esse trabalho era um trabalho técnico? (...) 
“Depoente:- Trabalho técnico de conhecimento do mercado, que era importante que 

não só conhecesse as necessidades do cliente, mas é sempre muito importante que você 
conheça também quem são os concorrentes e quais são as fraquezas e forças dos 
concorrentes para que você possa se capacitar melhor para ter mais chances de sucesso 
naquele, naquela oportunidade” (ROBERTO SIMÕES, evento 978, grifamos). 

 
“Ele, por exemplo, tinha capacidade de interagindo com empresas de engenharia, com 
fornecedores de equipamentos, etc. e etc., buscar identificar qual era a melhor posição 
para Odebrecht, para eventualmente participar de um consórcio ou outro para 
execução de uma obra. Então essa capacidade de aliar conhecimento técnico, fluência 
em inglês, conhecimento específico de tecnologia de construção, de execução, de 
montagem de tubulações, equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, soldagem 
e etc., fazia do Rogério um assessor de grande importância para a área de plantas 
industriais” (ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, evento 978, grifamos). 

 
 

Como se verá em item próprio, periodicamente a PETROBRAS divulgava seu plano 

de negócios, que nada mais era do que um guia dos objetivos da petroleira e que tinham 

impacto direto na atividade de seus prestadores de serviços. Daí a razão para que o 

peticionário fizesse as visitas posteriormente demonizadas pela Acusação.  

 

Grande parte dos seus afazeres se concentrava, assim, em bem entender novos 

projetos a serem desenvolvidos pela estatal e plasmado nesse plano de negócios. Trata-

se de documento público que, por sua generalidade, impunha aos fornecedores e 

prestadores de serviços que tivessem em seus quadros profissionais de alto calibre para 

esmiuçá-lo e traduzi-lo. No caso da engenharia industrial da CNO, esse profissional era o 

defendente.  
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ROBERTO PRISCO RAMOS foi enfático a respeito da capacidade do peticionário de 

“traduzir o plano de negócios da Petrobras em pacotes que venham ser contratados, 

permitindo a que você então se prepare para participar das concorrências que vão advir” 

(evento 978). No mesmo sentido é o depoimento de FERNANDO COUTO MARQUES LISBOA: 

 
“Defesa: Pois não, Excelência. São necessárias visitas, no plano de negócio da Petrobras, 
são necessárias visitas à Petrobras para que uma pessoa encarregada de esmiuçar esse 
plano consiga fazê-lo? 
“Testemunha: Sem dúvida, você tem que esclarecer com o seu cliente todas as dúvidas 

técnicas ou comerciais que você tem. Sem dúvida, é realmente necessário o contato 
com o cliente. 
“Defesa: E o senhor sabe se Rogério, se na engenharia industrial, era o Rogério que fazia 
isso? 
“Testemunha: Era uma das pessoas que fazia isso” (evento 911). 

 

Disso se vê que ROGÉRIO nunca foi ligado à gestão da empresa para a qual 

trabalhava. Embora tivesse uma posição profissional importante, esta era exclusivamente 

associada à sua capacidade técnica. Ele não mandava em nada: ele era um grande “ativo” 

da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT pois tinha capacidade de identificar novos negócios 

– exatamente o nome de seu cargo – e de resolver questões puramente técnicas. 

 

Sua importância na engenharia industrial é relatada por JORGE LUIZ UCHOA (evento 

1009) MITIDIERI e MARCELO DEGANI PANZETTI: 

 
“Depoente:- O Rogério era aquela pessoa que farejava o mercado, que olhava para 
o mercado do Brasil e do exterior, buscando oportunidades que diferenciavam, 
que poderiam trazer competitividade, que a nossa competitividade, que a 
Odebrecht poderia participar de forma diferenciada” (MARCELO DEGANI PANZETTI, 
evento 921).  

 

Na estrutura da empresa, ROGÉRIO era o que se chama de apoio e, por isso, não 

fazia parte dos processos decisórios da companhia, nem, tampouco, da orçamentação ou 

execução dos contratos. Como se vê do organograma da página 138, era subordinado a 
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MARCIO FARIA, que na nomenclatura própria da empresa, exercia a função de líder 

empresarial, de “linha”, de quem era “apoio”. CARLOS HERMANNY FILHO é preciso: 

  
“Defesa: Perfeito. E o apoio toma decisões de alguma ordem? 
“Testemunha: Sob nenhuma forma. 
“Defesa: O que ele faz, ele subsidia... 
“Testemunha: Ele subsidia as decisões da linha e ele atua sob solicitação da linha. 
Ele não interfere na linha. Se a linha tem uma demanda, eles vão requerer o apoio, 
ou o apoio dele, ou através dele, com o apoio de terceiros para subsidiar nas suas 
tomadas de decisões. 

“Defesa: O senhor sabe se o Rogério Araújo exercia esse papel de apoio, sabe 
dizer? 
“Testemunha: Não estando em obra, ele provavelmente estaria prestando algum 
tipo de apoio às obras, por solicitação das obras” (evento 972, grifamos). 

  

Foi o que também confirmou FERNANDO LISBOA: 

 
“Olha, a função do Rogério, pelo que eu sei, era de apoiamento técnico e 
relacionamento com o cliente, porque o Rogério é uma pessoa que tem, como eu 
te disse, todo mundo gosta dele” (evento 911). 

 

Portanto, além da identificação de novos negócios prestava auxílio técnico que 

subsidiariam o líder empresarial ou, apenas quando demandado, prestava algum tipo de 

apoio, sempre técnico, no desenrolar dos contratos próprios de sua área.  

 

Em relação aos empreendimentos, a presença do defendente só existia se era 

solicitada pelo Diretor de Contrato, pessoa diretamente encarregada do desenvolvimento 

de um empreendimento em todos os seus aspectos, ou seja, o líder da pequena empresa. 

O Diretor de Contrato é o líder da obra que se está realizando. Se essa obra era da 

Engenharia Industrial, ROGÉRIO poderia lhe dar apoio técnico, se e quando solicitado pelo 

diretor. 
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Além disso, é essencial esclarecer que o defendente não participava de questões 

orçamentárias das obras, de fixação de preços, das licitações, de nada, absolutamente 

nada que envolvesse valores. A prova testemunhal nesse sentido é vigorosa: 

 
“Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito. O senhor mencionou que no caso do Pipe 
Rack o senhor trabalhou na parte orçamentária. Então, só para deixar claro, o 
senhor não teve nenhum contato com o Rogério, não sofreu nenhuma ingerência, 
não recebeu nenhum pedido dele em relação à questão orçamentária dessa obra?  
“Testemunha:- Não, todo o processo licitatório do contrato, ele é realizado, feito 
e realizado pela equipe, tá certo, liderada pelo diretor de contrato que é o Doutor 

José Henrique, nós não temos nenhum, quer dizer, nem esse e nenhum outro que 
eu participei, nós não temos nenhum tipo de ingerência de diretor comercial ou 
diretor de qualquer que seja na minha área que é elaboração técnica da proposta” 
(EDUARDO DE ABREU LIMA BIZZOTTO, evento 744, grifamos). 

 
“Alguma vez nesse processo de orçamentação o senhor teve alguma ingerência, 
sofreu alguma ingerência de Rogério Araújo? 
“Testemunha: Não, nunca. 
“Defesa: Especificamente na obra do Compar, o senhor teve alguma interface com 
Rogério Araújo? 
“Testemunha: Não, nem nessa e nem em nenhuma outra. 
“Defesa: Ele nunca participou de nenhuma definição de preço de obras? 

“Testemunha: Nunca. Que eu saiba nunca participou de nenhuma, nem da parte 
de orçamentação e nem na parte de fechamento de preços” (JOÃO BRUNO 

FARINAZZO, evento 883, grifamos). 
 
“Defesa:- O senhor sabe dizer se o Rogério teve alguma atuação na formação de 
preços dos contratos, aditivos ou pagamentos? 
“Testemunha:- De Rnest?  
“Defesa:- De Rnest, isso. 
“Testemunha:- Não, o Rogério não participou, é como eu te disse, a formação do 
preço, a execução do preço era o diretor de contratos da equipe, depois, então, 
Rogério não tem nenhuma participação disso, isso faz parte de uma equipe 
operacional de um diretor de contrato, e na sequência disso, na execução dos 
aditivos, negociações dos aditivos, eram comissões que o cliente montava para 

cada tema e o diretor de contrato também tinha suas equipes pra essa discussão, 
isso não era, o Rogério nunca participou disso” (SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA, 
evento 829, grifamos). 
 
“Defesa de Rogério Araújo: (...) Alguma vez o senhor presenciou o Rogério Araújo 
participando da elaboração do projeto, das negociações, definindo ou mesmo 
sugerindo valores? 
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Testemunha: Não, eu nem conheço o senhor Rogério Araújo” (ALEXANDRE CARVALHO 

BRITO, evento 865, grifamos). 
 
“Defesa: O senhor sabe se o Rogério participava da orçamentação das propostas 
ou se tinha alguma ingerência na parte financeira da empresa? 
“Depoente: Não, não. Nunca tinha, na verdade esse segmento na empresa sempre 
é responsabilidade dos diretores do projeto” (JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI, evento 
1009, grifamos). 

 

Como se demonstrará no item dedicado à lavagem de valores, a atuação do 

peticionário nunca esteve relacionada ao aspecto financeiro das contratações, muito 

menos a pagamentos no exterior, fato destacado pela testemunha ANDRÉ AMARO DA 

SILVEIRA: “o Rogério Araújo não dava ordem de pagamento nem para o Brasil, quanto mais 

para o exterior” (evento 964).  

 

Quanto aos novos contratos, sua grande experiência técnica lhe provia de 

instrumentos suficientes para identificar oportunidades, as quais eram transmitidas à 

área de Engenharia Industrial da CNO. A partir disso seu trabalho estava encerrado. Uma 

vez identificado um possível bom negócio, ROGÉRIO sobre ele amealhava informações, 

analisava sua viabilidade comercial em compasso com os interesses de sua empregadora 

e concluía sua atuação no encaminhamento desse material ao líder empresarial. 

 

Se haveria ou não contratação, quais seriam as condições do contrato, como seria 

a licitação, a orçamentação e todos os outros aspectos que redundariam (ou não) na 

participação da CNO na obra não tocavam o defendente. Eram responsabilidades 

inteiramente atribuídas ao já mencionado Diretor de Contrato (de cada um dos 

empreendimentos), como atestaram as testemunhas: 

 
“Depoente:- . A partir do momento que eu como diretor de contrato recebi atribuição 
de fazer o orçamento, de definir quanto custa aquela obra, de fazer um trabalho de 
pesquisa no mercado local, junto aos fornecedores, e fazer a formatação do custo, o 
Rogério não participa de nada disso. O que eles participam são: nas orientações macro, 
na preocupação com a nossa produtividade, se a gente têm, se a gente olhou para 
aquela tecnologia que hoje desponta em algum lugar no mundo, que faz diferença, 
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enfim, esse é o papel deles, mas envolver na formatação de preço, na estratégia, de 
como a gente vai performar o contrato, não (...). 
“Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito? Alguma vez o senhor se recorda de ter tido a 
participação do Rogério nesse tipo de negociação, seja com a comissão de licitação, seja 
posteriormente na obra? 
“Depoente:- Não. Na comissão... Veja só, para participar de uma licitação, o diretor de 
contrato já recebe uma procuração da Odebrecht, ele já é nominado como uma pessoa 
que pode fazer tudo para que aquela licitação ocorra a contento. Ele pode interpor 
recurso, ele pode não apresentar proposta, ele pode modificar os termos do preço, ele 
tem esse poder. Rogério não participa em nada dessa parte da fase da licitação” 
(MARCELO DEGANI PANZETTI, evento 921, grifamos e destacamos). 

 
“Depoente:- Ele dava apoio aos diretores de contrato da Odebrecht Engenharia 
Industrial para identificar oportunidades, novas oportunidades de negócios, mas a 
decisão se esse negócio ia ser feito, o orçamento do preço deste negócio, o pacote de 
risco que esse negócio iria ter, era decisão, é decisão na nossa empresa do diretor de 
contrato” (ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, evento 964). 

 

9.4. A “pequena empresa” na estrutura da CNO 
 

Por mais óbvio que seja, e como já se disse anteriormente, a mera assinatura de 

contrato de nenhuma forma significava atuação em processo licitatório ou administração 

de obras, sobretudo numa estrutura descentralizada como é a da CNO, em que cada 

projeto é tocado por unidades autônomas e independentes. As denominadas ‘pequenas 

empresas’ foram bem definidas por SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA: 

 

“Pequena empresa nós chamamos o que é uma célula geradora de custos de 
resultados que é um contrato no caso de construção, de um projeto, então isso 
é uma pequena empresa porque é sempre uma filial, sempre é um CNPJ 
específico para aquele local e ela é completamente delegada, completamente 
independente, autônoma, essa célula, então a gente chama pequena empresa 
porque toda empresa tem receita, tem custo, tem seus problemas, mas vive 
independente” (evento 829). 

 

Cada contrato, ou seja, cada obra, é tratado dentro dessa estrutura 

descentralizada como uma pessoa jurídica própria, com autonomia financeira e de 

gestão. Numa estrutura tão descentralizada como a da CNO, cada obra da engenharia 
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industrial é totalmente delegada ao projeto, à chamada “pequena empresa”, consistente 

numa unidade autônoma e independente onde “são realizadas todas as obrigações e os 

direitos de um contrato”173.  

 

Na dicção da testemunha MARCELO DEGANI PANZETTI, “não existe uma mistura entre 

o que é engenharia industrial e o que é o contrato”. Sendo uma pessoa jurídica própria, a 

pequena empresa tem vida autônoma sem nenhuma interferência das demais estruturas, 

inclusive no que toca às suas questões financeiras: 

 
“...como nós [pequena empresa] temos um CNPJ específico, uma filial, é uma 
empresa, uma pequena empresa, nós atuamos como donos de uma pequena 
empresa, então, contabilidade, conta corrente em banco, pagamento de 
fornecedor, pagamento de folha dos trabalhadores, pagamento de ISS, 
pagamento de FGTS, INSS, tudo isso é feito local, pelo caixa, pela conta corrente 
da pequena empresa, do contrato, não existe uma mistura entre o que é 
engenharia industrial e o que é o contrato. A engenharia industrial é um 
consolidador destes números, a contabilidade, o livro contábil, que fica o 
registro contábil, o balanço, nós, diretor de contrato, contador e o Gerente 
Administrativo Financeiro do contrato, é que assinamos periodicamente 
conforme a lei, então quem é responsável pela segurança empresarial, pelo 
pagamento dos tributos, tudo relacionado ao contrato é o contrato. Não existe 
nada e nenhuma interferência que a gente possa sofrer da engenharia 
industrial sobre essa pessoa jurídica própria” (idem). 

 

A independência financeira da pequena empresa foi ainda corroborada pelo relato 

de CÉSAR RAMOS ROCHA:  

 

“A Odebrecht, como o senhor sabe, é uma empresa totalmente descentralizada 
e os pagamentos todos ocorrem nas obras, cada obra tem seu próprio caixa, 
seu próprio gerente administrativo financeiro, tem o diretor de contrato, tem 
sua conta bancária, e ela é responsável pelos seus pagamentos” (evento 1079). 

 

Assim, pouco importa quem assinou o contrato para determinada obra! As 

questões pertinentes à sua realização serão sempre tratadas no âmbito da “pequena 

empresa” que conta com uma estrutura própria, incluindo um diretor de contrato 

                                                   
173. Cf. Marcelo Panzetti, evento 945.  
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específico designado para nela atuar, o que engloba desde a fase de orçamentação de 

proposta até a da execução dos trabalhos.  

 

Segundo MARCELO PANZETTI, os diretores de contrato tinham “o status de presidente 

daquela empresa que se formava na realização da obra”, ou seja, “era o responsável final 

perante a governança da empresa pelos bons resultados do projeto, bons ou ruins” 

(evento 945).     

 

Especificamente no que diz respeito a ROGÉRIO ARAÚJO, a testemunha foi categórica 

em confirmar que o peticionário limitava-se a apenas prestar apoio aos diretores de 

contrato quando houvesse alguma necessidade pontual e quando por estes solicitado. 

Foi o que ocorreu, por exemplo, no que diz respeito ao impacto das greves de 

trabalhadores das obras da RNEST: 

 

“(...)ele sempre interessado no status que estava acontecendo, os problemas de 

engenharia que estavam sendo ocasionados em função de atraso da Petrobras, 
muitas vezes tivemos problemas com greves também que isso impactou bastante 

os prazos, e o Rogério sempre também tinha essa necessidade, eu sempre buscava 
informá-lo, e ele fazia essa conversa em vários níveis da Petrobras, porque ele era 
cobrado pelo diretor, pelo gerente-executivo, pelo gerente de empreendimento, 
quer dizer, pessoas que ficavam na Petrobras no Rio de Janeiro tinham o Rogério 
como primeiro canal aí das notícias negativas (...)”(SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVeira, 
evento 829). 

 

Novamente, merece destaque o testemunho de MARCELO PANZETTI: 

 

“Ele dava apoio aos diretores de contrato da Odebrecht Engenharia Industrial para 
identificar oportunidades, novas oportunidades de negócios, mas a decisão se 
esse negócio ia ser feito, o orçamento do preço deste negócio, o pacote de risco 
que esse negócio iria ter, era decisão, é decisão na nossa empresa do diretor de 
contrato; eu falo isso muito porque nós somos diferentes de todas as 
construtoras que eu conheço, nas construtoras que eu conheço o diretor 
comercial faz o contrato, nós não temos diretor comercial, quem assina o 
contrato é o diretor de contrato, quem define a contratação é o diretor de 
contrato, com esse modelo quando ele assina o contrato ele se compromete não 
só em assinar o contrato, como entregar o resultado, isso é uma das bases no 
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nosso sucesso. O nosso diretor de contrato, a gente corre o risco de pulverizar o 
nosso negócio de 400 empresas, mas cada presidente dessas empresas, cada 
diretor de pequena empresa e cada diretor de contrato desses, ele se 
compromete conosco porque ele fez a proposta, ele assinou o contrato e ele vai 
entregar o resultado” (evento 945). 

 

Portanto, o fato de ter o peticionário figurado ou não como representante da CNO 

em alguns dos contratos questionados nestes autos é absolutamente irrelevante, pois as 

assinaturas dos contratos eram meras formalizações dos resultados dos certames e do 

estabelecimento de condições cujas respectivas negociações nunca contaram com a 

participação dele! 

 

Assim, sua assinatura era meramente circunstancial, mesmo porque um contrato 

nunca continha assinatura de apenas um dos representantes da companhia. A 

demonstrar a mera formalidade da assinatura, testemunhas destacaram que os contratos 

referentes a aditivos eram previamente preenchidos com os nomes daqueles que 

assinaram o contrato principal: 

 
“Testemunha:- (...) O Rogério, apesar de ter participado, vamos dizer assim, nesse 
processo de conhecimento do que estava acontecendo, eu acho que muito mais, nós 
éramos, se não me engano, 8 (oito) ou 10 (dez) diretores da Odebrecht Participações, 
nós éramos 8 (oito) ou 10 (dez) diretores que tinham procuração pra assinar contratos, 
inclusive esse, mas eu acho que foi o seguinte, a Petrobras ela fez um evento na 
presidência da empresa num determinado dia de dezembro, daquela oportunidade, e 
convidou os diretores, os presidentes das empresas e fez um evento pra assinar esse 
contrato, teve um evento de assinar 10 (dez) contratos, ela quis dar um marco ‘Nós 
estamos começando a refinaria’, se pesquisar isso, mas ocorreu isso. E eu cheguei lá, 
o Rogério foi porque representava a empresa ali, e lá nós precisamos de duas 
assinaturas, assim como a OAS só precisa de uma, naquele momento, então foi o 
Rogério, mas poderia ter sido qualquer outro, mas ele foi mais por causa do evento, 

ele foi convidado para o evento daquele, vamos chamar assim, ‘momento de 
assinatura dos contratos da Rnest’, não sei quantos, mas mais de 5 (cinco), 10 (dez), 
alguma coisa assim no mesmo período, não me lembro. 
“Defesa:- E em relação a aditivos, era natural que eles fossem encaminhados já com 
os nomes e para as assinaturas das mesmas pessoas? 
“Testemunha:- É. Porque em processo da Petrobras esses aditivos, depois de 
aprovados pela diretoria executiva, eles são, vamos dizer assim, redigidos, impressos, 
e você tem que fisicamente assinar lá na Petrobras numa determinada coordenação 
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dessa refinaria e aí você já vem com os nomes de quem estava no contrato anterior, a 
menos que você faça uma carta pedindo para retirar, substituir, e que leva um tempo 
para análise da Petrobras; do contrário, vem já o que estava o default lá que já existe” 
(evento 829, SAULO SILVEIRA grifamos e destacamos). 
 
“Defesa de Rogério Araújo:- São sempre necessárias 02 assinaturas? 
Depoente:-  02 assinaturas. 
Defesa de Rogério Araújo:- E os aditivos, normalmente as assinaturas dos aditivos 
seguem as assinaturas do contrato original? 
Depoente:- Como são feitas pelo pessoal do Rio de Janeiro da Petrobrás, a 
formalização jurídica desses aditivos, eles seguem a mesma estrutura do contrato 

principal.” (SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA, evento 829) 

  

  De todo o exposto se vê, MM. Juiz, que ROGÉRIO não é, nem nunca foi, essa figura 

desenhada pela Acusação. É um profissional sério e respeitado que cresceu na vida por 

meio de muito estudo e trabalho. É um engenheiro como poucos: sua qualidade técnica 

e seu profundo conhecimento petrolífero fazem dele, repise-se, um grande ativo para 

qualquer empresa. 

 

  E não foi diferente no GRUPO ODEBRECHT, que respeitando a lei, soube sim 

aproveitar esse conhecimento que o peticionário possui. E não há mal nenhum nisso! 

 

  Entretanto, mesmo após a instrução, o Ministério Público insiste em fiar-se nas 

histórias dos criminosos de meia tigela, os delatores, e, sem respaldo nenhum no que 

efetivamente pode ser considerado prova, para pedir condenação. 

 

  Se quem o peticionário é e o real trabalho por ele executado ao longo de sua 

carreira não forem, por absurdo, suficientes à declaração de improcedência da inicial, as 

demais provas dos autos fazem da condenação uma pretensão impossível. Vejamos. 

10. PEDIDO CONDENATÓRIO FUNDADO APENAS EM CORRÉU-DELATOR! 
 

Se para denunciar o Ministério Público já não tinha prova nenhuma da ocorrência 

de corrupção ou do relacionamento do peticionário com as operações financeiras 



                                                                                                   155. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

erroneamente classificadas como lavagem de dinheiro, a anemia de sua pretensão fica 

ainda mais evidente agora que, mesmo após a instrução, pediu a condenação. 

 

O Ministério Público escolheu, sem pudor algum, ignorar por completo a prova 

produzida sob o crivo do contraditório para se fiar exclusivamente no que disseram PAULO 

ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO. 

 

Como se demonstrará adiante, não há uma única prova, uma única testemunha 

que incrimine o peticionário. Tanto é assim que ao pedir a condenação de ROGÉRIO, o 

Parquet insiste em se valer apenas do que disseram os dois corréus delatores, cujas 

palavras divergem totalmente das demais provas.  

 

10.1.Impossibilidade de condenação com base em palavra de corréu  
 

 O que se vê das alegações finais da Acusação é uma infinidade de referências ao 

que disseram corréus desta ação penal que, por terem aderido a acordos de delação 

premiada, passaram a ter suas palavras tratadas por verdades absolutas e inquestionáveis 

quando interessam ao Ministério Público Federal.  

 

 O vilipêndio à ideia do que é um processo justo – e, pois, a comprovação de que, 

para o Ministério Público, o processo penal não passa de um mal necessário para atingir 

o fim punitivo – se vê no fato de que as “verdades” dos corréus (especialmente os 

delatores) só são efetivamente verdadeiras quando o intuito é prejudicar o acusado; 

aquilo que o beneficia é solenemente ignorado. 

 

 Se o delator fala do peticionário, isso é prova de crime; se o exclui, acha-se um 

caminho para conferir descrédito à exclusão... A inclusão de ROGÉRIO ARAÚJO na ficção da 

denúncia foi feita com base exclusivamente na palavra dos corréus delatores PAULO 
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ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO. Já sua exclusão expressa de parte da inicial acusatória 

advém do que afirmou o corréu delator ALBERTO YOUSSEF: 

 

“Juiz Federal: Senhor Rogério Araújo? 
,Interrogado: Nunca estive com ele”. 
 (...) 
Juiz Federal: Não conhece. O Rogério Santos de Araújo, o senhor também não 
chegou a conhecer? 
Interrogado: Não conheço, não tive relacionamento nenhum com o Rogério 
(evento 1046, grifamos e destacamos). 

 

 Mesmo assim, o Ministério Público deu um jeito de incluir o peticionário em atos 

de lavagem de dinheiro que pressupõem um relacionamento entre ele e ALBERTO YOUSSEF, 

como se vê da p. 327 do evento 1306!  

 

 A questão será detalhadamente enfrentada adiante, mas ela serve para ilustrar a 

leviandade da atuação do Parquet. Se as mentiras dos delatores trazem o defendente 

para o centro do problema, age-se como se fosse impossível desdizer o que criminosos 

disseram; do contrário, a Acusação procura um caminho – qualquer um, ainda que passe 

por um exercício de adivinhação – para dar um jeito de conquistar a procedência da 

inicial.  

 

 O fato, MM. Juiz, é que a lógica que permeia o presente feito é para lá de 

descabida. O Parquet denuncia afirmando a ocorrência de crime exclusivamente com 

base em termos de delação premiada de dois dos co-denunciados – PAULO ROBERTO COSTA, 

PEDRO BARUSCO –, preenche boa parte de seu rol de testemunhas com nomes de outros 

criminosos delatores e pede a condenação, fazendo referência tão-somente ao que esses 

dois réus174 disseram. 

 

                                                   
174. Alguns destes autos, outros de autos diversos. 
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 Com relação às 97 testemunhas ouvidas na instrução, não há, nas longas 

alegações finais da Acusação, uma única palavra, à exceção de trechos que desvirtuam o 

real significado do testemunho para prejudicar o réu.  

 

 É inegável, contudo que não pode a palavra de corréu fundamentar condenação, 

pois não há de se esperar que guarde a isenção própria das testemunhas:  

 

“Temos para nós que a chamada palavra do co-réu, como elemento único de prova 

acusatória, jamais poderia servir de base a uma condenação, simplesmente 
porque violaria o princípio constitucional do contraditório”.175 

 
“A nuestro modo de ver y siendo coerentes com la conclusión alcanzada em el 
caso de la víctima, em el caso de contarse unicamente, como prueba de cargo, 
com la declaratión de um coacusado, sin corroboratión periférica alguna (en 
realidade, son dos caras de uma misma y única moneda), deberá absolverse al 
acusado al que incrimina unicamente la versión inculpatoria del acusado”176. 
 

 

 Mesmo na possibilidade de reperguntas (a partir da Lei nº 10.792/03), é certo 

que o natural sentimento de autodefesa compromete a imparcialidade das afirmações. 

MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA é precisa: 

 

“A ‘chamada de co-réu’, vale dizer, a confissão com a qual o culpado, ao 
reconhecer a própria responsabilidade, nomina também um ou mais co-autores, 
não pode ser tida como verdadeiro testemunho, seja por defeito dos requisitos 
formais, seja por defeito dos requisitos materiais”177. 

 
 Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

                                                   
175 ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO, Da prova no processo penal, Saraiva, São Paulo, 6ªed. , 2004, P. 131. 
176 XAVIER ABEL LLUCH E MANUEL RICHARD GONZÁLEZ, Estudios sobre prueba penal, volume 3, La Ley, Madrid, 1ª ed., 2013, 
p.396. 
177. Da Prova por Indícios no Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 1994, p. 76. 



                                                                                                   158. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

“É possível extrair-se do depoimento do acusado as circunstâncias do delito, aptas 
a esclarecer suas nuances, desde que referidos elementos não sejam utilizados, 
de forma isolada, para firmar juízo condenatório”178. 

 
Por isso é que mesmo nas hipóteses em que a jurisprudência admite a 

responsabilização “com base na palavra da vítima” (que está num degrau acima do 

corréu), esta só é possível “desde que o seu depoimento esteja corroborado pelas demais 

provas coligidas aos autos”179. 

 

Como sabem Vv. Exas., provas são testemunhos, documentos ou qualquer outro 

elemento imparcial e verossímil relacionado aos fatos, colhido sob os ditames do devido 

processo legal. A testemunha, por sua condição, não é apaixonada pela causa, não tem 

interesse em seu resultado, daí a validade de suas palavras. Justamente em razão disso, 

é que não se pode admitir o depoimento de acusado como prova para incriminação de 

outro, ainda mais se não há nos autos um único outro elemento que reforce a afirmativa 

e o corréu ainda for delator!  
 

10.2.Além de corréu, corréu delator!  
 

Mais grave do que simplesmente condenar com base na palavra de corréu é a 

pretensão ministerial de condenação com base exclusivamente na palavra de corréu que 

é criminoso delator. 

 

Sendo a delação subproduto da confissão, não lhe pode valer mais. No máximo, traz 

indícios, sempre a exigir contraste e confronto com outros elementos de convicção, se e 

quando existentes. 

 

                                                   
178. STJ, CC 119.105/PR, Rel. Min. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, DJe 24.10.2014, grifamos. 
179. STJ, AGrG no AREsp 281.901/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 27.11.2014. 
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Ou seja, ao texto acima transcrito180 adicione-se o requisito que jamais será 

admitido pelo Ministério Público: a inexistência, nas palavras do acusador, do desejo por 

parte do delator de fazer com que suas palavras soem interessantes ao acusador, sem o 

que a delação perde o tempero, a Força Tarefa por ela perde o apetite e, o mais 

importante, o delator perde seus benefícios!  

 

É que afora a natural imparcialidade do corréu, na colaboração premiada “o 

acusado se transmuda em testemunha, que não presta compromisso e cujas declarações 

não são submetidas ao crivo do contraditório, já que não se admitem reperguntas no 

interrogatório”181. 

 

 Sendo o interrogatório “um verdadeiro meio de defesa”182, não é de se esperar 

que o corréu/delator não tenha em mente que, ao acusar, está ao mesmo tempo a se 

defender – do mérito do processo ou da pena, e a garantir seu benefício, que é o caso dos 

corréus/delatores nestes autos. Não é difícil imaginar a reação natural de qualquer 

acusado diante de uma acusação de tamanha gravidade: diminuir em grau máximo a 

severidade da pena, ainda que isso implique na criação de situações. 

 

Ora, se nem mesmo a confissão pode “ser recebida com valor absoluto”183, 

devendo “ser analisada no contexto probatório, não de forma isolada, mas sim em 

conjunto com a prova colhida”184, o apontar de dedos de um acusado para outro há de 

servir a muito menos.   

 

Há muito ensinou EUGENIO FLORIAN: 

 

“Mesmo sem lembrar das solenes advertências e das austeras repugnâncias de 
nossos grandes penalistas e filósofos reformadores, convém dizer que o 

                                                   
180. E aqui a liberdade se justifica, pois o texto é anterior à Lei 12.850/2013. 
181. FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, Processo Penal, vol. 3, Saraiva, São Paulo, 1999, 21ª., p. 275. 
182. PAULO RANGEL, Direito Processual Penal, Atlas, Rio de Janeiro, 2015, p. 568. 
183. EUGÊNIO PACELLI, Curso de Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2015, 19ª ed., p. 411. 
184. AURY LOPES JR., Direito Processual Penal, Saraiva, São Paulo, 2015, 12ª ed., p.458. 
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magistrado não pode ser propenso a acolher como boas tais acusações – diga-se 
delações –, especialmente, quando se apartam e não estão de acordo com os 
demais elementos processuais – de convencimento –; ou, ainda, se deles 
contrastam. Com justa razão, dita fonte de prova – na verdade, meio de prova –, 
tomada isoladamente, acha-se um tanto desacreditada.”185. 

 

  

  A obtenção da verdade não é, e não pode ser, o objetivo máximo da atividade 

jurisdicional. Mas, alcançá-la deve ser “considerada com o resultado da confluência de 

forças individuais e coletivas, que interagem no desenvolvimento processual”186, em prol 

do restabelecimento da paz pública, da asseguração da liberdade jurídica do indivíduo. 

Por isso CANUTO ensinava que tão importante quanto o direito de ação, de que é titular o 

autor, é o direito ao processo de que desfruta o réu, entendido como direito de que o 

autor não satisfaça sua pretensão arbitrariamente, sem passar pelo crivo de legalidade 

formal do processo. 

 

  Como advertiu recentemente o Eminente Ministro CELSO DE MELLO, a 

“impossibilidade de condenação penal com suporte unicamente em depoimento 

prestado pelo agente colaborador (...) constitui importante limitação de ordem jurídica 

que, incidindo sobre os poderes do Estado, objetiva impedir que falsas imputações 

dirigidas a terceiros ‘sob pretexto de colaboração com a Justiça’ possam provocar 

inaceitáveis erros judiciários, com injustas condenações de pessoas inocentes”187.  

 

Mas a intenção ministerial é outra. O pedido é de violação frontal do art. 4º, II, § 

16 da Lei 12.850/2013, segundo o qual “nenhuma sentença condenatória será proferida 

com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. 

 

                                                   
185. Delle Prove Penali in Specie, F.Vallardi, Milão, 1924, v. 2, p. 43/44. A tradução é livre, grifamos. 
186. Cf. GIULIO UBERTIS, “La ricerca della verità giudiziale” in La Conoscenza del Fatto nel Processo Penale, Giuffrè, Milão, 
1992, p. 38.  
187. STF, Pet. 5.700/DF, j. 22.09.2015.  
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  Para se chegar a essa conclusão basta uma passada de olhos nas alegações finais 

acusatórias que, a despeito de sua extensão – são 378 laudas –, não apontam uma única 

prova que possa justificar a procedência da ação penal. Tudo o que nelas se vê são 

referências ao que foi dito por delatores. 

 

De se ressaltar o absurdo de se pedir condenação em bases tais. De todas as 

testemunhas ouvidas nos autos, inclusive os empresários delatores em outros processos, 

nenhuma, absolutamente nenhuma traz informações que justifiquem a acusação movida 

contra o peticionário. A tabela abaixo é bastante ilustrativa e bem demonstra que as 

únicas incriminações que pesam contra o defendente decorrem dos que disseram PAULO 

ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO. Ou seja, acusações duplamente suspeitas porquanto de 

corréus-delatores! 

 

  

 Como o intuito é a condenação a qualquer preço, o Parquet deu de ombros para 

a prova dos autos acomodando-se no que lhe foi dito em relação ao peticionário por duas 

únicas pessoas, em confronto direto às outras 97 testemunhas ouvidas nos autos, 

inclusive às arroladas pelo ele próprio. Essas duas pessoas são os delatores PAULO ROBERTO 

COSTA e PEDRO BARUSCO, ninguém mais. 
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Para o Parquet, prova-se documentalmente a autoria da corrupção ativa – seria 

de se gargalhar não fossem trágicas as consequências dessa interpretação mambembe – 

com a assinatura dos “contratos celebrados pelo Consórcio CONPAR (...), RNEST-CONEST 

(...) e PIPE RACK” (p. 227, evento 1306), circunstância que, como explicado à exaustão, é 

absolutamente irrelevante. 

 

  Quanto à prova oral, MM. Juiz, esta vem exclusivamente da boca de PAULO 

ROBERTO COSTA como se vê das páginas 228, 229, 230 e 231 das alegações finais. Portanto, 

não é prova. 

 

  E com isso, só com isso, que o Ministério Público pretende a condenação do 

peticionário pelos graves crimes indicados na denúncia. 

 

  Qual testemunha, ouvida sob o crivo do contraditório corroborou as invenções 

dos criminosos colaboradores? O que além da assinatura de um contrato tem o Ministério 

Público para afirmar a existência da corrupção e, pior, a participação do acusado? De 

prova não há nada, absolutamente nada, sobrando apenas o dito pelos delatores. 

 

Não se alegue que ao firmar acordo de delação premiada, os corréus assumiram 

o compromisso de dizer a verdade sob pena de perda dos benefícios da delação. Afinal, 

há nestes autos um exemplo bastante claro de que não se pode confiar nesse 

compromisso: não é demais lembrar que V. Exa., nos autos do processo n. 0002414-

32.2004.404.7000, julgou quebrado o acordo de delação que ALBERTO YOUSSEF firmou no 

caso BANESTADO, justamente por ter voltado a delinquir, uma das condições de 

compromissos dessa natureza. E como sustentou o ex-Ministro GILSON DIPP a esse 

respeito, em parecer disponível na coluna de FAUSTO MACEDO no jornal O ESTADO DE S. 

PAULO188, é “direito subjetivo público da sociedade recusá-lo [o acordo de delação] 

                                                   
188 http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Parecer-Dr.-
Gilson-Dipp.pdf.  

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Parecer-Dr.-Gilson-Dipp.pdf
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Parecer-Dr.-Gilson-Dipp.pdf
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quando se revela incompatível, desproporcional ou inconveniente ao interesse da 

sociedade” (p. 23). 

 

Ademais, na medida em que o § 1º do art. 4º da Lei 12.850/2013 condiciona a 

“concessão do benefício”189 à “eficácia da colaboração”, os delatores – a maioria deles 

conduzida pela mesma advogada, o que seria patente caso de apuração, como já dito –, 

agiram para cumprir sua obrigação e garantir que, houvesse punição, esta seria a menos 

severa possível.  

 

Mesmo antes da Lei 12.850/2013, que estatuiu a proibição de se condenar 

apenas com base em delações, a jurisprudência já estabelecia essa impossibilidade: 

 

“A jurisprudência mais abalizada admite a condenação com base na delação de 
um dos co-réus quando esta é corroborada por outros meios de prova produzidos 
no curso da instrução judicial contraditória, sob pena de ser violado o princípio do 
contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal)”190. 

 

  Fica claro, pois, que o pedido condenatório não pode ser atendido sem infração 

ao princípio constitucional do devido processo legal e, mais especificamente, ao art. 4º, 

II, § 16 da Lei 12.850/2013. 

 

 Por mais esse motivo, a absolvição do peticionário é medida que se impõe. 

 

 

 

                                                   
189. Enumerados no caput do art. 4º: “...perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade 
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação 
e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados” (grifamos 
e destacamos). 
190. TRF1, ACR 002548464.2001.401.3800, Des. Fed. TOURINHO NETO, DJe 20.11.2009, grifamos e destacamos. 
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11. A IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
 

11.1.Inépcia da denúncia 
 

A Lei nº 12.850/2013 é inaplicável à espécie dos autos. Ainda que assim não fosse, 

a inépcia da denúncia, em relação a este ponto, é gritante. 

 

Diz o Ministério Público que “no período compreendido entre 2004 e 2014, uma 

grande organização criminosa estruturou-se com a finalidade de praticar delitos no seio 

e em desfavor da PETROBRAS” (p. 9). Segundo a denúncia a organização seria formada por 

quatro “núcleos” sendo: i) o primeiro formado por executivos do GRUPO ODEBRECHT, aí 

incluído o defendente; ii) o segundo por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO 

BARUSCO; iii) o terceiro, “principalmente por parlamentares e ex-parlamentares” (p. 11) 

não identificados na denúncia (!) e; iv) o quarto núcleo, o “braço financeiro”, 

representados por ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS. 

 

A partir disso, a Acusação abstém-se de descrever o modus operandi do suposto 

crime de corrupção, mas, nem assim, individualiza condutas, tampouco indica 

devidamente as circunstâncias de estabilidade e permanência, imprescindíveis à 

configuração do delito. 

 

A denúncia não explica que organização criminosa foi essa, tampouco se havia 

divisão de tarefas, deixando de falar uma única palavra a respeito de estabilidade ou 

permanência da alegada organização, elementos imprescindíveis para configuração do 

delito.  

 

Ademais, apesar de apontar a existência de quatro núcleos que comporiam a 

organização criminosa, olvidou-se o Ministério Público de narrar a conexão entre todos 

eles, deixando de demonstrar o caráter unificador necessário do tipo em questão.  
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E para dar um caldo à argumentação, enumera outros tipos penais que não são 

objeto de imputação, são eles: formação de cartel, fraude contra procedimento 

licitatório, além de dois crimes contra o sistema financeiro nacional (cf. p. 13/14). 

 

Chega a Acusação a dar traços do que seria a imputação de cartel ao falar do tal 

“clube”, ficando muito evidente que, para a Acusação, essa imaginada organização 

criminosa vai muito além dos limites da denúncia. Mas não explica como. Descreve o 

crime superficialmente, não o imputa e, ainda assim, pretende que o peso da acusação 

recaia contra os acusados em frontal violação ao que exige o art. 41 do CPP.  

 

Muito embora tenha inserido o capítulo denominado “Individualização das 

Condutas” dentro daquele que trata do “Crime de Organização Criminosa”, o Parquet não 

descreveu nenhuma conduta que se amolde ao tipo do delito em questão, limitando-se 

a se referir aos outros alegados crimes ou a fatos absolutamente irrelevantes e que sob 

nenhum aspecto poderiam ser tidos como indícios de crime.  

 

A título de exemplo, quando trata da organização criminosa, afirma a denúncia 

que ROGÉRIO ARAÚJO “atuando em nome da empreiteira e em acordo com os demais 

administradores e agentes do Grupo, ofereceu ao ex-Diretor de Abastecimento, em 

decorrência de contratos firmados com a Estatal, vantagens indevidas (...) apresentando-

lhe o operador Bernardo Freiburghaus (...), responsável por adotar providências para que 

o pagamento de propinas “extra” se desse em contas situadas fora do país” (p. 40). 

 

Como se vê, embora conste do capítulo da organização criminosa, referida 

acusação nada tem a ver com as elementares do tipo, mas diz respeito exclusivamente 

ao delito de corrupção.  

 

Sem ter o que apontar concretamente, além de fatos que não se amoldam ao 

crime da Lei 12.850/13, a Acusação lança mão de informações vazias e irrelevantes para 
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mostrar uma proximidade do peticionário a funcionário da PETROBRÁS, como se isso 

bastasse para justificar sua aproximação com a tal organização criminosa. 

 

É o que se vê, por exemplo, da informação de que o defendente “possuía uma 

relação muito próxima a (...) NESTOR CERVERÓ”, pois “o executivo enviou ao então 

funcionário da Estatal um e-mail no qual solicita apoio para a contratação de sua sobrinha 

JÚLIA junto à BR DISTRIBUIDORA (...), em relação ao qual CERVERÓ mostrou-se bastante 

solícito (p. 41). 

 

Ora, e o que isso tem a ver com o crime? E desde quando um e-mail solicitando 

“apoio para a contratação” de uma sobrinha é indicativo de relação espúria? Se precisa o 

Parquet aludir a essa mensagem para tentar descrever a participação do defendente na 

organização criminosa, é porque realmente não tem nada de relevante para mostrar.  

 

Mas ainda que por absurdo houvesse qualquer suspeita em relação ao e-mail em 

questão, de se registrar que a sobrinha do defendente não só deixou de ser contratada, 

como sequer foi chamada para uma entrevista, conforme declaração que segue anexa 

como doc. 4.   

 

Não menos despropositada é a menção feita na denúncia de que o peticionário 

enviou a NESTOR CERVERÓ “a respeito da aquisição de um camarote no Estádio Maracanã” 

(p. 41 do evento 1), o que nem no maior dos devaneios poderia constituir indício de crime.  

 

O que fica muito claro é que sem ter como indicar qualquer fato que comprove a 

participação do peticionário no crime de organização criminosa, a denúncia menciona 

episódios que não guardam relação alguma com o delito, como se o alegado 

cometimento de outros crimes em coautoria automaticamente implicasse na prática do 

crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 
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O Ministério Público fingiu ignorar que dois dos crimes imputados como 

supedâneos da imputação de organização criminosa não se enquadram no critério 

objetivo da Lei 12.850/2013. Seu art. 1º, § 1º, estabelece ser a “organização criminosa a 

associação de quatro ou mais pessoas” em torno da obtenção de “vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 

a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional”. 

 

O crime de fraude a licitações tem pena máxima igual a 4 (quatro) anos (cf. art. 

90, Lei nº 8.666/93), o mesmo que estabelece o art. 21, da Lei nº 7.492/86191. 

 

Como visto, ao capitular a imputação, o peticionário, sempre como componente 

de um bloco, é denunciado pela “prática do delito de organização criminosa, previsto no 

art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013”. 

 

Eis uma clara tentativa do Parquet de apimentar os fatos: o § 4º do art. 2º trata 

das causas especiais de aumento de pena. A hipótese de seu inciso IV autoriza a 

majoração “se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações 

criminosas independentes” (grifamos), que não estão nem mesmo mencionadas na 

denúncia.  

 

Dir-se-á que o réu se defende dos fatos e não da capitulação delitiva. Ainda que 

isso fosse verdadeiro, é fundamental registrar desde já que a capitulação delitiva trazida 

na inicial mostra que o Ministério Público imputa o que lhe convém, chamando de 

organização criminosa fatos mal descritos e que, no máximo, não poderiam passar de 

coautoria.  

                                                   
191. Quanto à transnacionalidade sugerida na inicial, esta, como como se verá, não passa de recurso retórico: Se de 
organização criminosa se tratasse, sua atuação ter-se-ia dado toda no Brasil. 
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11.2.Irretroatividade da lei penal  
 

“A fonte única do direito penal é a norma legal. Não há  
direito penal vagando fora da lei escrita. Não há distinguir, 

em matéria penal, entre lei e direito. Sub specie juris, não 
existe crime ‘sem lei anterior que o defina, nem pena ‘sem 

prévia cominação legal’” (NÉLSON HUNGRIA192). 

 

Como dito acima, toda a narrativa acusatória tem por premissa a existência de 

quatro núcleos: o primeiro seria formado por executivos do GRUPO ODEBRECHT; o segundo 

por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO; o terceiro por “parlamentares 

e ex-parlamentares” e; o quarto, o “braço financeiro”, por ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO 

FREIBURGHAUS. O funcionamento dessa organização seria, em linhas gerais, o seguinte: o 

GRUPO ODEBRECHT alegadamente pagava propina aos funcionários do segundo núcleo, o 

que era operacionalizado pelo “braço financeiro” (quarto núcleo). E a contrapartida do 

pagamento dessa propina teria sido o favorecimento do primeiro núcleo nos contratos 

firmados com a PETROBRAS. 

 

A denúncia não delimita com clareza o papel do chamado terceiro núcleo 

(“parlamentares e ex-parlamentares”), mas afirma que este seria responsável pela 

indicação dos funcionários que compõem o segundo núcleo. 

 

A simples leitura da estruturação criada na denúncia mostra que sem o segundo 

núcleo não há organização criminosa. Pois se os pagamentos apontados foram todos a 

seus três membros e se eram eles os encarregados de proporcionar a contrapartida da 

corrupção, sua saída da PETROBRAS faria com que os poderes que tinham sobre os negócios 

da instituição se esvaíssem (mesmo porque o contrário não consta da inicial).  

 

                                                   
192. Comentários ao Código Penal, Forense, Rio de Janeiro, vol. I, tomo I, p. 13. 
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E esses ex-funcionários da PETROBRAS deixaram seus cargos muito antes de 2014 

– como reconhece a própria denúncia (cf. p. 10) – muito antes de eclodir a primeira das 

fases da Operação Lava-Jato. De fato, BARUSCO deixou o cargo em março de 2011; PAULO 

ROBERTO e DUQUE saíram em abril de 2012. Não há, pois, razões para imaginar como essa 

fantasiosa organização criminosa teria durado até 2014. 

 

Se pagamentos ocorreram depois de 2012, tal como afirmou PAULO ROBERTO 

COSTA (p. 63), eles certamente não se referem à consumação de novos atos de corrupção 

como quer fazer crer o Parquet. 

 

Demais disso, o crime de cartel, caracterizado pelo “Clube” alegadamente 

formado por empreiteiras, segundo o delator AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, se 

dissolveu antes da Operação Lava-Jato, tendo afirmado que “isso se deu no final de 2010, 

início de 2011” (p. 5, anexo 7, grifamos). Do mesmo modo, MARCOS BERTI confirmou o 

encerramento do alegado cartel em 2011 (evento 654). E ambos são delatores... 

 

E ainda que por absurdo se considere que houve mesmo um cartel, no Histórico 

de Conduta que integra o acordo de leniência da SETAL ÓLEO E GÁS E SETAL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, a afirmação é de que ele teria durado “até, pelo menos, final de 2011/início 

de 2012” (Evento 3, anexo 57, grifamos e destacamos). 

 

Portanto, diferentemente do contido na denúncia (nota de rodapé n. 14, p. 9), a 

ficção que se batizou “organização criminosa” teria sido desfeita não em 

“novembro/2014”, mas, no máximo, no “início de 2012”.  

 

A razão desse aparente equívoco é estratagema da Acusação para burlar a 

inaplicabilidade da lei que tipificou o crime de organização criminosa (n. 12.850/2013). 

Sendo este diploma datado de 2 agosto de 2013, com vacatio legis de 45 dias (art. 27), é 

evidente que ela somente pode alcançar fatos posteriores à primeira quinzena do mês de 

outubro de 2013! Ora, ficam assim inegavelmente excluídos os descritos na vestibular já 
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que ocorrido até 2012. E, como a lei em debate, em seu art. 26, revogou “a Lei nº 9.034, 

de 3 de maio de 1995”, a conduta é rigorosamente atípica. É o que decide o E. Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

“(...) torna-se inviável a responsabilização criminal, visto a atipicidade da 
conduta narrada na exordial acusatória, pois, à época dos fatos, carente a 
descrição normativa do que seria compreendido por organização criminosa, 
considerado crime antecedente à lavagem de dinheiro. Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal”193.  

 

Não é preciso se alongar para se dar conta que “não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (art. 5º, XXXIX, CF, art. 1º, CP). Este 

é um dos poucos pontos do Direito Penal que se pode considerar matemático, não sujeito 

a interpretações, muito menos se feitas em prejuízo do réu. A “irretroatividade da lei 

penal” é “regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo”194.  

 

Para que não pairem dúvidas a respeito da manobra ministerial, basta uma rápida 

olhada na linha do tempo abaixo: 

 

 

 

                                                   
193. RHC 38.674/SP, 6ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 05.05.2014 
194. CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal: parte geral 1, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 206.  
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Há mais pontos objetivos que afastam a possibilidade de se falar em crime de 

organização criminosa. 

 

Analisando-se o tão propalado fluxograma apresentado pelo Parquet em suas 

“apresentações”, constata-se que de todo o amontoado de blocos com indicação de 

transferências bancárias tidas como pagamento de propina, há apenas um único 

posterior a 2012 e que se refere a supostas transferências da conta SHERKSON 

INTERNATIONAL S.A. para a chamada KLIENFLED SERVICES LTD. 

 

Um exame atento do fluxograma revela que não se sabe sequer a origem dos 

valores dessa conta SHERKSON, já que não consta nenhum aporte feito nela. Da forma 

como está, poderia o MPF relacionar a conta a quem quer que fosse, a qualquer fato 

como lhe conviesse.  

 

Pior ainda seria relacioná-la ao defendente que, como ser verá em item próprio 

– sempre manteve-se alheio a todas as questões financeiras da empresa. Se nunca teve 

poderes nem mesmo para assinar um cheque, que dirá de uma movimentação financeira 

internacional?   

 

  Sem nenhuma explicação sobre a origem desses valores, a indicação das 

transferências só pode ter sido lançada no gráfico ministerial para tentar salvar a 

acusação de organização criminosa, pois foram as únicas que o Parquet conseguiu pinçar 

após a vigência da Lei n. 12.850/2013.     

 

É, pois, de rigor a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal.  

 

11.3.A prova dos autos: nenhum relato de que o defendente teria participado de 

reuniões de cartel ou se reunido para praticar crimes 
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Se a acusação de organização criminosa já vem de forma precária na exordial, 

após a instrução tornou-se ainda mais vazia em relação ao defendente, sobretudo porque 

nenhuma das muitas testemunhas ouvidas relatou um único ato que pudesse corroborar 

a acusação em relação a esse delito.  

 

Abstendo-se de descrever minimamente fato que se amolde ao tipo do art. 2º da 

Lei nº 12.850/13, a denúncia coloca como pano de fundo da tal organização criminosa a 

existência de um chamado “clube” formado para “cometer crimes e dominar o mercado 

de grandes obras de engenharia civil demandadas pela Petrobrás” (p. 15).  

 

A acusação, todavia, não se sustenta sob nenhum enfoque.  

 

 Primeiramente, porque não há como se conceber a necessidade de uma 

construtora precisar pagar propina a servidores da PETROBRÁS para vencer um processo 

licitatório de uma obra que já fora “escolhida” como sua num ajuste feito no âmbito do 

alegado cartel!  

 

 Em outras palavras, ou bem a acusação é de participar de um cartel onde é 

dividido o mercado, ou bem se acusa de corromper funcionários públicos para que 

consiga burlar a competição do mercado, saindo vitoriosa. 

 

 Afora essa inconsistência lógica, é também disparatada a acusação de 

organização criminosa arrimada num alegado cartel e na alegada fraude às licitações, 

delitos que nem mesmo foram imputados exatamente por inexistirem elementos 

concretos que permitam à imputação.  

 

Ainda assim, o Parquet ampara sua acusação na falsa premissa de que haveria uma 

articulação da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT com outras empresas que integrariam o 

denominado “clube” num verdadeiro cartel para fraudar “o caráter competitivo das 
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licitações da Petrobrás, com a obtenção de benefícios econômicos indevidos pelas 

empresas cartelizadas” (p. 17). 

 

Segundo a inicial, “a sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a 

conformação das alianças, dos ajustes entre si, conta com um modus operandi bem 

definido”, fundado em reuniões realizadas pelo tal “clube”, coordenadas pelo diretor da 

UTC engenharia, RICARDO PESSOA (p. 19).  

 

A assertiva já fica bastante enfraquecida quando se percebe que PEDRO BARUSCO, um 

dos delatores mais citados pela Acusação, revela, em seu interrogatório, que podia até 

desconfiar que as empresas conversassem sobre isso, “mas não tinha nenhuma 

evidência” (interrogatório na Ação Penal nº 5012331-04.2015.404.7000). 

 

Em outra ocasião também deixou claro nada saber sobre o tal cartel: 

 
“Juiz Federal: O senhor foi informado por algum desses executivos, dessas 
empreiteiras, que havia ajuste entre elas? 
Interrogado: Não, não. Assim, me falar que... assim tal empresa ia ganhar tal 
contrato, isso não havia. 
Juiz Federal: Mas não foi informado: 
Interrogado: Pelo menos eu não participava” (evento 1108).  

 

Pois bem. Se a existência desse “modus operandi bem definido” mencionado pelo 

Parquet já é mais do que duvidosa, a instrução trouxe a certeza de que nele não há 

rigorosamente nenhuma participação de ROGÉRIO. Ficou mais do que comprovado que ele 

jamais frequentou qualquer reunião do chamado “Clube” e nenhuma das muitas 

testemunhas ouvidas informou ter tratado com ele de oferecimento de propina ou 

mesmo qualquer outro assunto escuso.  

 

O próprio RICARDO PESSOA, tido como o coordenador do “Clube”, deixou claro a esse 

d. Juízo que não tratou “assunto de propina” (p. 16 do evento 654) com ROGÉRIO ARAÚJO e 



                                                                                                   174. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

não o encontrava nas reuniões do clube e não discutia com ele questões sobre a 

participação das empreiteiras nas licitações (p. 9 do evento 654). 

 

Também JÚLIO CAMARGO foi enfático ao negar que o defendente tenha tratado de 

questões envolvendo pagamento de vantagens a servidores da PETROBRÁS:  

 

“Juiz Federal: - Deixa eu ver se eu entendi bem, então relativamente a esse 
assunto propina o senhor não tratou com o senhor Rogério Araújo?  
Depoente: - Não tratei”.  
(...) 
“Mas o senhor não tem nenhuma afirmação de ter discutido com ele 
(Rogério) o assunto (pagamento de propina)?  
Depoente: - Não”.  

 

  A corroborar a certeza de que ROGÉRIO jamais participou, ainda que de forma 

distante do denominado “clube”, quando indagados sobre as pessoas que representavam 

a ODEBRECHT nas reuniões, tanto AUGUSTO MENDONÇA quanto DALTON AVANCINI não 

mencionaram o nome do defendente (eventos 553, páginas 15 e 45) 

 

  Ora, não há prova maior da ausência de envolvimento do defendente no 

imputado crime organizado do que o relato dos próprios delatores que informaram terem 

integrado o tal cartel onde, segundo a denúncia, se organizava e operacionalizava a 

alegada organização criminosa.  

 

  A prova dos autos é incontestável: ROGÉRIO ARAÚJO nunca esteve na sede da UTC, 

ou onde quer que tivesse havido as tais “reuniões” dos representantes das empresas que 

formariam o alegado cartel. Tampouco se envolveu em qualquer tipo de discussão sobre 

divisão de obras da PETROBRÁS, fraude a processo licitatório ou prática de outros delitos. 

Como afirmou em seu interrogatório,  

   

“Juiz Federal: Essas afirmações a respeito da existência, do Ministério Público, da 
existência de um cartel entre as empreiteiras para essas licitações das obras da 
Petrobras, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? 
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Interrogado: Excelência, eu não tenho o menor conhecimento disso, eu acho até 
esquisito isso, para mim isso é, eu acho tão absurdo, porque que eu acho absurdo 
para a Odebrecht, a Odebrecht é nível “A” em todos os itens de cadastro da 
Petrobras, se nós quisermos nós somos convidados, em vez da gente receber 1000 
cartas convite, a gente recebe 10.000, porque nós somos nível “A” em tudo, e o 
cadastro da Petrobras é muito exigente, ele é revisado periodicamente, então a 
empresa pode ser nível “A” num ano, dois anos depois se ela tiver um problema 
financeiro ela desce, passa a ser nível “C”, porque um dos itens é o peso financeiro, 
é a capacidade técnica, enfim, tem vários pontos lá que eles consideram, eu não 
entendo para que esse assunto de cartel, eu não tenho conhecimento disso, eu, 
Rogério, não tenho o menor conhecimento desse assunto”. 

  

Não é demais lembrar que, muito embora a Acusação afirme existir organização 

criminosa no relacionamento havido entre os quatro núcleos de que antes se falou, a 

instrução criminal desconstruiu, em relação ao acusado, essa tese. 

 

Não há, por exemplo, nenhuma indicação de nenhum parlamentar ou ex-

parlamentar com o qual ROGÉRIO ARAUJO tenha tido qualquer tipo de relacionamento. 

Nada se falou a esse respeito, como se a responsabilização do acusado prescindisse de 

indicação de liame entre a atuação do núcleo do qual faria parte com o outro núcleo que 

seria aquele responsável por indicar e manter “funcionários de alto escalão da Petrobrás” 

(p. 11).  
 

Não bastasse isso, a instrução afastou por completo a atuação do defendente 

daquilo que fez ou deixou de fazer um outro núcleo, aquele que, segundo o Parquet, seria 

exercida pelo “braço financeiro”. Isso ficou evidente com o interrogatório do acusado 

colaborador ALBERTO YOUSSEF, que informou não conhecer ROGÉRIO ARAÚJO!  

 

Ou seja, o próprio ALBERTO YOUSSEF desmonta a ilação ministerial: ao ser 

interrogado em Juízo, deixou muito claro que não tratou nenhum assunto com o 

defendente e a única referência que fez ao nome dele foi por ouvir dizer, referindo-se ao 

que teria dito outro criminoso delator: 
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“Juiz Federal:- (...) O Rogério Santos de Araújo, o senhor também não chegou 
a conhecer? 
Interrogado:- Não conheço, não tive relacionamento nenhum com o Rogério”. 

 
 

No tocante ao outro integrante do chamado “braço financeiro”, BERNARDO 

FREIBURGHAUS, esclareceu-se que a relação que mantinha com o peticionário se dava em 

decorrência de contrato de assessoria e gestão financeira firmado por esse com a 

empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA., de propriedade 

de BERNARDO 

 

Tivesse esse d. Juízo acolhido o pedido do defendente para ouvir BERNARDO, 

certamente se comprovaria o que os autos já indicam, ou seja, a absoluta legitimidade do 

relacionamento mantido entre eles e a inocorrência de prática criminosa.  

 

De todo modo, ainda que V. Exa. não tenha permitido à defesa do peticionário 

ouvir o próprio BERNARDO (cf. item 6) a respeito do tema, é certo que não há nos autos 

nenhuma testemunha, nenhum documento, enfim, nenhuma prova de relacionamento 

mantido pelo defendente com o sobredito “núcleo financeiro” que, segundo o Parquet, 

comporia a organização criminosa. 

  

Como se sabe, a configuração do tipo do art. 2º da Lei 12.850/13 pressupõe uma 

série de exigências, dentre elas “a conexão com outras organizações, no mesmo ramo ou 

em ramo diferente, quando não a atividade em vários ramos”195. 

 

Assim se o peticionário e ALBERTO YOUSSEF nem mesmo se conhecem, e se não há 

vínculo entre ROGÉRIO e o denominado núcleo dos “parlamentares e ex-parlamentares”, 

não há acusação de organização criminosa que se sustente.  

 

                                                   
195. VICENTE GREGO FILHO, Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei n. 12850/13, Saraiva, São Paulo, 2014, 
p. 20/21. 
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Afinal, que organização criminosa é essa cujos núcleos não se comunicam? Como 

se falar em animus associativo entre pessoas que nem se conhecem? Como acusar o 

peticionário de integrar uma organização criminosa se todos os fatos a ele atribuídos são 

posteriores aos supostos e infundados encontros onde seriam travadas as discussões 

para a divisão de mercado e o cometimento de outros crimes? 

 

A esse respeito CÉZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO são precisos ao 

atestar que “são indispensáveis ainda as características específicas da estabilidade e 

permanência identificadoras da organização criminosa, que, aliás, deve preexistir a 

eventual prática de crimes”196, o que, como se viu, não é o caso dos autos. 

  

Sobre a imprescindibilidade do “animus associativo” para configuração da 

organização criminosa, distinguindo-a da coautoria, são precisas as palavras de VICENTE 

GRECCO: 

 

“O termo legal “associação” distingue a reunião de pessoas do simples concurso, 
como ocorre com o crime de associação, art. 35 da Lei de Drogas (Lei n. 

11.343/2006). Há necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio 
no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 
societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade 
necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime no caso de 
convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que 
estabeleceria a coautoria”197.  

 

Conquanto se trate da diferenciação do delito de quadrilha ou bando da coautoria, 

a lição de NELSON HUNGRIA é bastante pertinente:  
 
“a nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como 

na ‘coparticipação criminosa’, um ocasional e transitório concerto de vontades 
para determinado crime: é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura 

                                                   
196. CEZAR ROBERTO BITENCOURT, PAULO CÉSAR BUSATO, Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 
12850/2013, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 55. 
 
197. VICENTE GREGO FILHO, Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei n. 12850/13, Saraiva, São Paulo, 2014, 

p. 21. 
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atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente 
individuados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode seu uma 
única (ex. roubos) ou plúrima (exs. roubos, extorsões e homicídios). Outra 
diferença entre o crime em exame (societas delinquendi) e o acordo na co-
participação criminosa (societas criminis ou societas in crime) é que esta se 
exime de pena no caso de delictum non secutum (art. 27). Não é de confundir-se 
uma coisa com outra ainda no caso em que a co-participação ocorra em crime 
continuado, pois, mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre co-
autores”. (Comentários ao Código Penal, Vol. IX, p. 178)”198.  

 

Daí porque, “indispensável que haja demonstração de que integre a organização, 

como a integra, basicamente o tipo de atividade que nela exercia e que se trata de uma 

organização ordenada, com divisão de tarefas etc. Não basta, para qualquer condenação, 

que haja uma notoriedade extraída dos jornais, sob pena de inépcia da denúncia e, 

consequentemente, nulidade de eventual condenação”199. 

 

Sem isso, MM. Juiz, pode-se cogitar, no máximo, de concurso de agentes, mas 

nunca de organização criminosa.  

 

12. A IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA 
 

A prova colhida na instrução processual afastou completamente as ilações em que 

se apoia a acusação de corrupção movida contra o defendente.  

 

As palavras de delatores, únicas fontes de prova da denúncia, foram minguando no 

decorrer dos testemunhos e hoje revelam-se dissociadas de tudo aquilo que se 

demonstrou na instrução. 

 

Como se verá adiante, nenhuma das quase cem testemunhas ouvidas ao longo da 

presente ação penal revelou qualquer ato ou mesmo suspeita de oferecimento ou 

                                                   
198 STF, INQ 3218, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 1/10/2013, trecho do voto condutor, p. 12/15-16. 
199 . Idem, p. 28. 
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promessa de pagamento de vantagem por parte do peticionário ou de quem quer que 

fosse a PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO ou RENATO DUQUE. Muito pelo contrário, as 

testemunhas que falaram sobre esse tema, representantes de outras construtoras, foram 

firmes em revelar que quando efetuaram algum pagamento a funcionários da PETROBRÁS, 

isso se deu por iniciativa dos próprios agentes estatais que exigiam essa providência como 

condição para celebrar os contratos almejados.  

 

A reforçar a inocorrência do crime de corrupção, o fato de que nem o peticionário, 

nem a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT teriam nenhum benefício em prometer ou 

oferecer vantagem aos agentes públicos, já que todos os processos licitatórios das obras 

apontadas na inicial e das quais sagrou-se vencedora seguiram estritamente as normas 

vigentes, sem qualquer interferência das Diretorias de Abastecimento e de Serviço da 

estatal, como confirmaram todas as testemunhas ouvidas a esse respeito, inclusive 

aquelas arroladas pelo Parquet. 

 

Assim, se a acusação de corrupção passiva já se apresentava vazia por falta de 

indicação de elementos mínimos, hoje se revela ainda mais frágil diante de todo o acervo 

probatório.   

12.1.Inépcia da denúncia 
 

A impressão que se tem é que o Ministério Público criou um padrão, o gravou em 

metal e o reproduziu ao longo de toda as laudas dedicadas a “descrever” a corrupção.  

 

O crime de corrupção ativa se consuma “com o efetivo conhecimento, pelo 

funcionário, do oferecimento ou promessa de vantagem indevida”200. Tanto que admite 

forma tentada “tão somente na hipótese de a conduta ser praticada por escrito, sendo 

interceptada antes de chegar ao conhecimento do funcionário público”201. 

 

                                                   
200. CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte especial 5, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 251. 
201. LUIZ REGIS PRADO, Tratado de Direito Penal Brasileiro, RT, São Paulo, 2014, vol. 7, p. 260. 
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Portanto, o ato de corrupção em si, por ser instantâneo, tem que ter dia específico. 

Daí a inépcia da denúncia que, ao invés de precisar a data do crime, informa que este 

teria ocorrido em períodos longos. Com efeito, no item III.2.1, o fato teria ocorrido entre 

“11/10/2006 e 23/01/2012” (p. 70); no item III.2.2 entre “09/07/2008 e 12/12/2009” (p. 

82); no item III.2.2.2 entre “11/03/2009 e 12/12/2009” (p. 90); quanto ao item III.2.3 o 

fato teria se dado entre “23/12/2010 e o dia 02/09/2011” (p. 98); no item III.2.3.2 “entre 

o início do ano de 2011 e o dia 27/12/2011” (p. 108); no item III.4, “entre 22/06/2006 e 

o final do ano de 2010” (p. 117). 

 

Tais datas, como mostra a denúncia, não estão atreladas aos pretensos atos de 

corrupção ativa, mas ao procedimento licitatório ou à assinatura de termos aditivos e, 

mais absurdo ainda, à planilha reiventada por PEDRO BARUSCO com a ajuda da própria 

acusação (cf. nota de rodapé n. 278, p. 117). 

 

Muito embora se veja algum esforço em atrelar o defendente a valores 

supostamente recebidos por funcionários públicos da PETROBRAS, a mola propulsora de 

toda a acusação vem do que disseram esses mesmos funcionários, os criminosos 

delatores PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO, cujas palavras obviamente devem 

ser vistas com reservas, como já se afirmou no item 4 supra.  

 

A começar pelo equívoco das datas. Equívoco sério e não casual. A Acusação é de 

uma corrupção que durou 10 anos; corrupção essa ocorrida nos contratos indicados na 

inicial acusatória. Ocorre que do primeiro dia do primeiro contrato ao último dia do 

último contrato não se passaram 10 anos: 
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Ainda a respeito de datas, é fundamental registrar o desencontro da denúncia: ao 

contextualizar o cometimento do crime de corrupção em relação ao CONSÓRCIO OCCH, o 

Parquet estabelece o “período entre 01/07/2010 e 19/01/2007” (p. 54), o que, além de 

impossível, não encontra ressonância no elemento indiciário que a embasaria, o 

depoimento de CELSO ARARIPE DE OLIVEIRA. 

 

Outra confusão: o número de atos dos itens III.2.1 a III.4 da denúncia, faz-se a 

indicação de 15 “corrupções”, não de 55, tratando-se, mais uma vez, de evidente abuso. 

Não há, assim, rigorosamente nada que se aproxime de 55 atos de corrupção sendo 

absurdo e ilegal pretender que o acusado venha a ser condenado nestes termos! 

 

Sendo 15 ou 55, os números são absolutamente equivocados e partem do mesmo 

imbróglio que é confundir atingimento da meta optata com consumação do crime de 

corrupção ativa.  

 

As generalidades não param por aí. O Ministério Público não sabe dizer nem 

mesmo o valor da contrapartida financeira do alegado acerto. Mede-se esse valor com 
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base numa porcentagem inventada pelos criminosos delatores. Depois disso, teve a 

Acusação o desplante de afirmar o valor da corrupção antecedido de expressões como 

“pelo menos”, ou “aproximadamente” (p. 70 e 71).  

 

Deixou o MPF de considerar que quem corrompe, o faz oferecendo vantagem que 

há de ser delimitada na denúncia.  

 

  Ora, quanto teria sido oferecido de propina? Quando? Onde foi feita essa oferta? 

Em relação a qual obra? O montante foi negociado? Nada disso foi explicado.  

 

Ainda em relação ao valor da suposta corrupção, o Parquet deixou transparecer 

falta de domínio sobre os fatos investigados. Uma rápida olhada nas denúncias oferecidas 

contra representantes de outras empreiteiras no âmbito da Operação Lava-Jato denota 

que as acusações são fruto de presunção. Ao apontar as supostas corrupções, a Acusação 

indicou os contratos em razão dos quais acredita ter ocorrido desvio em favor dos 

funcionários da PETROBRAS, contratos estes celebrados em consórcios dos quais a 

ODEBRECHT participou ao lado de outras empresas, tais como a OAS, a MENDES JUNIOR etc. 

 

Acontece que nas denúncias envolvendo essas outras empresas, o Ministério 

Público teve o cuidado de presumir (!) com um pouquinho menos incoerência. Nesses 

outros casos, os valores supostamente pagos corresponderiam à participação de cada 

empresa no consórcio. Já nestes autos, a imputação foi completa e irrestrita: o GRUPO 

ODEBRECHT, segundo o MPF, pagou a totalidade do imaginado valor combinado a título de 

propina, mesmo já tendo as outras empresas pago o que a elas caberia. É o que se vê da 

tabela comparativa abaixo e das demais que seguem no Anexo III. 

 

CONSÓRCIO CONPAR PARA OBRAS REFERENTES À REPAR  
ODREBECHT, UTC E OAS 

 
 

DIRETORIA DE 
SERVIÇOS 

DENÚNCIA ODEBRECHT SENTENÇA OAS 

“Diante do exposto, tem-se que, no 
caso em tela, MARCELO 
ODEBRECHT na condição de gestor 
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do Grupo ODEBRECHT, MARCIO 
FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO, 
administradores e diretores do 
grupo empresarial, prometeram e 
pagaram vantagens indevidas 
correspondentes a, pelo menos, 2% 
do valor do contrato original e 
aditivos celebrado com a 
PETROBRAS a RENATO DUQUE e 
PEDRO BARUSCO (2%), o que 
equivale a cerca de R$ 
46.768.668,22, no interregno entre 
o início do procedimento licitatório 
(11/10/2006) e a data da 
celebração do último aditivo 
firmado durante a diretoria de 
RENATO DUQUE, bem como a 
Gerência de PEDRO BARUSCO 
(23/01/2012)” (p. 81 do evento nº 
1). 

 
 

DIRETORIA DE 
ABASTECIMEN-

TO 

“MARCELO ODEBRECHT na 
condição de gestor do Grupo 
ODEBRECHT , MARCIO FARIA, 
ROGÉRIO ARAÚJO e CESAR ROCHA, 
administradores e diretores do 
grupo empresarial, ademais, 
prometeram e pagaram, no 
mesmo período, vantagens 
indevidas correspondentes a, pelo 
menos, 1% do valor do contrato 
original e aditivos celebrado com a 
PETROBRAS, o que equivale a R$ 
23.384.334,11, a PAULO ROBERTO 
COSTA, diretamente e por 
intermédio de ALBERTO YOUSSEF”. 
(p. 81 do evento nº 1). 

 “Conforme apontado nos itens 
247249, retro, o contrato da REPAR 
teve o preço de R$ 
1.821.012.130,93, com aditivos 
entre 06/2008 a 01/2012, que 
majoraram o seu valor em R$ 
517.421.286,84, totalizando R$ 
2.338.433.417,77. A propina seria, 
portanto de cerca R$ 
23.384.334,17. O MPF, entretanto, 
considerando que a OAS tinha 24% 
de participação no Consórcio 
CONPAR, calculou a propina de sua 
responsabilidade para esse 
contrato em R$ 5.612.240,00” (p. 
78 do proc. nº 5083376-
05.2014.4.04.7000, evento 824). 

*Nas denúncias em que figuram como acusados os dirigentes da UTC, não se imputou o crime 
de corrupção relativo ao consórcio CONPAR. 

 

 

Como visto, tudo é presunção e sempre tomada para prejudicar o peticionário e 

sua antiga empregadora. 
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Forçoso reconhecer, ademais, que a denúncia não descreve os atos de corrupção 

em si. Fala da existência de contratos, presume que sobre eles houve o pagamento de 

porcentagem, mas não explica o que cada um dos funcionários corrompidos se 

comprometeu a fazer em relação a cada um dos contratos, nem quando, como ou aonde 

(p. 83).  

 

E a pergunta que não se responde nunca: o que fez ROGÉRIO, afinal? 

 

Afora a palavra de delator, nenhuma das quase cem testemunhas fez menção a 

algum comportamento suspeito ou mesmo qualquer indício, ainda que distante, de 

promessa ou oferecimento de vantagem ilícita por parte do defendente.  

 

12.2.Breves considerações sobre a acusação de corrupção ativa 
 

Por mais que o Parquet se esforce para dar algum substrato a sua mal contada 

história que tantos louros têm lhe rendido, uma análise objetiva da prova afasta de plano 

a acusação que recai contra ROGÉRIO ARAÚJO.  

 

Além das inúmeras contradições entre as versões apresentadas pelos criminosos 

delatores, sejam eles testemunhas ou réus na presente ação penal, as quase cem 

testemunhas ouvidas durante o processo confirmaram a improcedência da acusação.  

 

Como se verá, os funcionários da PETROBRAS foram categóricos ao atestar a licitude 

do processo licitatório e a inexistência de qualquer ingerência pelas Diretorias de Serviço 

e Abastecimento nas comissões de licitação. 

 

Tanto é assim que o Ministério Público Federal, em seu memorial final, como já se 

afirmou, simplesmente despreza o depoimento das testemunhas, como se tão somente 
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a suspeitíssima versão apresentada pelos delatores fosse o que bastasse à condenação 

do réu.  

  

Isso fica muito claro quando se constata que nenhuma das 97 testemunhas ouvidas 

durante o processo relatou ter conhecimento ou, ao menos, elementos que pudessem 

levar a qualquer desconfiança de oferecimento de vantagem ilícita a funcionários da 

PETROBRÁS. 

 

Desvirtuando os fatos, a Acusação trama uma mentirosa história e, de tanto repeti-

la, quer transformá-la em verdade. Uma verdadeira farsa à qual são ajustadas as versões 

de criminosos delatores que, no desespero de serem premiados pela deduragem, acabam 

contando aquilo que dizem saber e o que nunca souberam. 

 

Essa postura já era bastante perceptível no início da presente ação penal – como 

se viu das contradições apontadas no item 4 - e ficou ainda mais óbvia quando o próprio 

delator PEDRO BARUSCO confessa a V. Exa. que afirmou ter recebido pagamentos no 

Exterior originários da “ODEBRECHT” simplesmente porque o Ministério Público Federal lhe 

contara, e não porque tivesse identificado os pagamentos:  

 

“Interrogado: É porque eu tinha na documentação bancária algumas origens lá, 
Inovation Research, e uma outra, Klienfeld e tal, só que eu não relacionava de 
quem eu tinha recebido. Então eu tinha a origem, mas eu não sabia correlacionar, 
quando o Ministério Público falou que era da Odebrecht eu identifiquei que teria 
sido pagamento da Odebrecht. 
Juiz Federal: Mas o senhor identificou com base no que o Ministério Público fez ou 
o senhor supôs? 
Interrogado: Com base no que o Ministério Público fez”.  

 

Veja, V. Exa., a deslealdade do Ministério Público para extrair do criminoso delator 

aquilo que lhe convém! No afã de angariar provas contra a ODEBRECHT, a Acusação 

transmite a BARUSCO uma informação como se verdadeira fosse para que ele próprio tome 

aquilo como verdade e conte a história tão almejada pelo Parquet. É realmente 
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assustador que membros do Ministério Público Federal, que deveriam zelar pela defesa 

do Estado Democrático de Direito, ajam assim. 

 

A agravar ainda mais o episódio, vale registrar que quando ouvido pelos membros 

da Força-Tarefa, PEDRO BARUSCO afirmou categoricamente que “como não participou e 

nem recebeu nada da Odebrecht, não sabe se houve mesmo pagamento”, informação 

que, a despeito da relevância, sequer constou do Termo de Colaboração nº 4, estando 

registrada apenas na gravação do depoimento.  

 

Curiosamente, do mesmo modo, não foi registrado no Termo de Colaboração nº 4 

sua fala de que “desses contratos grandes, 3 bilhões 1 bilhão e 800, 1 e 400, eu não 

recebi”. 

 

Talvez por conta dessas duas revelações, que não constaram do termo, tenha a 

Acusação “ajudado” BARUSCO a atribuir à ODEBRECHT pagamentos apontados como prova 

de corrupção... 

 

É nessa toada que caminha a acusação: sem compromisso com a verdade, 

agarrando-se às suspeitíssimas versões apresentadas por delatores, algumas delas até 

mesmo aperfeiçoadas pelo próprio acusador.  

 

12.3.A inversão de papéis e as exigências dos servidores públicos 
 

De acordo com o Ministério Público Federal, teria o peticionário juntamente com 

os demais executivos da ODEBRECHT denunciados, praticado o delito de corrupção, pois 

“ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da Petrobrás (...) 

para determiná-los a praticar e a omitir atos de ofício” (p. 4 da denúncia, evento 1). Em 

relação aos agentes públicos, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, não 

teriam solicitado vantagem alguma, apenas “aceitaram tais promessas” e “efetivamente 
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deixaram de praticar ato de ofício com infração de deveres funcionais e praticaram atos 

de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas prometidas 

para tanto” (p. 4/5 da denúncia, evento 1).  

 

 Especificamente quanto ao peticionário, afirma a inicial acusatória que “de 

acordo com o réu colaborador [PAULO ROBERTO COSTA], ROGÉRIO ARAÚJO, atuando em nome 

da empreiteira e em acordo com os demais administradores e agentes do Grupo, 

ofereceu ao ex-Diretor de Abastecimento, em decorrência de contratos firmados com a 

Estatal, vantagens indevidas” (p. 40 da denúncia, evento 1 - destacamos).  

 

 Um pouco mais adiante, a exordial acusa o defendente de ter comparecido à 

Petrobrás “20 vezes com a finalidade de visitar  PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE entre a 

data de início do procedimento licitatório (22/06/2006) e o dia em que foi assinado o 

contrato (19/01/2007)”, ocasiões em que “não apenas discutiu assuntos ligados a 

contratos de interesse da Odebrecht, como também prometeu o pagamento das 

vantagens indevidas aos então empregados da PETROBRAS, como também efetivamente 

combinou qual seria sua forma de pagamento” (p. 122 da denúncia, evento 1 - 

destacamos).  

 

Teria, assim, a pobre PETROBRÁS sido vítima de inescrupulosa ação de empresários 

gananciosos que se reuniram num grupo criminoso para conseguir a qualquer custo a 

vitória e manutenção de contratos com a Estatal. 

 

Supostamente lesionada pelas poderosas construtoras, a sedizente vítima é, assim, 

apresentada na peça acusatória como mártir de um grupo formado por executivos de 

empreiteiras que se organizava para assediá-la, oferecendo e prometendo-lhe vantagens 

indevidas em troca de atos que pudessem lhes beneficiar.  

 

Se a história já era bastante inverossímil desde o oferecimento da inicial 

acusatória, hoje, ao fim do processo e após a oitiva de muitas testemunhas, está mais 
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combalida ainda, com a comprovação da inversão de papéis dos personagens desse 

enredo.  

 

Os empresários delatores arrolados como testemunha pelo MPF desmontaram a 

tese acusatória ao confessar que, na realidade, se houve alguma discussão a respeito de 

pagamento de vantagem ilícita, a iniciativa partia sempre do funcionário público, e não 

do particular.  

 

A testemunha AUGUSTO MENDONÇA chegou até mesmo a relatar a esse d. Juízo um 

episódio em que recebera “ameaça explícita” de JOSÉ JANENE e “pelo lado da diretoria de 

serviços também” (evento 553). A testemunha ainda deu detalhes da intimidação feita 

por gente da Diretoria de Serviços como forma de exigir o pagamento de vantagem: 

 

“Depoente:- No caso do José Janene, ele era uma pessoa assim muito truculenta, 
muito agressiva, as conversas com ele sempre foram difíceis, ele efetivamente 
ameaçava as empresas de que teriam problemas para executar os seus contratos 
com a Petrobras ou nem contratariam. E no caso da diretoria de serviços, tanto 
com Pedro Barusco quanto com Renato Duque, a conversa não era tão truculenta 
nem dura, porém se sabia que se teria muita dificuldade na realização dos 
contratos, até porque a principal diretoria de fiscalização dos contratos, 
acompanhamento dos contratos, era da diretoria de serviços. 
“Juiz Federal:- Mas se sabia por qual motivo? 
Depoente:- Que eles atrapalhariam? 
Juiz Federal:- Isso. 
Depoente:- É porque é uma coisa um pouco assim clara, eu acho que são coisas 
que são ditas sem precisar usar palavras, porque nenhuma pessoa pediria alguma 
retribuição se não tivesse nada de ameaça em troca. 
Juiz Federal:- Mas pelo que entendi então, eles nunca ameaçaram o senhor 
explicitamente, a diretoria de serviços? 
Depoente:- Não, ameaçaram no sentido de dizer assim “Se vocês não 
colaborarem, não vai passar na reunião de diretoria, esse contrato vai acabar 
não saindo”, coisas desse tipo. 
Juiz Federal:- Mas eles falaram expressamente isso? 
Depoente:- Sim. 
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor? 
Depoente:- O próprio Barusco. 
Juiz Federal:- O Barusco? 
Depoente:- Sim”. 
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  Em seu Termo de Colaboração n. 1, AUGUSTO MENDONÇA contou em minúcias uma 

das ameaças sofridas:  

 

“QUE JOSE JANENE chamou o declarante várias vezes em seu escritório em São 
Paulo/SP, no bairro Itaim, na rua Gerônimo da Veiga, para reuniões de 
intimidações e ameaças; QUE em uma das oportunidades o declarante foi deixado 
numa das salas de reunião esperando enquanto JOSE JANENE participava de outra 
reunião e, de repente, abre-se a porta de outra sala e JANENE sai agredindo “um 
outro cara” de lá de dentro e “botando o cara para fora do escritório” (evento 1 
– Anexo 7). 

 

  RICARDO PESSOA também deixou claro que não havia oferta ou promessa de 

propina pelos empresários, mas sim que não lhe cabia outra alternativa senão sucumbir 

ao desejo dos servidores públicos e pagá-los “para ter a boa vontade dos Diretores e 

evitar qualquer problema” (Termo de Colaboração nº 15). Revelou ainda que: 

 

“(...) eu sempre fui solicitado e sempre tive que comparecer firmemente com 
esses pagamentos. Pergunte por que eu tinha que pagar, eu vou lhe dizer, porque 
precisava da continuidade, tivesse arranjo, pacto de não agressão ou o que a 
senhora quiser dizer, a senhora tinha que pagar porque senão não teria 
continuidade dentro da empresa da maneira mais normal possível. Você fazia um 
aditivo lá dentro, você passa 1 ano tecnicamente aprovando esse aditivo, para 
chegar lá em cima e você também não receber é melhor você pagar do que isso. 
(...) 
‘Não era minha opção, era a regra do jogo como eu já ouvi aqui alguém falar” 
(evento 654 - destacamos) 

 

Do mesmo modo, o delator-testemunha JÚLIO CAMARGO confirmou que “não havia 

contrato na Petrobras se não houvesse um acordo do pagamento desses valores para a 

diretoria de abastecimento e para a diretoria de engenharia e serviços” (evento 553). 

 

Em seu termo de colaboração nº 1, JÚLIO CAMARGO foi ainda mais enfático, falando 

expressamente em “exigência” por parte dos servidores da estatal: 
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“A exigência do pagamento de propinas partiu de Paulo Roberto Costa 
e de Renato Duque. Que essa exigência partiu diretamente de ambos 
ao declarante”. 

 

Ainda, EDUARDO HERMELINDO LEITE também revelou que “todas as empresas 

prestadoras de serviços junto à PETROBRAS tinham a obrigação desse pagamento” e que 

esse dever “era comentados ao mercado”, o que levava os executivos a dele reclamarem 

(evento 654). 

 Tal como os demais, DALTON AVANCINI se refere aos pagamentos como sendo “uma 

obrigação”, sendo que “era nítido que aquilo era uma medida no sentido de causar 

algum, criar dificuldade para que as coisas não seguissem” (evento 553).  

Por outro lado, o próprio PEDRO BARUSCO admite em seu interrogatório que solicitou 

pagamento de vantagem indevida em relação ao contrato que seria celebrado para a 

construção do prédio sede de Vitória: 
 

“Isso aqui foi uma solicitação minha, mas na realidade o prédio da sede de Vitória 
ficou em aberto” (evento 1108).   

 

  Inconformado em ver sua tese acusatória escorrer pelo ralo, o Ministério Público 

tenta fazer com que PEDRO BARUSCO retifique a informação. O tiro, porém, saiu pela 

culatra; o delator acabou justamente confirmando a certeza de que a iniciativa para 

pagamento de propina era dele, e não do peticionário ou de qualquer outro executivo da 

construtora (evento 1108). 

 

 A respeito dos contratos firmados para as obras da RNEST e do COMPERJ, BARUSCO 

também deixou claro que não houve qualquer promessa de pagamento por parte dos 

executivos: 
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“Ministério Público Federal: Mas houve uma promessa? 
Interrogado: Nenhuma promessa, (...) (evento 1108).  

 

Em outra passagem, ao ser questionado sobre pagamentos relacionados a um dos 

consórcios, BARUSCO reconhece que “era a reivindicação” dele, embora “nunca houve 

resposta sobre isso” (evento 1108). Aliás, cabe aqui uma alusão ao que disse em seu 

Termo de Colaboração Premiada nº 4 quando fala que “a ODEBRECHT era jogo duro”!  

 

E até mesmo o criminoso delator da Acusação, PAULO ROBERTO COSTA, reconheceu 

que “não me foi feita proposta financeira” por parte das empresas do cartel (evento 623 

na AP 5083376-05.2014.404.7000). 

 

Em outra oportunidade, o mesmo réu confessou que era ele quem “fez contatos 

com algumas empresas que atuavam na obra do Comperj”, quando foi a elas explicado 

“que deveriam ‘ajudar’ a campanha do governador, fazendo pagamentos de caixa 2” 

(Termo de Colaboração nº 4).  

 

Os testemunhos colhidos são claríssimos e não deixam nenhuma dúvida de que se 

houve vantagem ilícita – o que aqui se admite apenas para argumentar – a iniciativa partiu 

dos funcionários da Estatal, e não dos empresários.  

 

  Sem poder negar o que as provas evidenciam, a solução alvitrada pelo Ministério 

Público Federal foi alterar a versão dos fatos da denúncia, criando uma nova história em 

seu memorial final. Desgarrando-se da imputação inicial de que ROGÉRIO prometeu e 

ofereceu vantagens ilícitas, o Parquet inova ao criar agora um novo quadro de “corrupção 

bilateral”, abrindo mão de provar ao menos uma das elementares do tipo 

[prometer/oferecer] e limitando-se a presumir a prática do delito com base no raso 

argumento de que “a maior prova” do crime seria “o fato de que as vantagens indevidas 

se destinavam a garantir a prática de atos funcionais de interesse da empresa cartelizada” 

(p. 159 do evento 1306).  
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  Veja só, MM. Juiz! Já que nenhuma das tantas testemunhas ouvidas no processo 

confirmou a tese acusatória de promessa e oferecimento de valores aos funcionários 

públicos, a Acusação traz agora a serôdia imputação de uma chamada “corrupção 

bilaterial” que consistiria “num acordo de vontades mutuamente benéfico pela 

negociação de atos funcionais de interesse de empresas cartelizadas” (p. 159 do evento 

1306). 

 

  Curioso que em nenhuma passagem da exordial lê-se algo sobre “corrupção 

bilateral”, inédita nos autos e bastante conveniente quando toda a instrução fez 

desmoronar a tese acusatória.  

 

  O art. 333 do CP prevê expressamente que a conduta incriminada é a de “oferecer 

ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício”.  

 

Sendo o Direito Penal subordinado ao princípio da taxatividade, ou bem se viola a 

norma incriminadora ou bem ela não se aplica à espécie, eis que ou bem o agente prati-

cou a conduta prevista na lei ou não.  

 

Não cabe, portanto, pretender alargar a previsão do tipo simplesmente porque “a 

situação era de todo conveniente”, pois as empresas, mesmo “achacadas”, teriam 

conquistado “centenas de milhões de reais” (p. 160v do evento 1306). Ou seja, por mais 

que a Acusação tente criar um novo delito valendo-se do discurso de que a tal “corrupção 

bilateral” seria “verdadeiro modelo de negócios para as empresas”, não se pode 

considerar o fato criminoso porque não previsto em lei. E, como se sabe, diante da 

garantia constitucional de legalidade, não se aceita a ampliação de hipótese diversa da 

tipificada  
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 Para que a conduta se amolde à norma incriminadora e, portanto, seja 

penalmente relevante, mister se faz a demonstração cabal da promessa e oferta de 

vantagem indevida por parte do peticionário, o que, como se viu, jamais se comprovou.  

 

  Por essa razão, ainda que por absurdo se admita como verdadeira a versão 

apresentada pelo Parquet no sentido de que teria havido um “acordo de vontades” e 

“que o pagamento era a regra do jogo” (p. 160 do evento 1306), se não há oferta ou 

promessa de vantagem ilícita, atípico é o fato por mais repreensível que se o considere. 

É o que ensina a melhor doutrina:   

 
“Pouco importa que alguém haja cometido um fato anti-social, excitante da 
reprovação pública, francamente lesivo do minimum de moral prática que o 
Direito Penal tem por função assegurar, com suas reforçadas sanções, no interesse 
da ordem, da paz, da disciplina social: se esse fato escapou à previsão do 
legislador, isto é, se não corresponde, precisamente, a parte objecti e a parte 
subjecti, a uma das figuras delituosas anteriormente recortadas in abstracto pela 
lei, o agente não deve contas à justiça repressiva, por isso mesmo que não 
ultrapassou a esfera da licitude jurídico-penal”202. 
 
“Fora dos termos formais da lei não há crimes, e, quando reste algum ato mau e 

repreensível, é melhor ficar impune do que usurparem os juízes criminais a 
autoridade legislativa, ato este mais monstruoso, perigoso e criminoso do que 
qualquer dos que se quisesse punir por semelhante meio”203. 

 

Cabe aqui a lição de nosso maior hermeneuta, CARLOS MAXIMILIANO: 

 

“Interpreta-se a lei penal como outra qualquer, segundo os vários processos de 
Hermenêutica. Só compreende, porém, os casos que especifica. Não se permite 
estendê-la, por analogia ou paridade, para qualificar faltas reprimíveis ou lhes 
aplicar penas; não se conclui por indução de uma espécie criminal estabelecida 
para outra não expressa, embora ao juiz pareça ocorrer na segunda hipótese a 

mesma razão de punir verificada na primeira”204. 

 

                                                   
202. NELSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, Rio, 3ª ed., 1955, vol. I, tomo 1º, p. 11. 
203. PAULA BAPTISTA, Compêndio de Hermenêutica Jurídica, ed. organizada por ALCIDES TOMASETTI JR. sobre a de 1872, 
Saraiva, São Paulo, 1984. 
204. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 11ª ed., Forense, Rio, 1991, p. 321. 
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Como visto, não é nada crível que o acusado tenha corrompido servidores da 

PETROBRÁS se nenhuma das quase cem testemunhas mencionou oferta ou promessa de 

dinheiro e muitas delas deixaram claro que, nos casos em que houve pagamento, eram 

os funcionários da Estatal que impunham às construtoras a obrigação do mesmo.  

 

Assim, pela irrefutável prova dos autos, não há como deixar de se reconhecer a 

atipicidade da conduta imputada a ROGÉRIO, quando os próprios delatores afirmam 

categoricamente que o primeiro passo em relação a pagamentos de vantagem ilícita era 

sempre tomado pelos funcionários públicos, e não pelo particular.  

  

 Mas no caso dos autos, nem pagamento houve, como se demonstrará em item 

próprio. 

 

12.4.Pagamentos de propina: do delírio à manipulação da prova 
 

No capítulo destinado à acusação de lavagem de dinheiro, será detalhadamente 

demonstrada a inconsistência do fluxo financeiro apontado pelo Ministério Público para 

tentar provar o pagamento de propina no Exterior.  

 

Conquanto as anomalias dos alegados pagamentos já estejam destrinchadas em 

item próprio, mister se faz apontar aqui o contexto em que foram identificadas as 

transferências financeiras que, ao ver da Acusação, corresponderiam a pagamentos de 

propina. 

 

 Para se ter uma ideia da gravidade da forma como a Acusação induz os delatores 

para deles extrair o que bem entender, PEDRO BARUSCO revelou a esse d. Juízo que sequer 

sabia a origem de depósitos que recebera no Exterior, mas teria presumido que advinham 

da ODEBRECHT porque “o Ministério fez uma apresentação de televisão, e colocou que 

outras contas, outras offshores seriam da Odebrecht” (evento 1108).  
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É realmente de se pasmar que, nas palavras do delator, “a identificação de depósitos 

daquelas contas offshores (...) foram colocadas pelo Ministério Público” (evento 1108): 

 

“Conseguia identificar recebimento só de uma fonte que eu recebia da Odebrecht 
que era aquela Constructora del Sur. Quando o Ministério Público fez, eu vi até 
uma apresentação na televisão, e ele colocou que outras contas, outras offshores 
seriam da Odebrecht aí eu identifiquei nos meus documentos bancários depósitos 
dessas novas offshores que tinham sido colocadas pelo Ministério Público. Então, 

aí eu consegui identificar mais depósitos que seriam supostamente da Odebrecht, 
fiz essa revisão e mandei para o Ministério Público, para o Dr. Deltan. Então, eu 
tenho lá com o Dr. Deltan a identificação de depósitos daquelas contas offshore 
que foram colocadas pelo Ministério Público” (evento 1108). 

 

E adiante o réu colaborador escancara que fez a associação dos pagamentos com a 

ODEBRECHT “com base no que o Ministério Público fez”, e não naquilo de que realmente 

tinha conhecimento: 

 

“Porque eu tinha na documentação bancária algumas origens. Vamos lá, 
Innovation Research e uma outra Kleinfeld, tal, só que eu não relacionava de quem 

eu tinha recebido. Então eu tinha a origem, só que eu não sabia correlacionar. 
Quando o Ministério Público falou que era da Odebrecht eu identifiquei que teria 
sido pagamento da Odebrecht. 
Juiz: Mas o senhor identificou com base no que o Ministério Público fez, ou o 
senhor (ininteligível). 
Interrogado: Não. Com base no que o Ministério Público fez” (evento 1108). 

 

As fragilidades quanto às transferências apontadas na inicial não param por aí. 

Quanto aos pagamentos que o Ministério Público afirma terem sido feitos por intermédio 

de ALBERTO YOUSSEF, o próprio delator admitiu que sequer sabe dizer de qual empresa teria 

saído o montante referente às operações das quais teria participado:  

 

“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 
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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” (evento 
1046). 

 

Do mesmo modo, PAULO ROBERTO COSTA disse a esse d. Juízo que tampouco tem 

conhecimento se o montante que recebeu no exterior adveio da Odebrecht ou de outra 

empresa do consórcio:  

 
“eu não tenho certeza porque os pagamentos eram feitos e eu não tinha a origem 

da fonte dos pagamentos, se era da Odebrecht ou de outra empresa de consórcio” 
(evento 1046). 

 

Aliás, o Ministério Público simplesmente ignorou que em todas as obras indicadas 

na denúncia a CNO era uma das empresas que integravam o consórcio responsável pelo 

projeto.  

 

 Daí porque, ainda que por absurdo se admitisse como válidos os indigitados 

pagamentos, é grosseiro o erro ministerial ao atribuir à CNO a responsabilidade pelas 

transferências financeiras da alegada vantagem ilícita em seu valor integral, e não 

proporcional ao percentual da empresa em cada um dos contratos.  

 

 Mais do que incoerente, a tomada do valor integral do contrato como forma de 

quantificar o montante da imaginada propina é flagrantemente errada especialmente se 

esse d. Juízo já proferiu sentenças condenatórias contra representantes das empresas 

consorciadas pelo crime de corrupção ativa e em razão das mesmas obras.  

 

 A título de exemplo, no caso do CONSÓRCIO CONPAR, ao condenar representantes 

da CONSTRUTORA OAS pelo pagamento de vantagens à Diretoria de Abastecimento, esse d. 

Juízo se reportou ao cálculo do MPF, segundo o qual, “considerando que a OAS tinha 24% 

de participação no consórcio, calculou a propina de sua responsabilidade para esse 

contrato em R$ 5.612.240,00 (ação penal nº 5083376-05.2014.4.04.7000, evento 824). 
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 Contudo, ao tratar do mesmo consórcio na presente ação penal, a Acusação 

atribui o valor integral, sustentando que os executivos da ODEBRECHT “prometeram e 

pagaram, no mesmo período, vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos, 1% 

do valor do contrato original e aditivos celebrado com a PETROBRAS, o que equivale a R$ 

23.384.334,11, a PAULO ROBERTO COSTA” (evento 1). 

 

 Daí se vê que, ainda que por absurdo se considerassem verdadeiros os fatos da 

denúncia, o montante do alegado prejuízo não chegaria nem perto dos valores apontados 

pela acusação a fls. 199 da inicial.  

 

São muitos os exemplos de descompasso entre o que diz a denúncia que ensejou 

a instauração da presente ação penal e outras envolvendo os mesmos consórcios, como 

se vê da tabela que segue anexa à presente como doc. 5. 

 

  Relevante ainda destacar que quando interrogado na presente ação penal, PAULO 

ROBERTO COSTA confirmou que não participava das negociações tampouco dos 

pagamentos dos contratos: 

 
“JUIZ: Mas assim, reiterando aquela pergunta do senhor, os detalhes aqui das 
negociações e pagamentos de cada contrato o senhor não tem então? 
RÉU: Não, eu não tenho, porque isso era conduzido diretamente ou pelo José 
Janene ou pelo Alberto Youssef, esse detalhamento” (evento 1046). 

 

  Por mais suspeitas que sejam as palavras do criminoso confesso PAULO ROBERTO 

COSTA, se são consideradas como prova de crime, que o sejam em sua integralidade e elas 

vão de encontro à tese acusatória sobretudo no que diz respeito à ilação de que o 

peticionário seria um operador de propinas da ODEBRECHT. 

 

  É que se PAULO ROBERTO COSTA diz não ter participado de negociações e 

pagamentos que supostamente teriam sido feitos, pois isso teria sido tratado 

diretamente com ALBERTO YOUSSEF. O mesmo YOUSSEF que disse nunca ter visto ROGÉRIO 
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ARAÚJO! Ora, o absoluto alheamento do peticionário dos fatos apurados torna-se, assim, 

ainda mais cristalino. 

 

  Veja, MM. Juiz, o despautério da acusação que recai contra o defendente: 

enquanto é tido pelo Ministério Público Federal como “operador de propina”, o 

personagem da estória contada pelo Parquet que seria justamente o responsável pelas 

negociações e pagamentos das tais propinas dizer que nem mesmo conhece o 

peticionário. Ora, convenhamos o ridículo de se imaginar um “operador de propinas” 

sem contato com ALBERT O YOUSSEF, tido como o “braço financeiro” da acusação. 

 

Por falar em YOUSSEF, a própria Acusação sabe que os pagamentos por ele 

supostamente operados têm origem desconhecida. O laudo nº 777/2015, confeccionado 

pela Força Tarefa, reconhece que “não foi possível identificar dados pertinentes, tais 

como Instituição Financeira (IF) do remetente, nome do remetente e conta bancária. Tais 

situações constam da tabela com a sigla “NI” – Não identificado”205. E nenhuma das 

operações do extrato indicado por YOUSSEF, ou pelo comparsa LEONARDO MEIRELLES, teve 

identificado o remetente, razão pela qual não há prova de qualquer pertinência ao 

defendente. 
 

  Como se vê, a ficção ministerial não tem pé nem cabeça e destoa das versões 

contadas inclusive pelos delatores.  

 

Afora o absurdo de se cogitar de um “operador de propina” que nem mesmo 

conheça a pessoa tida como responsável pela parte financeira, a ilação cai por terra 

também com base em dezenas de testemunhos que confirmaram que ROGÉRIO ARAÚJO 

jamais teve qualquer interferência na parte financeira da CNO, como se verá no item 13.6.    

 

                                                   
205 Anexo 69 da denúncia, Laudo 777/2015, pg. 26. 
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12.5.Desconstituindo o que a Acusação chama de indício de crime 
 

 Não bastassem todos esses depoimentos que comprovam a inocorrência do 

cometimento de corrupção ativa, forçoso analisar cada um dos elementos que o 

Ministério Público tenta em vão usar como indício de crime.  

 

12.5.1. ROGÉRIO nunca participou de clube algum 

 

A começar pela acusação de que segundo “Pedro Barusco, Rogério Araújo na 

qualidade de um dos representantes da ODEBRECHT no “clube”, era uma das pessoas às 

quais eram repassadas listas de empresas a serem convidadas para procedimentos 

licitatórios da Petrobrás, em claro vazamento das informações sigilosas” (p. 38, evento 

1).  

Em primeiro lugar, não é verdadeira a informação de que ROGÉRIO participaria do 

tal “clube” nem tampouco que isso teria sido dito por BARUSCO, como insiste em 

mencionar o Parquet em seu memorial final (p. 93 do evento 1306). O delator jamais fez 

qualquer afirmação nesse sentido. E embora esse ponto já tenha sido amplamente 

explorado no item 4, não é demais registrar que o próprio BARUSCO disse que só veio a ter 

conhecimento desse tal “clube” “agora, recentemente, após o início da Lava Jato” (evento 

1017 da Ação Penal nº 5012331-04.2015.404.7000). 

 

12.5.2. A farsa da tabela de Pedro Barusco e o auxílio ministerial na identificação de 

depósitos 

 

A denúncia se reporta inúmeras vezes à tal planilha que BARUSCO apresentara em 

sua colaboração premiada, na qual haveria a indicação dos pagamentos que teria 

recebido a título de propina relacionados a uma série de contratos.  
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Perante esse d. Juízo, BARUSCO reconheceu que a planilha que a forneceu quando 

da sua colaboração - e que serviu de base para denunciar o peticionário – não tem 

precisão nenhuma, contém erros, pois foi “recomposta”, “é uma tabela nova”, já que os 

papéis originais que continham as informações foram destruídos quando teve início a 

Operação Lava-Jato. Daí porque, disse ele que nem poderia afirmar que “tudo foi pago” 

206. Ora, que valor probatório um documento desses poderia ter? Absolutamente 

nenhum! 

 

Quando ouvido na Ação Penal nº 5036518-76.2015.4.04.7000, o delator explicou 

que fez “a tabela durante os depoimentos do meu acordo”, vale dizer, certamente com a 

mesma inestimável ajuda ministerial da qual se valeu para identificar os depósitos feitos 

em sua conta no Exterior. A esse respeito, vale reiterar a confissão do delator de que não 

sabia a quem atribuir pagamentos que recebera no Exterior, mas “quando o Ministério 

Público falou que era da Odebrecht eu identifiquei que teria sido pagamento da 

Odebrecht” (evento 805). 
 

Como já se disse, a instrução desmantelou a premissa acusatória, demonstrando 

que a famigerada planilha de BARUSCO não passa de um embuste criado pelo MPF para 

colocar na boca do delator a informação que não consegue obter pelas vias tradicionais.  

 

Tamanha é a proatividade ministerial em assessorar o delator que ele confessou 

que “hoje já tem um nível de conhecimento bastante maior” do que quando fez seu 

primeiro depoimento. Ou seja, como num passe de mágica, após contar com o valioso 

auxílio do prestativo Parquet, o delator passou a atribuir à ODEBRECHT depósitos cuja 

origem outrora era por ele desconhecida.  
 

Apenas como exemplo da falácia da planilha, o delator admitiu que não é 

verdadeira a informação que nela consta de que o defendente teria figurado como 

                                                   
206. Evento 1017 da Ação Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. 
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operador de propina referente à obra do consórcio OCCH, o que o levou a retificar a esse 

Juízo a informação.  

 

Apesar disso tudo, o MPF ignora o reconhecimento pelo próprio delator da 

imprecisão da planilha e insiste em usá-la para pedir a condenação do peticionário no 

item das alegações finais dedicado à prova dos “atos de corrupção denunciados nos autos 

– materialidade e autoria” (p. 204 e seguintes do evento 1306).  

 

12.5.3. A lista que teria sido entregue por Rogério 

 

No que se refere ao suposto vazamento de informações sigilosas, a inicial e o 

memorial final acusatório apontam que teria o defendente de ter entregue a PEDRO 

BARUSCO “anotação manuscrita em que havia a relação das empresas a serem convidadas 

para as licitações dos grandes pacotes da Rnest” (p. 39 do evento 1; p. 125 do evento 

1306). 

 

A informação é tão mentirosa quanto irrelevante. Além dessa lista nunca ter sido 

apresentada, o que só comprova a inverdade da acusação, o delator PEDRO BARUSCO 

quando indagado a esse respeito debochou do episódio, pois nem teria poder para 

interferir na escolha de empresas que seriam convidadas: 

 

“(...) ele [Rogério] chegou na minha sala com uma lista escrita à mão, assim, que 
eu achei até graça, né, porque eu falei assim ‘Como é que eu vou convidar...?’ 
tinha umas 8 ou 10 empresas, eu não me lembro da lista, eu falei assim ‘Isso aí de 
jeito nenhum’, isso aí, primeiro que ninguém tem o poder individual dentro da 
Petrobrás de influenciar na execução de uma lista, a lista é feita baseada num 
sistema técnico”. 
(...) 
‘eu até brinquei com ele, falei ‘Você acha que vou rasgar meu diploma?’, porque 
não tinha condição nem se eu quisesse fazer aquilo, fazer uma coisa daquela”. 
 (evento 1108). 
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Na outra oportunidade em que foi questionado sobre a fantasiosa lista, BARUSCO 

reiterou que sua atuação em relação às empresas que seriam convidadas “era quase 

impossível, porque vinha da área técnica e tinha que ser seguido o que vinha da área 

técnica” (Ação Penal nº 5012331-04.2015.404.7000, evento 1017). 

 

Ora, se nem a própria Diretoria de Serviços tem condições de interferir na lista de 

convidadas, como poderia o peticionário fazê-lo? Ridículo. Em outra passagem de seu 

interrogatório, PEDRO BARUSCO reforça o contrassenso da acusação ao afirmar que 

nenhum diretor conseguiria interferir na lista, pois “era feita pela comissão de licitação e 

usando um sistema chamado PROGEFE, que era um sistema que qualificava as empresas 

em termos de conformidade legal, capacidade técnica, porte, notas, várias notas em 

vários requisitos técnicos” (evento 1108).   

 

Ao ser questionado sobre essa tal lista, o defendente negou peremptoriamente 

qualquer interferência na escolha das convidadas e demonstrou o despautério da 

acusação:  

 

“Isso é outro absurdo. Por que é um absurdo? Porque a Petrobras quando vai fazer 
uma licitação, ela cria uma comissão de licitação, essa comissão de licitação ela é 
aprovada pela diretoria executiva e ela é soberana, a comissão de licitação, ela cria 
os critérios de escolha das empresas, depois ela entra no programa que eles têm 
lá, que chama Progef, que em função do cadastro, do porte do empreendimento, 
ele cospe, ou seja, propõe uma série de empresas, e essa comissão que é formada 
por várias pessoas, às vezes tem 10 pessoas de várias áreas, que propõe as 
empresas, então isso é um absurdo ele dizer isso, como é que, ele nem tem 
condições de interferir nisso, quanto eu, como é que eu ia propor uma lista desse 
tipo, isso é um absurdo, não tem pé nem cabeça isso” (evento 1105). 

 

Ainda na linha acusatória de que funcionários da Petrobrás receberiam lista com a 

indicação das construtoras que deveriam ser convidadas, cabe aqui um relevante 

esclarecimento pertinente à assertiva ministerial de que “na maioria das vezes por 

intermédio de RICARDO PESSOA, presidente da ABEMI e uma espécie de ‘coordenador 

do CLUBE’, eram repassadas a PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO 
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BARUSCO a relação das empresas que deveriam ser convidadas para o certame, dentre 

as quais sempre se encontrava a empresa ou consórcio de empresas escolhida(o) pelo 

Cartel para vencer a licitação, bem como aquelas que forneceriam ‘propostas cobertura’”. 

 

A tese ministerial foi fulminada pelo depoimento de RICARDO PESSOA: 

 

“Com relação ao preço, eu posso lhe assegurar desde já, excelência, que eu nunca 
soube preço algum da Petrobras, nunca me foi dito preço algum, como também 

nunca dei nem recebi relação de convidados” (evento 654) ”.  

 

12.5.4. A expressão confidencialidade usada por Rogério 

 

Em outra passagem, para tentar dar algum fundamento à acusação, o Parquet 

lança mão de e-mail enviado por ROGÉRIO a outras pessoas da empresa e que nada tem 

de criminoso. A desconfiança do MPF decorre exclusivamente da expressão 

“confidencialmente” que fora usada na mensagem, mas que não tem relação alguma com 

vazamento de informações por servidores da estatal: 

 

 

Segundo a denúncia, referida mensagem e especialmente o termo 

“confidencialmente” indicariam que o requerente e outros executivos do GRUPO 

ODEBRECHT teriam obtido "acesso às empresas que seriam convidadas para procedimento 

licitatório da Petrobrás” (p. 39 da denúncia).  
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Como bem esclareceu quando foi interrogado perante esse d. Juízo, o termo 

“confidencialidade” foi usado dentro de um contexto absolutamente legítimo e distinto 

daquele que a denúncia aponta como indício de crime.  

 

Explica-se: em virtude de projeto privado para exploração de uma termoelétrica, a 

PETROBRAS pretendia se associar a outras empresas. O e-mail tratava do possível interesse 

de uma das empresas do GRUPO ODEBRECHT para participar do leilão, como investidora, o 

que acabou ocorrendo. 

 

À época, a CNO tinha interesse em participar do projeto como construtora. Para 

apresentação da sua proposta, seria necessária a parceria com uma empresa fornecedora 

de equipamentos, razão por que firmou memorando de entendimentos com a ALSTOM 

ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA., a fim de que juntas avaliassem a participação no 

empreendimento.  
 

Neste projeto, a ALSTOM seria a empresa responsável pelo fornecimento de 

equipamentos para a CNO. Porém, em busca de fornecedor que pudesse participar do 

mesmo projeto, outras construtoras também procuraram a ALSTOM para formar parceria 

e acabavam revelando que tinham interesse em participar da obra. 

 

Nessa parceria firmada entre ALSTOM e CNO, havia uma obrigação de 

confidencialidade devidamente documentada num acordo celebrado entre ambas, o que 

levou o defendente a usar a expressão tão questionada pela Acusação. Foi o que ROGÉRIO 

esclareceu em seu interrogatório, além de ter deixado claro que não se tratava de uma 

licitação até porque a obra não era de exclusividade da PETROBRAS: 

 

“Confidencialmente, eu usei esse termo porque a Alston estava sendo procurada, 
nos passou, a gente tinha um acordo de confidencialidade com a Alston, então eu, 
teoricamente, não podia falar nada que a Alston nos falasse, entendeu? Aí, mas 
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internamente eu passei isso para empresa para a gente avaliar e tal, a 
competitividade e tudo, era por isso” (evento 1105). 

 

 O ofício apresentado pela ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL (evento 1111, anexo 

4), confirma a relação mantida com a ALSTOM e o motivo pelo qual o e-mail questionado 

na denúncia nada tem de irregular. Como informou a empresa:  

 

 

Vale aqui registrar que essa prática de se conhecer algumas ou até mesmo a 

maioria das empresas participantes por meio de parceiros e fornecedores era bastante 

habitual, sobretudo porque na grande maioria das vezes as construtoras valiam-se dos 

mesmos fornecedores, que acabavam revelando participantes da concorrência. 

 

  Como explicou a testemunha SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA, era natural que os 

próprios fornecedores procurassem as construtoras para oferecer materiais e, assim, 

divulgavam quem tinha sido convidado:  

 

“O mercado funciona, por mais que tenha o sigilo dos convites, o mercado, por 
exemplo, eu te dou um exemplo, vou dar um exemplo muito simples, um 
compressor é equipamento de relativa complexidade e a Petrobras 
evidentemente tem o seu vendor list, que é um cadastro de fornecedores, em que 
ela recomenda e só aceita se for comprado nesses fornecedores; por exemplo, 
dois ou três fornecedores deste compressor, deste equipamento, então mesmo 
que ela convide 15 (quinze), 20 (vinte) empresas, todas as 15 (quinze), 20 (vinte), 
vão contar com dois fornecedores desse compressor, chega ao ponto que o nosso 
comprador liga pra cotar o compressor e realmente pode dizer “Olha, só falta 
você, já cotou comigo B, C, D, E, F”, aí você liga pra outro, a outra de bombas, 
“Bom, só faltava você”, então, na verdade, o mercado fala por uma questão de, 
não adianta você convidar 15 (quinze) e de todos esses ficariam limitados a 2 (dois) 
ou 3 (três), porque os grandes equipamentos esses 15 (quinze) se tornam 2 (dois) 
e aí é um processo natural” (evento 829). 
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Na mesma linha os depoimentos de RICARDO PESSOA e BRUNO FARINAZZO: 

 

 “(...) nós estamos sempre sabendo das novidades pelo parque fornecedor, o 
parque fornecedor nos dá informações estratégicas”.   
“Então, o parque fornecedor com quem você estava lidando, as suas equipes 
estavam pedindo preço de fornecimento saberiam quem estava pedindo preço do 
outro lado, então isso estava sempre (sic) completamente atento a quem era que 
estava concorrendo” (RICARDO PESSOA, evento 654). 
  
“Testemunha: Fornecedor geralmente busca a empresa ou para se perguntar 
porque ele não está sendo consultado, porque se tem outros concorrentes nossos 
que estão consultando ele sobre determinado preço, por que nós não estamos 
consultando, normalmente é por isso. 
Defesa: O senhor pode explicar um pouquinho melhor, isso na situação de uma 
carta convite ter sido encaminhada? 
Testemunha: Se tem alguma carta convite que está no mercado, esse fornecedor 
era um fornecedor qualquer e ele não foi consultado para fornecer preço pra 
gente, e os nossos concorrentes o consultaram, ele pergunta por que nós não o 
estamos consultando, se nós estamos participando ou se nós já temos outros 

fornecedores e não queremos ele” (BRUNO FARINAZZO, evento 883). 
 

12.5.5. O e-mail de Rogério para Barusco 

 

Talvez sabedor da fragilidade das provas que tenta usar contra o peticionário e que 

não indicam conduta criminosa nenhuma, o Parquet tratou de buscar elemento que 

fizesse da alegada participação de ROGÉRIO algo um pouco mais palatável. Para isso 

reproduziu na denúncia mensagem eletrônica de ROGÉRIO para PEDRO BARUSCO , em que 

teria solicitado a inclusão da CNO para obras do COMPERJ, o que teria sido “prontamente 

aceito” pelo gerente da PETROBRÁS. A acusação ainda sustenta que “a documentação de 

inclusão é autorizada sem haver tempo hábil para que fosse feita qualquer análise da 

situação” (p. 39 do evento 1).  

 

O pedido apresentado ao gerente da PETROBRÁS, contudo, não tem nada de mais. 

Trata-se de mera solicitação para que a CNO pudesse participar do processo licitatório, 

pedido que poderia ter sido feito por qualquer empresa que já constasse do rigoroso 

cadastro da estatal. 
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Explica-se. A OPIP (ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS SA), MM. Juiz, foi empresa 

constituída, em 12 de dezembro de 2007, para atuar junto à indústria do petróleo e 

indústria petroquímica, mas que acabou por ser incorporada pela CNO e extinta em 30 

de junho de 2009. Assim, em 23 de setembro de 2010, quando enviado o e-mail em 

debate, embora a OPIP já estivesse extinta, o cadastro da PETROBRÁS não estava atualizado 

com essa informação societária, motivo pelo qual a carta-convite para participar do 

processo licitatório acabou sendo enviada à OPIP, e não à CNO. Por essa única e exclusiva 

razão ROGÉRIO fez a solicitação de inclusão da empresa correta como destinatária da carta-

convite já encaminhada.  

 

A denúncia ainda alega que “a documentação de inclusão foi autorizada sem haver 

tempo hábil para que fosse feita qualquer análise da situação” (p. 39), o que jamais 

poderia ser tido como irregularidade pois ambas as empresas já tinham um cadastro 

previamente aprovado no sistema da PETROBRAS – inclusive classificadas com o melhor 

conceito: “nível A” -, agilizando as avaliações quanto à possibilidade de serem incluídas 

no certame. Nenhuma ilegalidade, portanto.  

 

Questionado por V. Exa. sobre essa solicitação, PEDRO BARUSCO deixou claro que era 

“comum” esse tipo de pedido e que não há “absolutamente nada de ilegal aqui” (evento 

1108, destacamos). Na mesma ocasião, explicou que o pedido foi feito simplesmente por 

mera burocracia no cadastro da estatal em virtude de uma alteração societária da 

empresa:  

 

“O senhor reconhece esse email, lembra se eram comuns esses tipos de emails? 

Interrogado: É comum, e eu sei exatamente do que se trata isso aqui. 

Juiz Federal: O senhor pode explicar então? 

Interrogado: Não...a CNO, ela seria automaticamente qualificada por uma obra 
civil de acesso ao Comperj. Só que o que estava acontecendo naquele 
momento, por algum motivo empresarial do grupo, eles estavam mudando a 
razão social da empresa de CNO para Opip, isso causou um problema no 
cadastro porque, vamos dizer assim, todo o manancial técnico, todo o espólio 
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técnico da CNO estava sendo migrado para a Opip, então aquilo deu um 
problema no cadastro. Nem a CNO, nem a Opip foi convidada, porque a CNO 
tinha, vamos assim dizer, estava cancelando o CNPJ, estava abrindo o da Opip, 
mas a Opip ainda não estava qualificada. Foi só uma questão de momento. 

Juiz Federal: Não tinha nada de ilegal nesse... 

Interrogado: Não, nada de ilegal, absolutamente nada de ilegal aqui” (evento 
1108). 

 

Foi também o que bem explicou BRUNO FARINAZZO: 

 

“Defesa:-  O senhor teve conhecimento de alguma alteração de CNO pra OPIP 
que tenha acontecido? 
Testemunha:- Sim.  Ela aconteceu quando a Odebrecht criou a empresa OPIP 
(Odebrecht Plantas Industriais) com o objetivo de ser fornecedor mais voltado 
pra parte de indústria, e nesse período nós fizemos uma migração do cadastro 
da Construtora Norberto Odebrecht para OPIP, não me lembro a data, mas 
fizemos essa migração e colocamos parte da documentação para essa nova 
empresa e cancelamos o cadastro da CNO. 
Defesa:- Perfeito. Nesse processo de migração de cadastro, o senhor acha que 
é possível que a CNO não tenha recebido alguma carta convite ou que tenha 
sido encaminhado uma carta convite pra empresa errada? 
Testemunha:- É possível, é possível. 
Defesa:- E numa situação dessas, qual seria a ação que a empresa tomaria? 
Testemunha:- Normalmente quando não somos convidados, num caso como 
esse a gente faz uma comunicação, a Petrobras pedindo a inclusão da nossa 
empresa nesse processo. 
Defesa:- Certo. E a Petrobras, no caso da CNO, ela poderia aceitar essa 
solicitação na medida em que o cadastro anterior já havia sido feito, é isso? 
Testemunha:- No caso da CNO não poderia mais, porque a CNO tinha migrado, 
nesse período a CNO tinha migrado o cadastro para OPIP, então teria que ser a 
OPIP a convidada. 
Defesa:- Entendi. Mas essa migração acabou sendo efetivamente feita, de CNO 
pra OPIP? 
Testemunha:- Foi feita, foi feita. 
Defesa:- Ela durou muito tempo? 
Testemunha:- Não, não durou muito tempo. 
Defesa:- E aí, o que houve quando se decidiu não mais seguir com a OPIP? 
Testemunha:- Nós voltamos, migramos ao contrário, fizemos uma migração ao          
contrário, voltamos com a CNO” (evento 883). 
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Em outra passagem de seu interrogatório, PEDRO BARUSCO registrou que qualquer 

empresa poderia pedir para ser convidada, sendo absolutamente normal que fizessem 

pedido semelhante ao que foi feito pelo peticionário: 

 

“algumas empresas que não recebiam convite, elas solicitavam, e ao fazer a 
solicitação elas argumentavam porque: “Olha, não fui convidado, mas eu já tô lá 
no site, ou, eu tenho uma condição especial, ou, eu sei que eu fui eliminado por 
uma única nota baixa, mas eu já tomei providências, tô melhorando a parte de 
SMS ou disso ou daquilo”. Então eles faziam um arrazoado pedindo para incluir, e 
aí essas solicitações não importa por onde elas entravam na companhia elas eram 

analisadas pela comissão, e as vezes a comissão acatava e fazia um pedido à 
Diretoria Executiva dizendo “Olha a empresa tal solicitou tal, não sei o que”. E 
quando ela não estava de acordo, a comissão não estava de acordo, ela mesmo 
respondia ao proponente que não estava de acordo e ele continuaria fora” (evento 
1108). 

 

Novamente, a instrução derruba a presunção ministerial e afasta qualquer 

suspeita de irregularidade no e-mail encaminhado por ROGÉRIO. Certamente por conta 

disso, o Ministério Público silenciou a respeito do assunto em seu memorial final, o que 

reforça ainda mais a necessidade de improcedência da acusação.  
 

12.5.6. E-mail sondas: ainda! 

 

A denúncia se refere ao tão comentado “e-mail – Sondas” (p. 32 do evento 1) em 

que ROGÉRIO ARAÚJO foi apenas copiado e que não reflete nada de ilícito. Em que pese a 

obviedade da irrelevância da mensagem, a Acusação parece ter ignorado completamente 

os elementos probatórios colhidos na instrução ao insistir no mesmo ponto quando 

apresenta seu memorial final (p. 120 do evento 1).  

 

A testemunha ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS foi claríssima: 

 

“Aquela troca de e-mails se referia a uma possibilidade de apresentação à 
Petrobras de uma proposta que envolvesse a construção e a operação de sondas 
de perfuração ainda antes da criação da Set Brasil. Essa proposta não foi 
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apresentada, portanto aquela troca de e-mails se revelou inócua porque tratava 
de um assunto que não chegou a ser concretizado. Na verdade, o que se discutia 
era um contrato de construção. Existiam dois contratos, um contrato de 
construção e um contrato de operações, se seria possível transferir resultados do 
contrato de operação para o contrato de construção tal que fosse possível chegar 
a um preço de construção mais barato, e eu demonstrei na sequência de e-mails 
que isso não era possível porque a margem do contrato de operação, da margem 
desse contrato de operação, que é um contrato reembolso de custo, com uma 
margem fixa, portanto, um contrato na sua expressão inglesa de “cost plus fee” e 
na sua tradução brasileira um contrato de preço de custo majorado, eram 
contratos, eram remunerações de pouca dimensão em relação a uma eventual 

redução do preço da construção e, portanto, aquilo que se aventava como 
possibilidade numa proposta, que nunca foi apresentada, não era possível, não 
era factível, e essa é a extensão e a cadeia de e-mails que foram trocados naquela 
oportunidade” (evento 978). 

 

PEDRO BARUSCO também explicou a mensagem, confirmando que não havia nada de 

irregular: 

 

“Na realidade, houve uma confusão na mídia porque traduziram costplus por 
sobrepreço e nesse caso não houve nenhuma irregularidade, simplesmente foi o 
processo que foi seguido. O que a gente fez, a gente tinha que selecionar 21 

operadores, porque a proposta que a Sete Brasil tinha que fazer para a Petrobras 
era a plataforma operando, assim, entregar a plataforma com a tripulação 
operando pronta a perfurar. Então a gente tinha que não só contratar as 
plataformas com os estaleiros, aonde houve a irregularidade da propina, em um 
certo pedaço, e também nós temos associações com os operadores, que também 
eram donos da plataforma. Nesse caso aqui não houve propina, não houve nada. 
E pra fazer isso a gente tinha que fazer num prazo muito curto, o que nós fizemos, 
nós detalhamos todos os custos operacionais com todos os operadores 
selecionados, préselecionados. Aí o que nós fizemos, a licitação foi em cima de 
quem deu o menor costplus, que era o seguinte... o que era o costplus, o custo nós 
fechamos, aí quem desse o menor plus, e aí o plus seria o que, seria o lucro, custo 
de base, de overhead, toda aquela parte que compõe o, vamos dizer assim, na 
licitação normalmente chama o, a... esqueci a palavra, como é que eu vou 

esquecer, mas esqueci, que é aquele a mais que você coloca que envolve o lucro 
da empresa, toda aquela questão...” (evento 1108) 

 

Perguntado sobre o motivo pelo qual o peticionário foi copiado na mensagem, 

ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS esclareceu: 
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“a presença de Rogério nessa troca de e-mails era porque Rogério era 
o diretor técnico da área de construções e estava trabalhando com 
Marcelo, perdão com o Márcio na criação desse estaleiro” (evento 
978). 

 

  A mesma testemunha relata o contexto em que foi redigida a mensagem 

eletrônica:  

 

“Márcio Faria estava nessa troca de e-mails porque ele era responsável pela 
área de construção, e ele estava, juntamente com Rogério Araújo, escriturando 
o que veio a ser o estaleiro Enseada e, portanto, ele estava defendendo o 
interesse de construir 6 sondas, que foi o que realmente acabou acontecendo, 
a Sete Brasil contratou o estaleiro Enseada para a construção dessas 6 sondas, 
das quais 4 seriam operadas pela Odebrecht Óleo e Gás, então a presença de 
Márcio nessa troca de e-mails era porque ele era encarregado desta área de 
negócios e veio a ser o presidente do conselho de administração do estaleiro 
Enseada” (idem). 

 

12.5.7. Anotação de Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 

 

A denúncia se reporta a uma anotação com várias siglas, dentre elas a de RA, 

atribuída a Rogério ARAÚJO que, na visão do Ministério Público, “possivelmente versa 

sobre o pagamento de propinas” (p. 44 do evento 1). 

 

Ocorre que na instrução foi ouvido justamente o autor da tal anotação – JORGE 

MITIDIERI - que atestou cabalmente a maldosa e errada interpretação feita pelo Parquet. 

 

A testemunha reconheceu que era sua aquela anotação, consignando 

expressamente que não tinha relação alguma com vantagem ilícita:  

 
“Defesa de Márcio Faria:- A denúncia afirma que essa anotação, não dá pra 
compreender muito bem porque, mas, enfim, ela afirma que possivelmente versa 
sobre o pagamento de propina de interesse da Odebrecht, o senhor concorda com 
essa afirmação da denúncia? 
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Depoente:- Não, definitivamente não. Essa foi uma reunião técnica, onde duas 
empresas da organização, ao lado esquerdo Márcio Faria, Rogério Araújo e 
Fernando Barbosa representando a Odebrecht Engenharia Industrial e do lado 
direito o meu nome JM e MG, Miguel Gradin, que era o presidente da Odebrecht 
Óleo e Gás, então era uma reunião técnica pra gente começar a discutir os projetos 
das sondas no Brasil”. 

 

 Em que pese o cabal esclarecimento, novamente o Ministério Público ignora a 

prova favorável à defesa e repete a mesma ilação nas suas alegações finais (p. 143), em 

manifesta demonstração de desprezo à verdade dos fatos.  

 

12.5.8. A grande – e absurda – prova de autoria: assinatura de Rogério nos contratos! 

 

É também acintosa a presunção de crime por parte da Acusação fundada no fato 

de ter ROGÉRIO ARAÚJO subscrito os contratos celebrados pelos consórcios CONPAR e 

RNEST/CONEST. 

 

Primeiramente, é importante registrar que o acusado sequer tinha poderes para 

assinar contrato em nome da CNO e nas poucas oportunidades em que o fez, contava 

com procuração com poderes específicos para tanto, e o fez por questões de ordem 

prática. 

 

Ora, a assinatura de um contrato constitui mera formalidade que poderia ter sido 

cumprida por qualquer outro diretor ou procurador com poderes específicos. Em razão 

da governança da CNO, era necessário que dois representantes (diretores ou 

procuradores com poderes específicos) assinassem o contrato celebrado por consórcios 

para as obras da engenharia industrial, como bem explicou o acusado: 

 
“(...) a governança da empresa pede que sempre dois diretores assinem o 
contrato, e normalmente sempre o DS, que é o diretor superintendente, e o 
diretor de contrato assinam, mas às vezes eles não estão disponíveis” (evento 
1105). 
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ROGÉRIO ainda informou que assinou os contratos dos consórcios CONEST e 

PIPERACK, pois estava presente na solenidade realizada no Rio de Janeiro para “início das 

atividades industriais da refinaria”, ocasião em que foram colhidas todas assinaturas:  

 
“(...) a Petrobrás avisa uma semana antes que vai assinar o contrato, 4 dias 
antes, e no caso da Rnest houve um evento lá na sede da Petrobras de início 
das atividades industriais, da refinaria, eu estava lá com o Saulo, que era diretor 
superintendente, eu assinei, assinei também do Pipe-Rack porque eu estava no 
Rio, o diretor de contrato não estava no Rio, eu assinei com o Renato, quer 
dizer, uma mera formalidade, eu não tenho nenhum envolvimento com a obra, 
eu fui apenas cumpri uma exigência da governança” (idem). 

 

Foi o que também disse a testemunha SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA, destacando 

que o defendente assinou o contrato porque era ele o diretor que estava presente no 

evento, “mas poderia ter sido qualquer outro”: 

  
“Testemunha:- (...) O Rogério, apesar de ter participado, vamos dizer assim, nesse 
processo de conhecimento do que estava acontecendo, eu acho que muito mais, nós 
éramos, se não me engano, 8 (oito) ou 10 (dez) diretores da Odebrecht Participações, 
nós éramos 8 (oito) ou 10 (dez) diretores que tinham procuração pra assinar contratos, 

inclusive esse, mas eu acho que foi o seguinte, a Petrobras ela fez um evento na 
presidência da empresa num determinado dia de dezembro, daquela oportunidade, e 
convidou os diretores, os presidentes das empresas e fez um evento pra assinar esse 

contrato, teve um evento de assinar 10 (dez) contratos, ela quis dar um marco "Nós 
estamos começando a refinaria", se pesquisar isso, mas ocorreu isso. E eu cheguei lá, 
o Rogério foi porque representava a empresa ali, e lá nós precisamos de duas 
assinaturas, assim como a OAS só precisa de uma, naquele momento, então foi o 
Rogério, mas poderia ter sido qualquer outro, mas ele foi mais por causa do evento, 
ele foi convidado para o evento daquele, vamos chamar assim, "momento de 
assinatura dos contratos da Rnest", não sei quantos, mas mais de 5 (cinco), 10 (dez), 
alguma coisa assim no mesmo período, não me lembro. 
“Defesa:- E em relação a aditivos, era natural que eles fossem encaminhados já com 

os nomes e para as assinaturas das mesmas pessoas? 
“Testemunha:- É. Porque em processo da Petrobras esses aditivos, depois de 
aprovados pela diretoria executiva, eles são, vamos dizer assim, redigidos, impressos, 
e você tem que fisicamente assinar lá na Petrobras numa determinada coordenação 
dessa refinaria e aí você já vem com os nomes de quem estava no contrato anterior, a 
menos que você faça uma carta pedindo pra retirar, substituir, e que leva um tempo 
para análise da Petrobras; do contrário, vem já o que estava o default lá que já existe.” 
(evento 829) 
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 Como se vê, a mera assinatura de contrato jamais poderia ser equiparada a 

indício de crime, sobretudo quando a prova dos autos demonstra que ROGÉRIO não teve 

nenhuma participação nas negociações que levaram à celebração dos contratos 

questionados.  

 

 Mais ainda. A independência da estrutura autônoma e independente da 

denominada “pequena empresa”, a quem cabem todas as decisões no âmbito do 

contrato, corrobora ainda mais que pouco importa o nome de quem assina o termo, pois, 

na prática, será ele assumido integralmente por uma equipe específica liderada por um 

diretor de contrato designado para aquela obra.  

 

12.5.9. Os “brindes”: da fantasia à indivisibilidade da ação penal 

 

Sem provas para incriminar o defendente, o Ministério Público tenta aproximar 

ROGÉRIO ARAÚJO dos funcionários da Estatal com base na risível ilação de que seria ele o 

responsável por distribuir presentes de alto valor a “diversos funcionários da Petrobras” 

(p. 41 do evento 1).  

 

A denúncia afirma ser possível “concluir que os ‘brindes’ são, de fato, pinturas de 

diversos artistas renomados, como o Alfredo Volpi, Gildo Meirelles, Romanelli e, até 

mesmo, Oscar Niemeyer. A listagem é formada tão-somente por funcionários do alto 

escalão da PETROBRAS, como seu presidente à época, JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, os 

diretores MARIA DAS GRAÇAS FOSTER, PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE SOUZA DUQUE, JORGE LUIZ 

ZELADA e NESTOR CUÑAT CERVERÓ, além do então Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO 

BARUSCO” (p. 41/42). 

 

Ao apresentar o memorial final insistindo na assertiva acima, o Parquet demonstra 

o menoscabo pela prova produzida ao longo da instrução. É que, tivesse o Ministério 
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Público dado a mínima atenção à prova dos autos, jamais poderia ter insistido na delirante 

presunção.  

 

Primeiramente é fundamental registrar que esses “brindes”, até pela própria 

acepção do termo, jamais seriam pinturas de alto valor. Como esclareceu o peticionário 

em seu interrogatório, tratam-se de gravuras cujo valor é infinitamente inferior ao de 

qualquer obra de arte. Seria cômico, não fossem tão graves as consequências, presumir 

que funcionários da PETROBRAS fossem corrompidos com pôsteres! 

 

A mais grave disso tudo, MM. Juiz, é perceber que o Ministério Público Federal 

sempre soube o valor correto dos tais brindes – porque eles estão claramente indicados 

no anexo nº 56 – mas ainda assim afirmou em sua inicial serem eles “de fato, pinturas de 

diversos artistas renomados” (p. 41 da denúncia e p. 133 do memorial acusatório), o que 

chega a ser ridículo. 

 

O delator PEDRO BARUSCO confirmou que era comum receber brindes institucionais 

de final de ano e que isso era absolutamente irrelevante, não o levando a agir de modo a 

favorecer ou prejudicar quem quer que fosse: 

 

“Defesa de Marcelo Odebrecht: Muito obrigado. Senhor Pedro, é comum a 
Petrobras receber brindes, os técnicos, os engenheiros da Petrobras, isso é normal 
no mercado, brindes no final do ano? 
Interrogado: Lá era comum receber brindes. 
Defesa de Marcelo Odebrecht: E brindes institucionais que caracterizavam marca 
das empresas? 
Interrogado: Sim. 
Defesa de Marcelo Odebrecht: E isso levava o senhor ou outra pessoa que o 

senhor conhecesse a fazer algo ou deixar de fazer algo em benefício de alguém? 
Interrogado:- Não. 
Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor conheceu dentro da estrutura que o 
senhor coordenava, pelos técnicos da Petrobras, dentro da cadeia de produção, 
da fiscalização, das comissões de licitação, algum ato que tenha sido praticado 
visando beneficiar a Odebrecht, os consórcios que a Odebrecht realizou? 
Interrogado: Através de brinde não, não.” (grifamos) (evento 1108). 
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No mesmo sentido, foram os interrogatórios do acusado e do corréu MÁRCIO FARIA, 

que tão somente ratificaram o quanto alegado por PEDRO BARUSCO, afirmando que os 

brindes encaminhados aos funcionários da estatal pela ODEBRECHT nada mais eram que 

produtos institucionais da empresa que visavam fazer marketing e propaganda de sua 

marca como livros, gravuras, agendas, canetas, calendários etc.: 

 

Defesa de Rogério Santos de Araújo:- Perfeito. Senhor Rogério, a denúncia 

também menciona o fato de que o senhor teria presenteado funcionários públicos 
com pinturas de diversos artistas renomados, o senhor alguma vez deu alguma 
pintura de alto valor para alguém relacionado à Petrobras? 
Interrogado:- Isso é um absurdo, (...) não tem valor nenhum como obra de arte. 
(...) 
Interrogado:- Mas as gravuras que eu dei eram brindes institucionais que vinham 
até, para o senhor ter ideia, tinha gente que nem levava para casa, eu ficava até 
aborrecido, porque vinha dentro de um canudo, enrolado assim, o senhor já 
comprou no exterior né, às vezes tem assim umas obras que pintam, vêm naquele 
canudo... 
(...) 
Defesa de Rogério Santos de Araújo:- Esses brindes institucionais eram 
encaminhados na época de natal para muitas pessoas, eram como agendas, 

canetas, o que era, senhor Rogério? 
Interrogado:- A gente dava para fixar a marca, é um brinde até que está no... é 
institucional da empresa, dava como tinha agenda, caneta, tinha outras coisas, 
livros. (evento 1105). 
 
“Defesa de Márcio Faria da Silva: Havia algum regramento desde há muito tempo 
com relação a brindes institucionais no final do ano? 
Interrogado: Havia, lá pelo mês de outubro, por aí, saía uma instrução como seria 
o procedimento de brindes e os brindes dados eram livros, livros de... inclusive do 
programa de incentivo à cultura, gravuras e outras coisas, nada mais do que isso, 
ninguém estava autorizado a dar brindes diferentes do que era institucionalizado 
pela empresa.” (evento 1105). 

 
As gravuras de pintores e artistas renomados da tão falada lista apreendida pela 

Acusação nada mais são que impressos sem qualquer valor artístico por empresa 

dedicada a confecção de brindes do Rio de Janeiro, que tem entre suas clientes a própria 
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PETROBRAS e outras tantas empresas de renome, conforme se depreende da ata notarial 

anexada como doc. 6: 

 

 

 

Veja abaixo, Exa., alguns exemplos do que consistiam os tão alardeados brindes 

fornecidos aos funcionários da estatal pela ODEBRECHT que nada mais eram que pôsteres, 

gravuras sem qualquer valor artístico, calendários, livros, etc. para divulgação e 

disseminação da marca da empresa:  
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A fim de demonstrar o real valor comercial das gravuras que serviam como brindes 

aos funcionários da estatal, foi solicitado ao curador de artes plásticas, produtor cultural, 

conservador e especialista em obras de arte sobre papel SÉRGIO PIZOLI (doc. 7) que 

elaborasse laudo particular em uma gravura do artista CARIBÉ, impressa pela mesma 

empresa carioca, semelhante àquelas que eram utilizadas para presentear os 

empregados da PETROBRAS. 

 

Veja, Exa., que a conclusão do especialista no ramo tão somente ratifica o quanto 

atestado pelo peticionário em seu interrogatório, já que o papel utilizado para sua 

impressão é industrial, as gravuras adquiridas pela empresa eram de grande tiragem, 

quando numeradas, bem como eram adquiridas em volume substancial, tendo em vista 

a quantidade de brindes que a ODEBRECHT fornecia a seus clientes e fornecedores, não 

sendo a PETROBRAS o único deles: 
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E não é só. Como se sabe, “pequenos mimos oferecidos a funcionário público sem 

o ânimo de corrompê-lo não se amoldam ao tipo” da corrupção ativa. Mas ainda que se 

amoldassem, em respeito ao princípio da indivisibilidade da ação penal não pode o 

Ministério Público escolher a quem processar. 

 

Se, por absurdo, se admitisse o fato criminoso (o que seria ridículo!), JOSÉ SERGIO 

GABRIELLI DE AZEVEDO, MARIA DAS GRAÇAS FOSTER e todos os demais mencionados na lista 

apresentada pela Acusação haveriam de constar do polo passivo da presente ação penal. 

Como isso não se vê dos autos, conclui-se que o fato consta da denúncia apenas para 

temperá-la com mais especulações de cunho midiático, pois prova material não há. E 

tanto isso é verdade que os brindes não aparecem como fato relevante nem mesmo no 

memorial final da Acusação... 

 

Dessa maneira, não havendo uma única prova de fato que se amolde à descrição 

típica do crime de corrupção ativa, o que se aguarda é a absolvição de ROGÉRIO ARAÚJO. 

  

12.5.10. Entradas na Petrobrás: nenhuma relação com pagamentos 

 

  Além de se fundar nas suspeitas palavras de criminosos delatores, a denúncia 

afirma que “a atuação de ROGÉRIO ARAÚJO frente aos negócios firmados entre a PETROBRÁS 

e empresas do GRUPO ODEBRECHT resta corroborada, também, pelos diversos acessos e 

visitas prestas pelo executivo a funcionários da Estatal no interregno de 2004 a 2012” (p. 

41 do evento 1).  
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Afora o ridículo da presunção, a correlação dessas entradas com eventuais ilações 

acusatórias é mera pescaria, que ocasionalmente encontra uma coincidência com fatos 

esparsos distribuídos no intervalo de diversos anos. Não é necessário nenhum 

conhecimento estatístico para constatar que uma cadeia de eventos mais ou menos 

recorrente coincidirá, de alguma forma, com outra que também apresente regularidade. 

Certamente poderíamos, usando a mesma técnica ministerial, fazer idêntica correlação 

entre ligações telefônicas e vitórias do Flamengo, ou qualquer outro evento 

razoavelmente periódico ao qual queiramos atrelar... 

 

Não bastasse isso, o número correto de visitas do peticionário à PETROBRAS está 

muito longe daquele indicado na inicial. A interpretação dos elementos dos autos é 

tendenciosa, isso a ponto de ter o Ministério Público dobrado o número de visitas, 

contabilizando a entrada e a saída do prédio como se fossem visitas diferentes! Esqueceu-

se o Parquet que quem entra, evidentemente sai...  

 

Ao invés de 259 visitas a RENATO DUQUE, 167 a PAULO ROBERTO COSTA, e 39 a PEDRO 

BARUSCO, deveria a denúncia constar apenas a metade desses números, gerando uma 

média ainda mais insignificante se considerado todo o período da inicial: 

 

 

 

 Se a intenção era impressionar com números, haveria de ter escolhido outros... 
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E se não bastasse isso, causa ainda mais perplexidade que vários desses 

registros de entrada na Petrobrás tenham ocorrido quando o peticionário se 

encontrava a muitos e muito quilômetros de distância do Brasil, conforme consta dos 

carimbos de seu passaporte, acautelado nesse d. Juízo (doc. 8): 

 

 

  

 

  Como não tem o defendente o dom da ubiquidade, a conclusão não pode ser 

outra: os registros de ingresso na Petrobras não são fidedignos e, por isso, não podem 

ser levados em consideração por esse d. Juízo. 

 

Isso também se constata pela análise dos registros de entradas e saídas, que por 

vezes são inconsistentes já que o registro da suposta entrada, não corresponde ao da 

saída e vice-versa: 

 

Data Entrada(s) Saída(s) Comentário 

25/09/07 1 0 Registro Inconsistente 

23/12/08 1 2 Registro Inconsistente 

06/10/09 3 1 Registro Inconsistente 

  

Dia Lugar 

01/03/11 (carimbo ilegível) 

08/05/12 Venezuela 

19/06/13 França 

24/06/13 França 

10/10/13 Japão 
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07/06/11 0 1 Registro Inconsistente 

08/07/13 1 0 Registro Inconsistente 

 

 

  A Defesa poderia gastar páginas e páginas para apontar todas as incongruências, 

mas para não alongar essa já tão extensa peça, irá se limitar a apontar apenas algumas, 

apresentando como doc. 9 a listagem completa: 
 

Data Entrada(s) Saída(s) Comentário 

25/09/07 1 0 Registro Inconsistente 

23/12/08 1 2 Registro Inconsistente 

06/10/09 3 1 Registro Inconsistente 

07/06/11 0 1 Registro Inconsistente 

08/07/13 1 0 Registro Inconsistente 

 

Como se tudo isso já não bastasse para infirmar a ilação ministerial, ainda que 

fossem verdadeiros os pretensos ingressos de entrada de ROGÉRIO no prédio da estatal, 

jamais serviriam de prova de crime de corrupção, sobretudo porque era mais do que 

natural que no âmbito de sua atuação como diretor de novos negócios tivesse ele que 

comparecer com frequência à sede da estatal.  

 

Com toda sua expertise obtida ao longo de mais de 40 anos na indústria 

petrolífera, seu trabalho, como já se afirmou, era de extrema relevância para auxiliar a 

identificar negócios nos quais a ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL se destacaria por suas 

qualificações, propiciando os melhores resultados com a excelência tão presente nos 

trabalhos que desenvolve207.  

                                                   
207 Sua atuação se destaca na engenharia industrial, e é relatada por JORGE LUIZ UCHOA (evento 1009) MITIDIERI e 
MARCELO DEGANI PANZETTI :“Depoente:- O Rogério era aquela pessoa que farejava o mercado, que olhava para o 
mercado do Brasil e do exterior, buscando oportunidades que diferenciavam, que poderiam trazer competitividade, 
que a nossa competitividade, que a Odebrecht poderia participar de forma diferenciada” (testemunha MARCELO 
DEGANI PANZETTI, evento 945) 
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Como disse ROBERTO SIMÕES, o defendente “tinha um domínio muito grande das 

oportunidades existentes e do mercado como um todo, do plano de investimento da 

PETROBRÁS e do quanto a gente poderia ser capaz de estar conquistando alguma coisa 

desses contratos” (evento 978). 

 

Grande parte dos seus afazeres centrava-se, portanto, em bem entender novos 

projetos a serem desenvolvidos pela estatal, que eram expostos no chamado Plano de 

Negócios periodicamente liberado pela PETROBRÁS.  Trata-se de documento público que, 

conquanto não detalhe em minúcias cada projeto, descreve os caminhos a serem 

trilhados pela estatal nos anos seguintes, a partir do que cabia ao peticionário “traduzir o 

plano de negócios da Petrobras em pacotes que venham ser contratados, permitindo a 

que você [Odebrecht] então se prepare para participar das concorrências que vão advir” 

(testemunha ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, evento 978). 

 

Para já projetar as obras das quais a engenharia industrial da CNO teria interesse 

e condições de participar de forma diferenciada e competitiva, era necessário ir à 

PETROBRÁS buscar informações detalhadas de cada um dos projetos dos anos seguintes. O 

trabalho de ROGÉRIO se focava em informações públicas, acessíveis a todos que tivessem 

interesse e fossem à sede da própria PETROBRÁS. 

 
Como bem informou o acusado quando foi interrogado, “os planos de 

investimentos da Petrobrás começaram a sinalizar um grande volume de investimento”, 

o que o levava a lá comparecer tantas vezes para “entender o que a Petrobrás estava 

sinalizando, destrinchar aquele plano de negócio” (evento 1105). As informações lá 

buscadas eram públicas, as mesmas “que todas as outras empresas podiam colher” 

(idem). Era fundamental que ROGÉRIO fosse “atrás dessas informações para transmitir 

dentro da empresa” a fim de que ela estivesse preparada “tecnicamente para ser a mais 

competitiva possível” (idem).  
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A testemunha ANTÔNIO LUIZ SILVA DE MENEZES, que ocupou a Diretoria de Serviços 

da PETROBRÁS antes de RENATO DUQUE, destacou a relevância do Plano de Negócios 

anualmente divulgado pela estatal:  

 
“Testemunha:- O plano de negócios ou o plano estratégico, anteriormente chamava-se 
plano estratégico depois virou plano de negócios, ele é um plano, a cada ano a Petrobras 
planeja os próximos 05 anos, apresenta sempre foi interessante e tudo mais, apresentar 
esse plano à sociedade como um todo, à sociedade e ao setor petróleo, vamos chamar 

de setor petróleo, que é, vamos dizer assim, é o ambiente que a Petrobras atua e é 
majoritária, então eu apresentava isso para que a indústria se preparasse para os 
investimentos em cima de suas operações ao longo dos próximos 05 anos. Seria isso... é 
isso que se considera plano de negócio da Petrobras. (...) 
“Testemunha:- Isso fazia parte do... me parece fazia parte do escopo de trabalho de 
todos os representantes, vamos chamar assim, das empresas, para ter o detalhamento, 
que esse plano de negócios não era detalhado o suficiente para que as empresas se 
estruturassem, fazia parte do trabalho dessas empresas tentar obter informações mais 
detalhadas sempre, acredito eu que tenha sido prática permanente.” (testemunha 
ANTÔNIO LUIZ SILVA DE MENEZES, evento 744) 

 

 A mesma testemunha ainda informou que via ROGÉRIO, assim como funcionários 

de outras empresas, nas ocasiões em que se divulgava o Plano de Negócios: 
 

“DEFESA: Se nessas reuniões em que era divulgado o plano estratégico o Senhor 
encontrava Rogério Araújo, se o Rogério frequentava essas reuniões? 
DEPOENTE: Ah várias, várias reuniões desse tipo ele se fazia presente sempre 
porque essa era, todas as empresas se faziam sempre presentes porque o plano 
de negócios da Petrobras sempre era uma atração significativa do ponto de vista 
de investimentos, do ponto de vista de aplicação de capital” (evento 744). 

 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES, confirmou que o defendente comparecia à estatal 

para acompanhar as prioridades da carteira de projetos da área de refino e se recordou 

de reuniões onde ROGÉRIO “perguntava sobre os planos de negócios, sobre os rumos que 

a Petrobrás ia tomar” (evento 965).    
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Traduzir o Plano de Negócios significava identificar as prioridades da PETROBRÁS, 

tarefa essencial para avaliar os projetos do interesse da empresa. Era mais do que natural, 

portanto, que o acusado, tal como representantes de outras construtoras, fosse à 

PETROBRÁS com frequência para obter informações detalhadas sobre as obras futuras. 
 

 Muitas foram as testemunhas que informaram a razão pela qual ROGÉRIO tanto 

frequentava a PETROBRÁS:  

 
“Defesa:¬ Está certo. E, como o senhor já afirmou, mas apenas para que fique 
claro, o Rogério tinha capacidade técnica para compreender, traduzir e trabalhar 
essas informações, e buscá-las junto ao corpo técnico da Petrobrás? 
“Depoente:¬ Exatamente. Até em função do fato dele ter trabalhado em tantas 
obras para a Petrobras. 
“Defesa:¬ Perfeito. Sim. Essas informações que chegando à conclusão de que o 
Rogério tinha que ir buscar na Petrobras, eram informações sigilosas ou não? 
“Depoente:¬ Não, não eram informações sigilosas, eram informações que não 
tinham ficado completamente detalhadas no plano de negócios da Petrobras e 
que iriam ficar completamente aparentes no momento em que a Petrobras 
lançasse aos concorrentes. Eram informações já disponíveis, mas ainda não 

inteiramente hiper balizadas.” (testemunha ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, evento 
978) 
 
“Defesa: Pois não, Excelência. São necessárias visitas, no plano de negócio da 
Petrobras, são necessárias visitas à Petrobras para que uma pessoa encarregada 
de esmiuçar esse plano consiga fazê-lo? 
“Testemunha: Sem dúvida, você tem que esclarecer com o seu cliente todas as 
dúvidas técnicas ou comerciais que você tem. Sem dúvida, é realmente necessário 
o contato com o cliente. 
“Defesa: E o senhor sabe se Rogério, se na engenharia industrial, era o Rogério 
que fazia isso? 
“Testemunha: Era uma das pessoas que fazia isso.” (testemunha FERNANDO COUTO 

MARQUES LISBOA, evento 911) 

 
“DEFESA: Certo. O senhor sabe me dizer se ele frequentava a Petrobras? 
DEPOENTE: Eu entendo que sim. O Rogerio era o Diretor de Negócios, e como tal 
ele frequenta não só a Petrobras, como outros clientes, porque ele tem que tem 
que ajudar a nós, porque estamos executando os projetos, é questão de aproximar 
a gente do negócio propriamente dito, procura entender melhor, que estratégia 
devemos montar, como montar e, portanto, é um papel importante, e eu inclusive 
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algumas vezes tive com ele lá na Petrobras e em outros clientes.” (testemunha 
JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI, evento 1009) 

 

Vale repetir que tais informações sempre foram “públicas, que poderiam ser 

transmitidas”208 a qualquer um que fosse até a sede da PETROBRÁS para esmiuçar os 

projetos divulgados no Plano de Negócios. Foi o que confirmaram inúmeras testemunhas: 

 
“Depoente:¬ Do ponto de vista técnico, inclusive é importante colocar que muitas  das 
informações que ele tinha eram informações de domínio público, porque o plano de 

negócio da Petrobras, por exemplo, o plano de investimento da Petrobras é de domínio 
público, a diferença que você tem, do mesmo jeito que os bancos de investimento 
pegam o plano de investimento da Petrobras e destrincham ele para entender 
totalmente quais são os projetos e as oportunidades, e ver as necessidades que a 
Petrobras vai ter, todos os bancos de investimentos fazem isso, as empresas de 
engenharia também fazem. 
“Defesa:¬ Está certo. Então o trabalho do Rogério bem, era aplicar esse, também era 
aplicar esse conhecimento técnico para detalhar o plano de negócios da Petrobras... 
“Depoente:¬ Exatamente. 
“Defesa:¬ E com isso, identificar uma boa oportunidade de negócios para o grupo 
Odebrecht? 
“Depoente:¬ Exatamente.”  (testemunha ROBERTO SIMÕES, evento 978) 

 

  

  E além de se atualizar sobre a carteira de negócios da companhia, o fato de residir 

no Rio de Janeiro também fazia com que ROGÉRIO fosse demandado pelos agentes da 

estatal em situações como cobranças de cumprimento de cronogramas ou mesmo para 

auxiliar em questões pontuais de determinadas obras. Foi o que ele esclareceu quando 

ouvido por esse d. Juízo: 

 
“Porque uma das minhas funções era fazer o meio de campo no Rio que eu ficava. 
Então, por exemplo, Doutor Renato Duque tinha uma reclamação lá para fazer 

sobre o andamento das obras em tal lugar, ele era muito mais fácil ele me chamar 
que eu interagia com o nosso setor de contrato, do que, eu era a pessoa à 
disposição, então eu fazia esse meio de campo com a Petrobrás de receber uma 
série de inputs, da mesma forma que nosso diretor de contrato quando tinha um 

                                                   
208. ANTÔNIO LUIZ SILVA DE MENEZES, evento 744. 
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problema sério lá, ele me ligava, eu procurava o diretor da área, o gerente da área, 
para passar informação” (evento 1105).  

  

  Do mesmo modo, esclareceu MARCELO PANZETTI:  

 
“Olha, o Rogério, ele, ao longo do tempo se a gente pegar a história aí nossa, a 
Odebrecht, a engenharia industrial, através da engenharia industrial, nós 
ganhamos vários prêmios, vários destaques como o melhor prestador de serviço, 
melhores indicadores de segurança, qualidade, saúde, meio ambiente, e eram 
cerimônias que aconteciam no Rio de Janeiro, então maioria delas, muitas dessas 

cerimônias, o Rogério representava Márcio Faria, o Rogério estava presente nesse 
evento. E ao se estabelecer essa relação e receber o prêmio, muitas vezes ele era 
o primeiro elemento a ouvir as reclamações do cliente, da Petrobras e a levar ao 

DS [Diretor Superintendente] e o DS levar ao DC [Diretor de Contrato]. Então tinha 
uma comunicação de uma insatisfação do cliente, e em contrapartida, “olha, avisa 
o Rogério que não é só isso, tem outro lado também, aconteceu dessa forma, tal.” 
Então ele, primeiro puxão de orelha, assim como ele recebia os parabéns, o 
primeiro puxão de orelha às vezes o Rogério recebia também. Era convidado às 
vezes pela Petrobras para participar de reuniões, de visitas na diretoria da 
Petrobras no canteiro e representação a Márcio, que Márcio às vezes não tinha 
disponibilidade para ir, então ele tinha, mas muito na linha do aconselhamento, 
olhando bem de cima, ele não participava em nada, mas só este apoio” (evento 
945).  

 

Fechando os olhos para tudo o que se comprovou na instrução, insiste o Ministério 

Público no memorial “que chama a atenção o elevado número de vezes em que Rogério 

Araújo” (p. 133) como se houvesse algo de errado no fato de ele ir tanto à Petrobras.  

 

Como se viu, são inúmeros os testemunhos que corroboram a legitimidade das 

visitas que ROGÉRIO fez à sede da estatal, caindo por terra o argumento da denúncia de 

que o elevado número de encontros com os servidores pudesse gerar suspeita de crime.  

 

12.5.11. A legítima relação entre o defendente e BERNARDO FREIBURGHAUS 

 

Sem nenhuma prova de que o peticionário teria corrompido funcionários da 

PETROBRÁS, o Ministério Público agarra-se à mentirosa versão contada pelo criminoso 
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confesso PAULO ROBERTO COSTA de que ROGÉRIO, num nobre gesto de camaradagem, teria 

lhe sugerido que “pensasse no seu futuro financeiro” e indicado BERNARDO FREIBURHAUS 

para orientá-lo a receber valores no Exterior. 

 
Além do disparate de se imaginar que o peticionário teria alguma autoridade para 

ficar fazendo “sugestões” desse gênero ao poderoso diretor da Petrobrás, a estória se 

revela ainda mais inverossímil quando o Parquet tenta reforçá-la com base em extratos 

de registros telefônicos de conversas mantidas entre ROGÉRIO e BERNARDO.  

 

A tentativa da Acusação de associar o defendente a pagamentos que o criminoso 

delator PAULO ROBERTO afirma ter recebido no Exterior não resiste a uma análise atenta da 

prova dos autos. Reportando-se a extratos de telefonemas atribuídos ao peticionário e a 

BERNARDO FREIBURGHAUS, afirma o Parquet ter identificado, “no interregno de 08/07/2010 

e 10/06/15 (...) a existência de 813 (oitocentos e treze) contatos” (p. 142). 

 

Curioso que dias antes de oferecer a denúncia a informação era bem outra. De 

acordo com o evento 317 do procedimento relativo à busca e apreensão (nº 5024251-

72.2015.4.04.7000), os contatos telefônicos que, na miopia ministerial, comprovariam o 

criativo liame entre telefonemas e ordens de pagamento limitavam-se ao “número de 

135 (cento e trinta e cinco) ligações entre os interlocutores” (evento 317, proc. nº 

5024251-72.2015.4.04.7000) e não 813... 

  

A par do ridículo que é imaginar que a prova de tão complexa questão – pagamento 

de propina por intermédio de operador – poderia ser feita com base na existência de 

registros de ligações telefônicas supostamente feitas entre duas pessoas, tivesse a 

Autoridade policial se preocupado em realmente investigar os fatos, facilmente teria 

apurado que ROGÉRIO era cliente de BERNARDO.  
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É que a empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA., 

situada na cidade do Rio de Janeiro, da qual BERNARDO FREIBURGHAUS era sócio e gestor, 

realizava assessoria e gestão financeira de recursos de terceiros. Como dito, entre os 

clientes da DIAGONAL e, pois, de BERNARDO, estava ROGÉRIO ARAÚJO.  

  

Era absolutamente natural por isso mesmo que BERNARDO e ROGÉRIO mantivessem 

contatos entre si, assim como fazem rotineiramente gestores com seus clientes, 

ocasiões em que discutem seus investimentos, a situação do mercado, sugestões de 

novas aplicações e seus riscos, entre outras coisas inerentes a esse tipo de relação 

comercial. É assim que funciona o mercado financeiro: o agente responsável por 

aconselhar o cliente em relação a suas aplicações há de manter fácil canal de 

comunicação com ele.  

  

Como comprova o termo de adesão ao fundo de investimento HEDGE FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 01.576.619/0001-01), do BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DTVM S.A. (evento 380, OUT2, proc. 5024251-72.2015.4.04.7000), em 2009 o 

peticionário alocou recursos no fundo em questão, que desde então tem como agente 

financeiro a empresa DIAGONAL, nova denominação da CORCOVADO AGENTE AUTÔNOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA. (evento 380, OUT3, proc. 5024251-72.2015.4.04.7000).  

 

Referido investimento nada tem de ilegal e nunca foi ocultado de ninguém. Ao 

contrário, está devidamente registrado nas sucessivas declarações de imposto de renda 

do requerente, como já informado a V. Exa. (evento 380, proc. nº 5024251-

72.2015.4.04.7000).  

 

ROGÉRIO ARAÚJO era mais um dos muitos clientes de BERNARDO, profissional bastante 

conhecido no mercado carioca, como informou a testemunha da acusação ALEXANDRE 

AMARAL DE MOURA que também foi cliente da empresa DIAGONAL (evento 794). 
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O peticionário já teve a quebra de seu sigilo fiscal determinada por V. Exa. e seu 

resultado, que não há de ser desconhecido da Acusação, confirma a existência e 

regularidade do que acima de falou.  

 

A existência e licitude do relacionamento foram reforçadas pela Defesa de 

BERNARDO, ao afirmar que ele “não é operador de nada, nem de ninguém”. E ressaltou 

que “o Sr. Rogério Araújo mantinha investimentos em fundos de investimentos que 

eram distribuídos pela empresa Diagonal Investimentos Agente Autônomo de 

Investimentos Ltda., do qual (...) era sócio e gestor” (evento 358 do proc. nº 5024251-

72.2015.4.04.7000). Do mesmo modo, o acusado esclareceu em seu interrogatório: 

 

“(...) o Bernardo é um consultor financeiro que mora no Rio, competente, ele é 
distribuidor autônomo de fundos, então ele tem, ele representa vários fundos de 
bancos, eu investi num dos fundos e eu sempre trocava ideias com ele, porque 
além... eu não tinha ações com ele, eu tinha com outra corretora, e eu sempre 
conversava com ele sobre mercado e ele também queria me atrair mais para eu 
investir em outros fundos que ele representava, porque ele fazia um fundo de 
fundo e ele é uma pessoa muito competente” (evento 1105). 

 

Ora, é abusivamente mentirosa a historinha de PAULO ROBERTO COSTA segundo a 

qual recebeu valores no exterior, por sugestão do peticionário. Afinal, não se há de dar 

nem meia pataca – é bem provável que nem o Ministério Público acredite na “verdade” 

do que vem advogando – quando o delator diz que “valores foram oferecidos dentro 

daquele contexto que o Rogério me falou que eu devia pensar no meu futuro, porque 

quando eu precisasse de algum político esse político iria me virar as costas” (evento 1046, 

grifamos). 

 

Segundo esse discursinho, PAULO ROBERTO COSTA, que contou com muito apoio 

político para conquistar o cargo de diretor de abastecimento, inocente como um 

cordeiro, teria recebido um “tapinha nas costas” do peticionário simultaneamente ao 

oferecimento de um futuro melhor, de muito conforto financeiro. E a contrapartida era 
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apenas “ficar calado e não colocar isso às claras” (evento 1046). História chinfrim incapaz 

de estampar até mesmo os folhetins de mau gosto. 

 

ROGÉRIO não se prestaria a isso, como de fato não se prestou. Sua proximidade com 

funcionários da PETROBRÁS advinha das muitas visitas que fazia à estatal, não porque 

nessas visitas tratava de assuntos espúrios, mas porque nelas coletava, organizava e 

interpretava informações de interesse de sua empregadora. Informações estas que eram 

públicas, mas que só poderiam ser interpretadas – ou melhor, traduzidas – por pessoas 

de profundo conhecimento técnico. 

 
Em seu interrogatório, o acusado também revelou a insanidade de se imaginar que 

ele – um dos milhares de funcionários de uma grande construtora – teria alguma 

liberdade para fazer sugestões de aplicações financeiras no Exterior justamente com o 

todo-poderoso da Petrobrás. Pior ainda é imaginar que o então prestigiado e imponente 

diretor teria alguma necessidade de ser orientado financeiramente pelo peticionário:   

 

“Defesa de Rogério Santos de Araújo: Perfeito. O senhor alguma vez orientou, 
sugeriu a Paulo Roberto Costa que ele abrisse contas no exterior? 
Interrogado: Quem sou eu, doutora, o homem que dizia que falava com o 
presidente da república e tudo, eu ia persuadir a ele fazer essas coisas?” (evento 
1105). 

 

Cumpre notar que, conforme descrito nos autos da quebra nº 5013889-

11.2015.4.04.7000, o sistema SITTEL utilizado pelo Ministério Público Federal para 

recebimento de dados telefônicos apresenta validadores com ‘limitações tecnológicas’ 

(evento nº 47, 5013889-11.2015.4.04.7000). Não se trata de um problema pontual, mas 

deficiência do próprio sistema conforme reiteradas respostas de ofício da operadora TIM 

(eventos n º 37, 42 e 47, 5013889-11.2015.4.04.7000). Ora, tal fato compromete a própria 

autenticidade do material utilizado pelo Parquet, que não pode ser validado!  
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Especialmente porque a operadora que forneceu os extratos telefônicos atribuídos 

a BERNARDO FREIBURGHAUS, que embasam todas as equivocadas elucubrações ministeriais 

aqui tratadas, reconheceu sofrer das limitações tecnológicas mencionadas acima. 

conforme reiteradas respostas de ofício da operadora TIM (eventos n º 37, 42 e 47, 

5013889-11.2015.4.04.7000). Ora, tal fato compromete a própria autenticidade do 

material utilizado pelo Parquet, que não pode ser validado!  
 

Não bastasse isso, a interpretação dada aos registros telefônicos foi feita de 

maneira equivocada, a começar pelo fato de que o número de telefone atribuído a 

ROGÉRIO não está registrado em nome dele.   

 

Tampouco se sabe se o número de telefone atribuído a BERNARDO é efetivamente 

dele, até porque a prova indicada pelo próprio acusador mostra que o terminal 

telefônico está registrado em nome de uma tal “Marlene de Oliveira Brito” (evento 317, 

OUT17, proc. nº 5024251-72.2015.4.04.7000).   

 

  Assim, comprovada a licitude da relação entre ROGÉRIO e BERNARDO, é inegável que 

o Ministério Público precisaria de muito mais até mesmo para presumir conexão entre os 

tais telefonemas e o pagamento de propina. 

 

  Também é descabida a presunção na denúncia e nas alegações finais (p. 40 e 133) 

de que constitui indício do crime de corrupção uma planilha apreendida na residência de 

PAULO ROBERTO COSTA intitulada “empresa-executivo-solução” que conteria o nome do 

defendente com a indicação de que seria diretor da Odebrecht!  

 

  Mas que belo indício de crime! Um documento com o nome do peticionário e a 

menção ao cargo que exerceria na empresa e o campo “solução” em branco. Ridículo!  
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  Sem prova nenhuma, restou ao Parquet fiar-se à ridícula e mentirosa versão do 

criminoso delator PAULO ROBERTO COSTA que de tão ingênuo disse ter recebido do 

peticionário um conselho para “deixar de ser bobo”, “cuidar de seu futuro financeiro” e 

abrir uma conta no Exterior.  

 

  Veja V. Exa. o ridículo de se cogitar que o poderoso chefão da PETROBRAS PAULO 

ROBERTO COSTA precisaria ser orientado por um funcionário de construtora a “pensar no 

futuro financeiro”. Risível não fossem tão graves as consequências dessa farsa.   

 

  Além de nunca ter tido intimidade para tratar desse tipo de assunto com o 

criminoso favorito do Parquet, a estória não se apoia em nenhum elemento concreto, 

limitando-se a inverossímil conversa de delator.  

 

  Quando indagado a esse respeito, o peticionário negou veementemente que 

tenha feito a fantasiosa apresentação, registrando que o único assunto que tratava com 

BERNARDO dizia respeito exclusivamente aos investimentos que com ele mantinha.  

 

  Daí porque a patente relevância de que fosse expedida carta rogatória à Suíça 

para oitiva de BERNARDO FREIBURGHAUS, única pessoa que poderia descortinar a falaciosa 

estória contada pelo réu confesso PAULO ROBERTO COSTA. 

 

  Tivesse V. Exa. assegurado a ampla defesa do peticionário, deferindo pedido tão 

imprescindível, a verdade viria à tona, desmontando a farsa acusatória. Sem o 

depoimento de BERNARDO, sem qualquer prova a esse respeito, resta apenas a mentirosa 

palavra do delator, que obviamente não se presta a produzir qualquer efeito.  
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12.6.Os pretensos atos de ofício 
 

 Ignorando completamente as elementares do tipo do art. 333 do CP, o Ministério 

Público imputa ao peticionário o cometimento de um crime inédito: o de corrupção de 

funcionário público para praticar atos que sequer eram de suas respectivas atribuições.   

 

 Segundo a Acusação, “os atos de corrupção eram dotados de duas categorias: 

 

i) “em todos os casos, um ato de ofício omissivo” consistente na omissão pelos 

agentes públicos de “seu dever de ofício de informar e tomar providências para 

obstar o funcionamento do cartel dentro da estatal”  (p. 175 do evento 1306); 

 

ii) “quaisquer outros atos comissivos e omissivos eventualmente necessários” 

envolvendo os consórcios na Repar, Rnest e no Comperj 
 

O argumento ministerial destoa completamente da prova dos autos, sobretudo 

das informações prestadas pelo próprio PEDRO BARUSCO ao admitir que: i) “não tinha 

nenhuma evidência”209 da existência de cartel e ii) nem sabia explicar qual seria a 

contrapartida dos pagamentos feitos por empresas, pois “nunca fez essa relação” (evento 

1108). 

 

Veja, V. Exa., que o relato de BARUSCO a esse d. Juízo é diametralmente oposto ao 

que sustenta o Parquet, sobretudo quando diz que sequer cogitava que as empresas 

poderiam manipular o certame: 

 

“Ministério Público Federal: O senhor disse que tinha conhecimento de 
combinações entre empresas de alguma forma, o senhor tomou alguma atitude 

                                                   
209. Ação Penal nº 5012331-04.2015.404.7000, evento 1017. 
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interna na empresa para apurar se esses conhecimentos, se esses acordos de 
ajustes de licitação ocorriam, para impedir que isso acontecesse? 
Interrogado: Não, não tomei nenhuma providência. 
Ministério Público Federal: Por que o senhor não tomou nenhuma providência? 
Interrogado: Porque eu não considerava isso, eu não acreditava que eles teriam 
condições de, por exemplo, acho que eles teriam condições de manipular quem 
iria ganhar, eu achava isso, mas manipular o valor, e como eram 16 empresas... 

 Ministério Público Federal: Mas, com relação a quem iria ganhar? 
Interrogado: Eu não achava... tinha tanta obra, sinceramente eu achava que eles 
perdiam tempo fazendo isso, porque não interessava, eu acho até que se eles 
não combinassem eles teriam um resultado até melhor” (evento 1108). 
 

 

Se nem mesmo conhecimento tinha de que existiria um cartel, é óbvio que BARUSCO 

nem teria como praticar o primeiro ato de ofício apontado. Ora, ninguém se omite de 

denunciar um cartel que não conhece. 

 

A propósito, cabe aqui registrar trecho do interrogatório de BARUSCO em que bem 

demonstra que não havia providência a tomar contra as supostas empresas cartelizadas, 

até porque se havia algum ajuste entre elas, isso se dava “de uma forma secreta”:  

 

“Juiz: O senhor tomou alguma providência, o senhor mencionou que tinha essa 
percepção dos ajustes entre as empreiteiras ou a existência desse cartel. O senhor 

tomou alguma providência contra elas? 
Interrogado: Não havia assim providência para tomar porque não havia certeza, 
assim, não havia evidência. Por exemplo, abria-se a licitação, 4 ao mesmo tempo. 
Vinham 4 vencedores diferentes, tal. O que tinha que seguir eram os 
procedimentos da Companhia, se tava dentro do orçamento, se a proposta tava 
qualificada, tal, se eles combinavam era uma coisa que eles faziam, vamos dizer, 
assim, de uma forma secreta, vamos dizer, assim, não era aberta. A gente achava 
que tinha essa combinação. 
Juiz: O senhor entende que esses valores que eram pagos de alguma forma 

visavam coibir, vamos dizer, que o senhor tomasse alguma providência contra 
eles? 
Interrogado: Não, nunca fiz essa relação” (evento 1108).   
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Em relação ao ato de ofício que poderia ser praticado por RENATO DUQUE, não há a 

mais remota prova disso, nenhum testemunho, nenhum documento, enfim, nada que 

escore a acusação. 

 

Não há dúvida de que a afirmação feita pelo MPF em suas alegações finais de que 

PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE “estavam cientes da existência e atuação do cartel em 

todos os procedimentos licitatórios mencionados na denúncia” destoa de toda a prova 

dos autos.  

 

No que se refere às possíveis contrapartidas dos alegados pagamentos, o acusado 

delator BARUSCO relata que “não tinha esse poder” de “tomar alguma atitude ilegal em 

favor dessas empresas”. Segundo ele: 

 

“A Petrobrás é toda colegiada, então se uma pessoa faz uma coisa errada isso 
se espalha” (evento 1108)”. 

 

PEDRO BARUSCO também deixou claríssimo que não tinha absolutamente nenhuma 

interferência na comissão de licitação e que nunca recebeu pedido ou pediu para a 

comissão convidar alguma empresa específica: 

 

“Juiz Federal: - Mas o senhor, por exemplo, também poderia determinar a 
inclusão de alguma empresa, a comissão não aceitou e isso ser encaminhado 
para o senhor encaminhar à comissão? 
Interrogado: Isso aí causaria um mal estar muito grande porque não era o 
comum da Petrobrás. ´’Ah, pede pra incluir’ ou ´Pede pra colocar´. Pra mim, 
por exemplo, nunca me pediram e eu nunca pedi pra comissão. 
(...) 
‘Nunca houve isso assim ‘Olha, inclui a empresa tal’” (evento 1108 - 
destacamos).   

 

Tão absurda é a ilação ministerial de que haveria inclusão ou exclusão das 

empresas supostamente cartelizadas que PEDRO BARUSCO até fez troça: 

 



                                                                                                   237. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

“Você acha que eu tenho o poder ou que alguém vai convidar 10 empresas só pra 
licitação da Rnest?” (idem). 

 

E se BARUSCO não tinha poder para interferir na escolha das convidadas mesmo na 

gerência da Diretoria de Serviços, o que dizer de PAULO ROBERTO COSTA que ocupava a 

Diretoria de uma área que sequer tratava das contratações questionadas? 

 

Além de explicar que não tinha a menor ingerência na escolha das construtoras 

que seriam convidadas, BARUSCO também explica o rigor com que era elaborada a lista 

pela comissão de licitação, que contava com um sistema de cadastro denominado 

PROGEFE com o objetivo de identificar no mercado quais eram as empresas aptas para 

cada tipo de empreendimento: 

 

“A lista era feita pela comissão de licitação e usando um sistema chamado 
Progefe, que era um sistema que qualifica as empresas em termos de 
conformidade legal, capacidade técnica, porte, notas, várias notas em vários 
requisitos técnicos. Então a cada licitação eles rodavam, eles processavam esse 
Progefe e produziam a lista de empresas.  
(...) 
‘Quando a comissão não estava de acordo, ela mesma respondia ao 
proponente que não estava de acordo, ele continuaria fora” (evento 1108).   

 

Como se verá adiante, foram inúmeros os testemunhos de funcionários da 

PETROBRÁS confirmando a autonomia da comissão de licitação na elaboração da lista e o 

rigor com que era feita. 

 

Por mais que quisessem, não tinham os servidores públicos poder algum para 

influir nos atos que o Ministério Público tenta apresentar como atos de ofício.  

 

Os depoimentos colhidos ao longo da instrução, sobretudo aqueles prestados 

pelos funcionários da estatal, levam à indubitável conclusão de que os fatos que os 

agentes públicos alegadamente poderiam praticar em virtude das imaginárias promessas 

sequer eram vinculados ao âmbito de suas funções na PETROBRÁS.  



                                                                                                   238. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

 

E ainda que se levasse em consideração as falaciosas e isoladas palavras de PAULO 

ROBERTO COSTA quando diz ter recebido oferta de pagamento de propina para se omitir 

em relação ao cartel, o fato teria se dado no âmbito do tal “Clube” do qual já se 

comprovou não ter tido ROGÉRIO ARAÚJO nenhuma participação, se é que ele efetivamente 

existiu, já que nem provado foi.  

 

Ciente da fragilidade do argumento acusatório por não ser a dita omissão um fato 

vinculado ao exercício da função dos servidores alegadamente corrompidos, o MPF em 

suas alegações finais sustenta que “dada a ampla gama de atribuições que os cargos de 

Diretor e Gerente Executivo e o respectivo prestígio funcional lhes proporcionavam, 

diversas seriam as medidas que poderiam e deveriam tomar nessa linha” (p. 177 do 

evento 1306).  

 

Ora, por mais louvável que fosse a tomada de providências por um funcionário da 

estatal para relatar eventual existência de um cartel, não tem ele nenhuma obrigação de 

fazê-lo, tanto assim que o Código de Ética da Empresa sequer prevê alguma penalidade 

imposta àquele que deixar de relatar irregularidade dessa natureza no âmbito da 

empresa.   

 

 Não se trata, portanto, da situação do denominado garante, em que a “atitude 

de inércia represente infração de especial dever (abstencion fautive, dos autores france-

ses) resultante de preceito legal, de relação contratual ou de situação de perigo 

precedentemente criada pelo próprio omitente”210. 

  

Por essa razão, se não configura ato ilícito a inércia do funcionário da PETROBRÁS 

que deixa de relatar uma irregularidade, não se pode falar de ato na esfera de atribuição 

do funcionário, a ponto de configurar o crime de corrupção.  

                                                   
210. NELSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, vol. I, tomo II, Forense, Rio de Janeiro, 1955, p. 415 – grifamos.   
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No emblemático julgamento da Ação Penal 470, o Pretório Excelso chancelou o 

entendimento de que a configuração do crime de corrupção condiciona-se à “existência 

de um vínculo que associe o fato atribuído ao agente estatal (solicitação, recebimento 

ou aceitação de promessa de vantagem indevida) com a mera perspectiva da prática (ou 

abstenção) de um ato de ofício vinculado ao âmbito das funções inerentes ao cargo 

desse mesmo servidor público”211.   

 

No mesmo julgamento, o eminente Ministro LUIZ FUX também foi claro ao decidir 

que conquanto o delito prescinda da efetiva prática do ato de ofício, é fundamental “que 

a causa da vantagem seja a titularidade da função pública”212. 
 

Esse posicionamento pelo E. Supremo Tribunal Federal não é novo e está em 

absoluta consonância com o que já havia decidido na Ação Penal 307-3/DF:  

 
“De assinalar-se, por fim, que para verificar-se o crime de corrupção passiva, não 
basta que a solicitação, recebimento ou aceitação da promessa de vantagem se 
faça pelo funcionário público em razão do exercício da função, ainda que fora dela 
ou antes de seu início. 
Indispensável se torna a existência de nexo de causalidade entre a conduta do 
funcionário e a realização de ato funcional de sua competência"213. 

  

Muito embora a Acusação faça todo um arrazoado em seu memorial sobre o ato 

de ofício no crime de corrupção, inclusive enumerando doutrina e uma série de julgados 

confirmando a exigência de que o ato do agente público “se insira no rol dos poderes de 

fato do funcionário” (p. 170), ao destacar quais teriam sido as contrapartidas tropeça no 

seu próprio argumento e comprova a atipicidade da conduta imputada.   

 

                                                   
211 . Trecho do voto do Min. CELSO DE MELLO. 
212. Trecho do voto proferido pelo Min. Luiz Fux, p. 40. 
213. STF, AP 307-3/DF, Min. Rel. ILMAR GALVÃO, DJ 1.2.1995. 
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E mais: se, por um lado, a palavra de delatores foi o móvel da acusação que recai 

contra o defendente, por outro, o relato dos mesmos delatores é solenemente ignorado 

quando divergentes do enredo da inverídica estória que o Parquet quer contar. 

 

Isso ficou bastante evidente não apenas no que diz respeito à iniciativa para a 

pretensa combinação de propina, mas também ao se tratar dos supostos atos de ofício. 

Vejamos cada um deles: 

  

12.6.1. Aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, 
sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra, 
inclusive o projeto básico  

 

Este é mais um dos fantasiosos atos de ofícios mencionados pelo Parquet e que 

não encontra guarida em nenhuma prova. A ilação ministerial de que servidores públicos 

teriam acelerado licitações a título de contrapartida pelo pagamento de vantagens ilícitas 

diverge completamente daquilo que foi dito pelas testemunhas e até mesmo por PAULO 

ROBERTO COSTA que negou ter determinado a aceleração de projeto licitatório, afirmando 

que “a parte de licitação não era conduzida pela diretoria de abastecimento e a parte 

de projeto também não era conduzido pela diretoria de abastecimento”. 

 

O mesmo delator foi expresso em dizer que “não houve aceleração por decisão 

de Paulo Roberto ou de Renato Duque ou de quem quer que seja. Houve aceleração de 

projeto por determinação da diretoria executiva” (evento 1046). 

 

Disso já se vê o rematado absurdo de se considerar ato de ofício uma providência 

que o próprio PAULO ROBERTO COSTA já disse não estar na sua função.  

 

E ainda que tenha havido uma aceleração das licitações, ela não tinha 

rigorosamente vínculo algum com propina nem muito menos causou “grave prejuízo à 
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petrolífera”, como pretender fazer crer o MPF em seu memorial final (p. 180v do evento 

1306). 

 

O relato de PAULO ROBERTO COSTA, aliás, revela justamente o contrário. Ou seja, que 

a dita aceleração tinha um objetivo econômico justamente para minimizar os custos das 

refinarias (e do Brasil) em decorrência de importações de gasolina e diesel:  

 

“Agora a Petrobras tinha conhecimento que os projetos não eram completos, mas 

houve uma decisão da companhia, ou seja, do seu presidente e de toda a diretoria, 
de conduzir os projetos porque eram importantes para ter as refinarias mais 
adiantadas, deixar de importar gasolina e diesel que o prejuízo pra Petrobras e pro 
Brasil era imenso. Então houve uma opção da Petrobras de fazer as licitações com 
projeto não concluído, isso não foi uma decisão de Paulo Roberto, nem foi de 
Renato Duque, foi da diretoria como um todo. Então não houve aceleração por 
decisão de Paulo Roberto ou de Renato Duque ou de quem quer que seja. Houve 
aceleração de projeto por determinação da diretoria executiva” (interrogatório de 
Paulo Roberto Costa na AP 5083258-29.2014.404.7000). 

 

Do mesmo modo, a testemunha LUIZ SCAVAZZA, funcionário da PETROBRÁS que atuou 

nas negociações envolvendo a contratação do Consórcio CONPAR, explicou que a urgência 

nas contratações era plenamente legítima diante do cenário nacional da época, 

especialmente frente às exigências de natureza ambiental. Segundo a testemunha, 

“existiam alguns acordos de meio ambiente” que justificavam a aceleração do 

empreendimento: 

 

“que existiram, existiam alguns acordos de meio ambiente com relação à teores, 
qual seria o teor de... qual seriam os beneficiamentos a serem feitos tanto no 
diesel como na gasolina. 
(...) 
‘E participava de acordos, talvez Acordo de Kyoto ou alguma coisa, eu não estou 
interado exatamente do que. Mas existiam, existiam prazos estabelecendo 
também até quando se deveriam ser implementados” (evento 654). 

 

Questionado pela Acusação sobre a pressão para dar andamento à contratação, 

SCAVAZZA foi enfático: 
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“Ministério Público Federal: Senhor Luiz, o senhor foi ouvido na comissão interna 
de apuração da REPAR e eu gostaria de saber do senhor, eu tenho aqui o termo 
de declaração do senhor, o senhor fez uma declaração no sentido de que ‘havia 
uma pressão da sede para dar andamento à contratação do consórcio CONPAR’, 
exatamente que pressão é essa, o que ocorreu, eu queria que o senhor 
detalhasse?  
(...) 
Testemunha: Era visível ali que havia, dava para sentir que havia pressão.  
Ministério Público Federal: Mas, exatamente de que forma ou quais foram os 
fatos que levaram o senhor a crer que havia essa pressão, o que o senhor observou 

que estaria errado e que não poderia haver a contratação, e por que haveria essa 
pressão, é isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse.  
(...)  
Testemunha: (...) na verdade, complementando, estão vindo, digamos, uns flash 
backs. Existia uma legislação que estabelecia prazos para o diesel e para a 
gasolina, eu sei que eram prazos apertados, agora eu não sei precisar o quão 
significativo era atingir esse prazo, mas realmente existia, eu me lembro que 
certamente, com certeza o diesel era mais crítico do que o da gasolina, que 
envolve HDT, o tratamento do diesel e tal, então menos do que os HDS de gasolina, 
basicamente era isso”. 

 

ALAN KARDEC, gerente executivo do abastecimento e refino da PETROBRÁS, também 

destacou o cenário político econômico à época: 

 

“(...) naquela época o cenário de Refino e da Petrobrás era extremamente 
complexo. Primeiramente porque havia uma pressão tremenda de ajustar a 
especificação dos produtos (diesel e gasolina); Os prazos eram apertados e isso 
era majorado pela necessidade de serem realizados muitos investimentos ao 
mesmo tempo”214. 

  

Do mesmo modo, FERNANDO BIATO confirmou que quando das obras da REPAR havia 

uma certa necessidade de atendimento de um prazo para modernização da refinaria. 

Segundo ele, os projetos básicos “precisaram ser licitados naquele momento tendo em 

vista a necessidade de atendar os prazos de ajuste de qualidade dos combustíveis da 

resolução Conama” (evento 774).  

                                                   
214. Depoimento prestado na CIA REPAR.  
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A norma a que se referiu a testemunha é a Resolução Conama n. 315, de 29 de 

outubro de 2002, a qual estabeleceu um novo cronograma com limites máximos de 

emissão de poluentes para motores movidos à gasolina. Essas especificações já deveriam 

ser seguidas a partir de 2012.  

 

Ainda a esse respeito, merece menção o depoimento de MÁRIO MÁRCIO CASTRILLON 

DE AQUINO: 

 

“Olha, a REPAR, a primeira obra da REPAR foi um HDS, uma obra relativamente 

pequena e essa parte de modernização tem o pressuposto da melhoria dos 
combustíveis por resolução do Conama, tanto de gasolina quanto de diesel, esse 
era o pressuposto de toda a obra que foi feita na REPAR, atender aos requisitos 
acho que do Conama, que estabelecia diesel S10, gasolina com 50 ppm de enxofre, 
essas exigências legais, essas unidades foram construídas para isso 
(...) 
‘Defesa de Márcio Faria: Qual foi o fundamento para execução dessas obras? 
Testemunha: A motivação de se fazer essas obras? 
Defesa de Márcio Faria: Isto. 
Testemunha: (...)Basicamente teve um primeiro, principal motivação das obras foi 

ambientais, elas tinham… o combustível da Petrobras produzido naquela época 
estava em uma especificação técnica do combustível e precisava refinar esse 
combustível mais, tirar os contaminantes para atender a legislação ambiental, a 
Conama na época, que tinha um prazo para que os combustíveis da Petrobras 
tivessem um nível de contaminantes, mormente enxofre e nitrogênio em níveis 
bem mais abaixo do que na época, então nós tínhamos que implantar essas 
unidades, são unidades de tratamento, basicamente de tratamento, que pegam 
os produtos normalmente produzidos pela refinaria, pela REPAR e tratava esses 
produtos entregando-os dentro da especificação que atendia a legislação. 
Defesa de Márcio Faria: E a Conama impôs prazo, o senhor lembra qual o prazo 
para conclusão? 
Testemunha: Tinham prazos né, tinham prazos de combustíveis, para combustível 

diesel metropolitano, diesel (...).  O combustível tinha que atender a nova 
legislação com prazos definidos, legalmente definidos, para que a Petrobras 
atendesse isso, sobre pena do combustível ficar fora de especificação” (evento 
744).  

 

 Neste mesmo sentido é também o depoimento de JOSÉ PAULO ASSIS:  
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“Defesa de Márcio Faria: Qual foi o fundamento para execução dessas obras… 
Testemunha: A motivação de se fazer essas obras? 
Defesa de Márcio Faria: Isto. 
Testemunha: (...) Basicamente teve um primeiro, principal motivação das obras foi 
ambientais, elas tinham… o combustível da Petrobras produzido naquela época 
estava em uma especificação técnica do combustível e precisava refinar esse 
combustível mais, tirar os contaminantes para atender a legislação ambiental, a 
Conama na época, que tinha um prazo para que os combustíveis da Petrobras 
tivessem um nível de contaminantes, mormente enxofre e nitrogênio em níveis 
bem mais abaixo do que na época, então nós tínhamos que implantar essas 

unidades, são unidades de tratamento, basicamente de tratamento, que pegam 
os produtos normalmente produzidos pela refinaria, pela REPAR e tratava esses 
produtos entregando-os dentro da especificação que atendia a legislação. 
Defesa de Márcio Faria: E a Conama impôs prazo, o senhor lembra qual o prazo 
para conclusão? 
Testemunha: Tinham prazos né, tinham prazos de combustíveis, para combustível 
diesel metropolitano, diesel (...).  O combustível tinha que atender a nova 
legislação com prazos definidos, legalmente definidos, para que a Petrobras 
atendesse isso, sobre pena do combustível ficar fora de especificação” (evento 
744).  

 
Além das exigências ambientais, JÚLIO LUDWIG, Gerente Setorial na REPAR/EM, 

lembrou, em declaração prestada à CIA, que a PETROBRÁS assumiu prazos desafiadores 

também em razão da pressão política decorrente da necessidade de se atender ao 

cronograma do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, no qual o 

empreendimento estava inserido: 

 
“Que havia muita pressão para cumprir os prazos das obras; que havia pressão 
política relacionada as inaugurações de obras do PAC – Programa de Aceleração 
do Crescimento; que a estratégia de contratação de EPC com projetos básicos não 
foi bem sucedida, pois gerou atraso das obras; que muita coisa era mudada 
durante o detalhamento dos projeto; que por compromissos políticos a 

PETROBRAS assumiu prazos altamente desafiadores” (p. 13/69 do evento 3 – 
Anexo 100). 

 

Vê-se, portanto, o despautério da acusação em chamar de ato de ofício a 

“aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras” quando, 
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na realidade, o que se comprou foi que: i) A decisão de aceleração dos procedimentos 

licitatórios não foi tomada pela Diretoria de Abastecimento nem tampouco pela de 

Serviços e ii) O cenário brasileiro e as novas normas ambientais exigiam prazos apertados 

e a aceleração das obras para modernização das refinarias. 

 

12.6.2. A inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em 

favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo “Clube”. 

 

Não é preciso muito para comprovar o despautério do que fala a Acusação. Cabe 

aqui reiterar o que disse expressamente PAULO ROBERTO COSTA: “a parte de licitação não 

era conduzida pela diretoria de abastecimento e a parte de projeto também não era 

conduzido pela diretoria de abastecimento” (Ação Penal nº 5083258-29.2014.404.7000, 

evento 917). 

 

Quando indagado na presente ação penal sobre as empresas que eram convidadas 

para obras, o mesmo delator assentou que “era um critério que era adotado pela 

comissão de licitação da companhia” (evento 1046).   

 

PEDRO BARUSCO também admitiu inúmeras vezes que a lista das empresas 

convidadas era formulada pela comissão de licitação com base em critérios objetivos e 

por meio de “um sistema chamado PROGEFE, que era um sistema que qualificava as 

empresas em termos de conformidade legal, capacidade técnica, porte, notas, várias 

notas em vários requisitos técnicos” (evento 1108).   

 

Além disso, BARUSCO informou que “nunca me pediram e eu nunca pedi pra 

comissão” incluir alguma empresa.  

 

Mas ainda quisesse, nem poderia o Gerente de Serviços da estatal influir em 

assunto atinente apenas à comissão de licitação. Foi exatamente isso que informou a esse 

d. Juízo:    
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“(...) ninguém tem o poder individual dentro da Petrobrás de influenciar na 
execução de uma lista, a lista é feita baseada num sistema técnico”. 
(...) 
‘não tinha condição nem se eu quisesse fazer aquilo, fazer uma coisa daquela” 
 (evento 1108). 

 

PAULO ROBERTO COSTA também confirmou que não era função sua definir a lista das 

convidadas:  

 

“para incluir uma empresa que não estava lá em determinado ponto do cadastro 

tinha que ter justificativa e a comissão tinha que aprovar isso. E quando fosse 
para diretoria, tinha que ser aprovado na diretoria da Petrobras. 
(...) 
‘O que tinha que ter aprovação é quando o contrato fosse feito. Das empresas, 
não, não era a diretoria que aprovava, eu me equivoquei. Não era a diretoria que 
aprovava a lista de empresa, não” (evento 917 da Ação Penal nº 5083258-
29.2014.404.7000). 

  

Sem ter como embasar sua pretensão acusatória, o Ministério Público desvirtua as 

palavras da testemunha FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA induzindo que teria ela 

admitido que “as listas das empresas convidadas para procedimentos licitatórios eram 

formuladas pelas diretorias responsáveis pela obra – neste caso, a Diretoria de 

Abastecimento e a Diretoria de Serviços” (p. 181 do evento 1306).  

 

O relato fiel da testemunha, no entanto, é diametralmente oposto ao que a 

Acusação pretende apresentar. Segundo FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, 

 

“Não é um diretor que impõe, o processo que eu conheço é feito pela equipe 
envolvida, gera uma lista e essa lista é submetida ao gerente executivo, que 
juntamente com outros gerentes executivos submete ou não a lista”(evento 774). 

 

A mesma testemunha confirmou, ainda, que quem dava a palavra final era a 

Diretoria Executiva, de forma colegiada, e não os diretores isoladamente: 

 

“O processo licitatório, todos os processos licitatórios de valor, os contratos 

que foram conduzidos sobre a minha gestão, eles eram necessariamente 
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aprovados pela diretoria executiva, a diretoria executiva, o colegiado formado 

pelo presidente e os diretores” (evento 774). 

 

Integrada por profissionais técnicos e preparados, as comissões de licitação tinham 

ampla autonomia para negociar tanto na fase dos processos licitatórios quanto ao longo 

da execução dos contratos. E quem dava a palavra final era a Diretoria Executiva, 

composta por JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER, ALMIR 

GUILHERME BARBASSA, JORGE LUIZ ZELADA, GUILHERME ESTRELLA, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO 

DE SOUZA DUQUE. 

 

MÁRIO MARCIO CASTRILLON DE AQUINO foi preciso ao confirmar que é a comissão de 

licitação quem define a lista das convidadas: “a comissão que entra no cadastro da 

Petrobras e em função das normas de auditoria de qualidade, segurança, meio ambiente, 

notas técnicas, saúde financeira da empresa, faz essas notas de corte e seleciona as 

empresas” (evento 774).  

 
E quando indagado por V. Exa. se recebia a lista da diretoria, foi firme na negativa: 

 
“Juiz Federal:- A lista não veio da diretoria? 
Testemunha:- Não. 
Juiz Federal:- Um DIP, coisa parecida? 
Testemunha:- Não, era encaminhado para lá e era autorizado”. 

 

Não é demais repetir que PEDRO BARUSCO afirmou que quando uma empresa não 

convidada fazia solicitações à Petrobras para participar da licitação, “não importa por 

onde elas entravam na companhia, eram analisadas pela comissão”, sendo que “quando 

a comissão não estava de acordo, ela mesmo respondia ao proponente que não estava 

de acordo e ele continuaria fora” (evento 1108).  

 

A independência da comissão de licitação na escolha e na quantidade das 

empresas convidadas também foi atestada por PAULO ROBERTO COSTA: 
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“(...) a Petrobras tinha o seu cadastro lá e podia chamar a quantidade de empresas 
que ela achava conveniente para aquele empreendimento, então, vamos dizer, 
em alguns empreendimentos lá podiam ser chamadas 40 empresas e a Petrobras 
escolhia chamar 20, então era um critério que era adotado pela comissão de 
licitação da companhia” (evento 1046). 

 

Assim, é evidente que tanto a Diretoria de Abastecimento quanto a Diretoria de 

Serviços não exerciam influência alguma na formação de lista das empresas convidadas, 

inexistindo, pois, o imaginado ato de ofício mencionado pelo Parquet. 

 

Disso tudo se vê o descalabro da acusação ao associar convites recebidos pelas 

grandes empresas a crime de corrupção. Não bastassem todos os testemunhos acima 

mencionados, o empresário delator RICARDO PESSOA revelou que “a UTC jamais pagou 

propina para ser convidada a participar de licitações” (Termo de Colaboração nº 15). 

 

 Veja, V. Exa., que ao mesmo tempo em que o Ministério Público superestima a 

palavra dos criminosos colaboradores quando convenientes à tese incriminatória, 

simplesmente a desconsidera quando divergem daquilo que interessa à Acusação. 

 

 Mais do que sintomático, o desprezo pela relevantíssima informação prestada 

por RICARDO PESSOA demonstra a má-fé ministerial e a forma com que manipula a prova 

dos autos, desvirtuando a realidade dos fatos ao tentar ardilosamente relacionar a 

inclusão a empresa na lista de convidadas a pagamento de propina.  

 

Especificamente no que diz respeito às obras da RNEST, CARLOS ALBERTO CARLETTO, 

suporte de apoios aos empreendimentos da PETROBRAS a quem cabia verificar se “o filtro 

do convite estava de acordo com o projeto lá das empresas chamadas” para o 

empreendimento em questão, informou que “os ritos foram cumpridos à ocasião” 

(evento 639).  
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Acrescentou, ainda, que empresas não convidadas que se achassem no direito de 

participar das licitações poderiam perfeitamente pedir para ser incluídas no certame: 

 

“todo mundo tem o direito de reivindicar alguma coisa, né, empresa, aquilo que 
você vai chamar pelo menos você pode pedir aquilo, porque não, eu não vejo nada 
ao contrário a esse. Agora, ser aceito ou não aí depende de análise de pessoas de 
verificações da capacidade das empresas e tudo mais” (evento 639).  

 

O servidor da PETROBRÁS GERSON LUIZ GONÇALVES confirmou o que foi dito acima e, 

inclusive, lembrou-se de um caso em que uma construtora que pediu para ser convidada 

acabou ganhando a licitação: 

 
“Defesa de Márcio Faria: Vou mudar um pouco de assunto. No processo de 
licitação, empresas que não convidadas que entendessem que deveriam participar 
da licitação, poderiam provocar a Petrobras pra que participassem a licitação? 
Depoente: Ocorreram situações onde elas pleitearam e foram incluídas no 
processo, no decorrer do processo. 
Defesa de Márcio Faria: Tá certo. Se apresentassem projetos, se apresentassem 
propostas dentro da estimativa com valor menor ganhariam a licitação? 
Depoente: Ganhariam. Houve um caso, pelo menos um caso que eu me lembro 

que ganhou” (evento 639). 
  

 No mesmo sentido o testemunho de FERNANDO DE ALMEIDA BIATO: 

 

“Defesa: Certo, só um esclarecimento, o senhor explicou um pouco das empresas 
convidadas, uma empresa que não tenha sido convidada, mas que tecnicamente 
fosse habilitada, se sentisse habilitada a uma determinada obra, ela podia pedir 
para ser convidada? 
Depoente: Perfeitamente, era feita uma nova avaliação dessa empresa, pela 
comissão de avaliação das empresas e caso positivo ela poderia ser incluída” 
(evento 774). 

 

Idêntico foi o relato do delator PAULO ROBERTO COSTA: 

 

“Defesa de Rogério Araújo: Entendi. E o senhor acha que poderia acontecer, 
haveria alguma ilegalidade se alguma das outras 20 empresas não chamadas 
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resolvesse pedir para ser incluída numa carta convite, isso era um 
procedimento...? 
Interrogado: Não, não teria nada de ilegalidade nesse ponto. 
Defesa de Rogério Araújo: Isso poderia acontecer? 
Interrogado: Perfeitamente” (evento 1046). 

 

Como exemplo de um alegado direcionamento do cartel, o Ministério Público 

Federal alega que para as obras do PIPE RACK do COMPERJ, assim como da REPAR, teria 

havido direcionamento pois a imensa maioria das convidadas eram empresas que 

integrariam o tal cartel215.  

 

 Porém, olvidou-se o Parquet de dizer que as empresas convidadas eram 

justamente aquelas que tinham capacidade para assumir a obra em questão, sendo mais 

do que natural que os convites fossem a elas encaminhados, e não às de pequeno porte 

que sequer teriam fôlego para assumir projeto daquela dimensão. 

 

 Como atestaram inúmeras testemunhas, tanto as obras da RNEST quando do PIPE 

RACK (COMPERJ) tinham peculiaridades que as tornavam extremamente complexas, o que 

exigia não apenas ampla expertise no ramo, mas também tecnologias avançadas: 

 

“UDA e o HDT” eram “obras que exigiam uma classificação (...) maior para as 
empresas” (CARLOS ALBERTO CARLETTO, evento 639) 
 
“Essas obras [UDA], o senhor entende que são obra complexas e com exigência de 
grande aporte financeiro e de conhecimento, e de engenharia propriamente dito? 
Depoente: Sim” (FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, evento 774) 
 
“O contrato do Pipe Rack, (...) com obras de interligação, são obras extremamente 
complexas” (EDUARDO BIZZOTTO, evento 744). 

 

 

                                                   
215. “Na licitação para as obras do Pipe Rack do Comperj, foram convidadas 15 empreiteiras, 14 delas cartelizadas e 
1 apenas não cartelizada, enquanto que para a licitação das obras do ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de 
instáveis da Carteira de Coque da Repar foram convidadas 22 empresas, 15 delas cartelizadas e 3 membros 
esporádicos” (p. 184v do evento 1306).  



                                                                                                   251. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Assim, frente à complexidade das obras e com poucas empresas capacitadas 

disponíveis, era mais do que natural que fossem convidadas apenas aquelas que 

contavam com as melhores avaliações pelo PROGEFE. 

 

Classificada com as melhores notas no sistema de avaliações da PETROBRÁS, a 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT naturalmente era convidada para a execução dos 

grandes pacotes, como assentaram as testemunhas:  

 

“Defesa:- Existia hipótese, pelo decreto da Petrobras, pelo manual de 
procedimentos de contratação da Petrobras de circunstâncias em que uma 
determinada empresa, que não foi convidada a participar de uma determinada 
licitação, mas que ficou divulgada no mercado ela pedisse para ser convidada à 
Petrobras? 
Testemunha:- Olha, normalmente não sobrava empresa, porque quanto estava 
em nível de diretoria você tinha que mandar no mínimo 15 empresas, a gente 
mandava às vezes empresas estrangeiras, quer dizer, não tem... sobravam 
empresas muito pequenas e que ficaria muito difícil você ter uma empresa que 
alguém pudesse indicar para participar. 
Defesa:- E tinha algum impedimento de que alguém pedisse essa oportunidade? 
Testemunha:- Olha, impedimento que eu saiba não, mas normalmente não tinha 

empresa pequena. 
Defesa:- ODEBRECHT era uma empresa altamente qualificada que sempre estava 
convidada? 
Testemunha:- Sem dúvida” (MÁRIO MÁRCIO CASTRILLON, evento 774). 
 
“Construtora ODEBRECHT, por ser uma das maiores empresas do país certamente 
tinha notas altas” (FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, evento 774). 
 

 

Como explicou BARUSCO, as “grandes obras da Petrobrás normalmente são 

construção civil e montagem eletromecânica que é o core businesses dessas empresas 

grandes”, como é o caso da CNO que, tal como outras grandes, “se qualificava em vários 

itens” (evento 1108). 

 

Também confirmou que “a CNO seria automaticamente qualificada para uma 

obra civil de acesso ao COMPERJ” e mesmo que não houvesse o alegado ajuste entre as 
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empresas, o resultado do processo licitatório seria o mesmo, já que não havia outras 

opções no mercado: 

 

“Como fazer uma licitação de uma obra de grande porte e não convidar 
Odebrecht, Andrade, Queiroz, que são as maiores empresas do Brasil? As obras da 
Petrobras requerem só esse tipo de qualificação. Então, era natural... Eu diria o 
seguinte, se não existisse o cartel eu acho que os resultados das licitações seriam 
os mesmos, porque não tinham outras opções” (evento 1108). 

  

Tanto era fundamental que as empresas fossem altamente qualificadas para as 

chamadas grandes obras, tais como as apontadas na denúncia, que construtoras menores 

chegaram a quebrar ou abandonar as obras porque não tinham estrutura financeira e 

operacional compatível com o porte dos trabalhos que seriam realizados: 

 

“Defesa: Enquanto o senhor estava trabalhando no COMPERJ justamente, o 
senhor teve notícias de problemas enfrentados por empresas ditas menores, 
empresas pequenas, tanto em termos de falta de capacitação técnica, quanto em 
relação à falta de fôlego financeiro, que resultaram em abandono de obras, 
problemas que afetaram a mecânica ali, a dinâmica dos projetos do COMPERJ 
como um todo. 

Testemunha: Sim, nós fizemos, nós tivemos inclusive problema exatamente por 
ter trabalhado interligações, nós ainda temos problema, porque nós ainda 
estamos no COMPERJ, problemas com empresas que... de área de estancagem, 
empresa responsável pela execução da tubovia, a empresa responsável pela 
instalação do centro de comando, ou seja, locais onde nós iríamos fazer as nossas 
interligações e nós tivemos essas interligações suspensas pela Petrobras ou 
postergadas, por datas indeterminadas, porque as empresas tiveram que rescindir 
o contrato por falta de... algum problema de fôlego financeiro ou algum problema 
com a Petrobras” (EDUARDO DE ABREU LIMA BIZZOTTO, evento 744). 

 

Ademais, ao contrário do que sustenta o Parquet em suas alegações finais, “a 

ocorrência de contratação direta” tampouco pode configurar indício de direcionamento 

do certame. A instrução demonstrou que a apresentação de propostas com preços 

excessivos justificou a dispensa de nova licitação. Também pesaram na decisão a 

necessidade de se otimizar o processo licitatório e evitar prejuízos à companhia autorizou 

a PETROBRAS a iniciar a contratação direta sem a necessidade de inclusão de novas 
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licitantes. A esse respeito o depoimento de MARIANA FERNANDES DA SILVA, advogada da 

PETROBRAS, é bastante esclarecedor:  

 

“Em licitações também com preço excessivo, existe uma outra regra no 
regulamento que diz que, é hipótese de dispensa de licitação, se houver preço 
excessivo em todas as propostas, a licitação é encerrada e pode se contratar 
diretamente. Então, em alguns casos, pode ser que tenha sido esse, foi avaliada a 
possibilidade de não se convidar uma nova empresa porque a engenharia alegava 
que, ao chamar uma nova empresa, teria que, pra preservar a isonomia do 
certame, dar um prazo muito longo pra que essa empresa entrante tivesse o 

mesmo nível de conhecimento das outras empresas já participantes, porque são 
documentos de projeto, um escopo grande. E aí existe uma tese de que, se a 
hipótese de contratação direta, se eles poderiam contratar diretamente e haveria 

um prejuízo pra companhia na inclusão de uma nova empresa pelo tempo 
despendido, e a necessidade do negócio que eles sustentavam era de que tinha 
que acelerar a licitação, que eles poderiam, quem pode mais, pode menos, repetir 
uma licitação com as mesmas empresas, mas sem deixar de apontar os riscos de 
ser questionado por não estar observando o item do regulamento, do MPC, 
desculpa, do manual” (evento 965). 

 

  Importante ainda consignar que o encerramento dos procedimentos licitatórios 

e a negociação para as contratações diretas questionadas nos presentes autos contaram 

com parecer do Departamento Jurídico da PETROBRÁS, admitindo o enquadramento das 

situações ao disposto no Decreto n. 2.745/98 (evento 3, anexo 98, p. 7/10; evento 3, 

anexo 125, p. 59/66). Diante disso, a opção pela contratação direta foi aprovada pela 

Diretoria Executiva da Estatal, conforme atas de reuniões juntadas no evento 3, anexos 

97, 125 e 132. 

 

12.6.3. A facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes 

desnecessariamente ou mediante preços excessivos 

 

O Ministério Público também considera ato de ofício uma fantasiosa facilitação 

da aprovação de aditivos desnecessários ou com valores excessivos, o que a instrução 

demonstrou inexistir.  
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Funcionários da PETROBRAS foram precisos ao negar que a diretoria da estatal 

tivesse alguma ingerência na definição de aditivos, discussão que se dava única e 

exclusivamente no âmbito da comissão de licitação:   

 
“Defesa: Algum preço, seja de aditivo ou de própria negociação direta tratada 
pelas equipes técnicas abaixo, alcançadas por meio dessa negociação, foi 
aumentado pela diretoria da PETROBRAS ou pela diretoria executiva? 
Depoente: Nunca, nunca. O resolvido lá pela comissão de negociação era o preço 
final” (FERNANDO ALMEIDA BIATO, evento 774) 
 

“Testemunha: Cada aditivo desse (sic), juiz, teve uma comissão de negociação 
formalmente designada, com o mesmo tipo de composição que foi para licitação. 
(...) 
“Juiz Federal: O senhor conhece alguma coisa de irregular nesses aditivos? 
Testemunha: Não” (JOSÉ PAULO ASSIS, evento 744). 
 
“Defesa: E uma questão importante, o senhor em algum momento recebeu da 
diretoria, não importa de qual, se é executiva ou a diretoria de serviços, ou de 
engenharia, ou de abastecimento, o senhor recebeu alguma determinação para 
modificar para mais aquele valor de aditivo? 
Testemunha: Eu nunca recebi” (MÁRIO MÁRCIO CASTRILLON DE AQUINO, evento 774).  
 

“Defesa: Senhor Scavazza, nos projetos que eram apresentados para licitação, 
esses projetos que a Petrobras apresentava eram de um nível de detalhamento 
muito grande, pouco grande, o senhor sabe dizer? 
Depoente: Não, era um projeto básico. 
Defesa: Projeto básico sem muito detalhamento? 
Depoente: Sem muito detalhamento, não era um projeto executivo”. 
(...) 
Defesa: E em decorrência disso eram comuns, no decorrer da execução da obra, 
ocorrerem necessidade de aditamentos para adequação? 
Depoente: Sim” (LUIZ ANTÔNIO SCAVAZZA, evento 654) 
 
“Depoente: Sim, isso é normal, toda obra tem uma modificação, todas as obras 
recebem um, existe um projeto básico e esse projeto é ajustado de acordo com as 

dificuldades que são encontradas durante a obra, isso é normal, é natural. 
Defesa: Isso é natural então em praticamente todos os projetos? 
Depoente: Não todos, eu não quero generalizar. A maioria desses projetos sim, 
são grandes obras e muitas vezes encontra-se no próprio canteiro da obra uma 
dificuldade que não se espera e daí a obra tem que ser alterada, tem que ser 
modificada para poder ajustar. 
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Defesa: E essas modificações decorriam tanto por uma necessidade da obra e um 
pleito do consórcio, mas também da Petrobras eventualmente? 
Depoente: É, de acordo com a necessidade das duas partes, porque se a 
empreiteira encontrasse alguma dificuldade ou levava o assunto para a Petrobras, 
a Petrobras avaliava com seu corpo técnico e aí fazia as alterações necessárias 
para poder dar seguimento à obra. 
Defesa: Desculpe até a linguagem simplificada, mas a gente precisa esclarecer isso, 
mas essas avaliações do corpo técnico a gente pode dizer que era uma avaliação 
brigada, de parte a parte, avaliação de preço, produto, serviço? 
Depoente: Tudo, tudo, avaliação... 
Defesa: Bem detalhado isso? 

Depoente: Detalhada, detalhada e bastante discutida até, não era feito por fazer. 
Defesa: Então esses aditivos, quando eles eram aprovados, eles eram aprovados a 
partir de uma discussão técnica muito forte? 
Depoente: Claro” (SÉRGIO DE ARAÚJO COSTA, evento 654) 

 

Importante registrar o testemunho de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES ao explicar a 

“cadeia de aprovação de aditivos internamente na Petrobras”. Disse ele que é formada 

uma comissão específica que “analisa, estima, negocia”, submete o processo de 

negociação ao Departamento Jurídico que é ao final deliberado pelo colegiado da 

Diretoria Executiva: 

 

“Depoente: Bom, a empresa tendo alguma reclamação ou mesmo a Petrobras 
necessitando fazer um serviço adicional no projeto, é formada uma comissão que 
analisa o pleito ou então estima o que precisa ser feito de alteração no contrato 
para que ele seja implementado, formada essa comissão, a comissão usualmente 
é formada pela autoridade superior, como se falou, em geral o gerente do 
empreendimento, essa comissão analisa, estima, negocia, após o processo de 
negociação ela submete esse material ao jurídico da Petrobras, a área jurídica da 
Petrobras, havendo um parecer jurídico positivo no sentido de encaminhamento 
é encaminhado na hierarquia, passando pelo gerente-geral, os documentos de 
proposição à diretoria são assinados pelos gerentes-executivos, os diretores 
estando de acordo com esta proposição, caso esse aditivo seja do limite de 

competência da diretoria executiva, então é encaminhado para deliberação do 
colegiado da diretoria executiva” (evento 965). 

 

Não bastassem os testemunhos dos funcionários da PETROBRAS a afastar a tese 

acusatória, o Parquet não consegue se socorrer nem mesmo dos depoimentos dos 

delatores. Cabe aqui reiterar o que disse PEDRO BARUSCO: 
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“Juiz Federal: O senhor chegou a tomar alguma atitude, vamos dizer, ilegal em 
favor dessas empresas, de superfaturar um contrato ou superfaturar um aditivo? 
Interrogado: Mesmo que eu quisesse eu não conseguiria, eu não tinha esse 
poder. A Petrobras é toda colegiada, então se uma pessoa faz uma coisa errada 
isso se espalha, mas é o que eu digo, internamente, nos processos internos da 
Petrobras não havia, vamos dizer assim, irregularidades. (...)” 

 

O empresário AUGUSTO DE MENDONÇA NETO negou veemente qualquer facilitação 

na aprovação de aditivos:  

 
“Defesa de Marcio Faria: Certo. Com relação aos aditivos das obras, o senhor já 

mencionou em outros depoimentos, eu quero que o senhor confirme, que os 
aditivos, de fato havia uma necessidade real desses aditivos nessas obras, o 
senhor confirma isso? 
Depoente: Sim, o que eu disse e confirmo é que eu não conheço, nunca ouvi 
nenhum aditivo na Petrobras que não tenha fundamento” (AUGUSTO DE MENDONÇA 

NETO, evento 553). 

 

Como se vê, além de PEDRO BARUSCO ter assentado que sequer tinha influência 

para interferir em aprovação de aditivo, AUGUSTO DE MENDONÇA NETO confirmou que eram 

eles aprovados quando realmente fossem necessários, tudo a corroborar o delírio da 

acusação. 

 

  Fato é que o Ministério Público não conseguiu apontar nem o mais remoto indício 

de que PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE teriam algum poder decisório 

sobre os aditivos e, pior ainda, que teriam “atuado de forma a possibilitar a aprovação 

daqueles que já haviam sido negados” (p. 187 do evento 1306).  

 

  Curioso que ao se reportar em seu memorial ao interrogatório de ALBERTO YOUSSEF 

para tentar provar a ingerência dos servidores públicos na aprovação de aditivos, o 

Parquet reforça ainda mais o despropósito da acusação. É que, disse esse delator que não 

tem nenhum conhecimento de que PAULO ROBERTO COSTA “colocasse algum aditivo sem 

necessidade e o devido valor do aditivo” (evento 1046). 
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Como se viu, a presunção ministerial de que funcionários públicos teriam sido 

corrompidos a fim de que facilitassem a aprovação de aditivos diverge frontalmente 

daquilo que a instrução demonstrou. Seja pela prova testemunhal, seja pelo que disseram 

os delatores, não há como se cogitar do indigitado ato de ofício inventado pela Acusação.  

 

12.6.4. Inobservância de normas internas da Petrobrás: falta de inclusão de novas empresas 
em ‘rebids’ ou procedimentos licitatórios decorrentes do insucesso de uma primeira 
tentativa, em flagrante descumprimento do Decreto 2.745/1998 

 

Novamente vem o Ministério Público presumir sem base nenhuma que houve 

cometimento de corrupção porque “quase a totalidade das empresas convidadas para os 

certames em comento [ UDA e HDT/UGH] integravam o mencionado cartel, sem que 

tenha ocorrido a inclusão de novas empresas nos Rebid’s” (p. 189, evento 1306).  

   

Como se viu acima, os próprios servidores públicos apontados pelo Parquet como 

corrompidos informaram que não participavam da escolha das empresas convidadas e 

mesmo que quisessem nem conseguiriam escolher uma empresa ou outra, porquanto 

toda a seleção era feita a partir de critérios estritamente objetivos a cargo da comissão 

de licitação e aprovada pela Diretoria Executiva.  

 

  A inexistência de atribuição funcional já seria mais do que suficiente para afastar 

a tipicidade do delito, diante da inexistência de ato de ofício. No entanto, a reforçar ainda 

mais o absurdo, a prova testemunhal produzida na instrução corroborou a inocorrência 

de irregularidade nos REBIDS questionados.  

 

  A testemunha ALEXANDRE CARVALHO BRITO esclareceu o cenário que viabilizou ao 

Consórcio formado pela ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAÇÕES S.A e CONSTRUTORA 

OAS LTDA. apresentar proposta mais agressiva no REBID da RNEST: 
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“Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo: Eu gostaria... Tem uma questão trazida 
pelo Ministério Público com relação ao cancelamento da primeira licitação da 
Rnest para a UDA e depois teve um rebide (sic). O Ministério Público informa que 
houve uma grande redução do valor da proposta original, fazendo insinuações, 
assim, de irregularidades, o senhor poderia responder qual foi a razão, o senhor 
participou disso, correto? 
Testemunha: Participei. 
Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo: O senhor pode dizer qual foi a razão do 
consórcio ter reduzido no rebide (sic) a sua proposta originalmente 
apresentada? 
Testemunha: Perfeitamente. Tiveram alguns fatores que foram preponderantes 

nessa possibilidade de ter um preço mais agressivo. O primeiro fator foi 
modificações nas condições do edital. Por exemplo, as quantidades determinadas 
no primeiro edital, elas tinham uma variação, uma incerteza de mais ou menos 5 
%, variações dessa forma estariam no risco da contratada. Na segunda licitação 
essas quantidades determinadas eram realmente determinadas, qualquer 
variação para maior ou para menor seria objeto de ajuste de contrato. O segundo 
motivo que levou a uma possibilidade de redução muito grande era o cenário 
macroeconômico que vivíamos na época. Em 2008 a gente tinha ao longo de todo 
o ano um cenário de um grande crescimento mundial, a China crescia algo em 
torno de 2 dígitos ao ano do PIB, os commodities de aço, cobre e outros insumos 
da indústria estavam subindo o seu valor em dólar significativamente várias vezes 
ao ano. No ano de 2008 eu lembro que o cobre, que é matéria prima básica de 
todo cabeamento industrial, subiu 17%, então os preços estavam um pouco 

inflacionados no mundo inteiro em relação a esse tipo de materiais. No entanto, 
teve a questão da quebra do banco Lehman Brothers, toda aquela crise da bolha 
imobiliária americana que ocasionou a desaceleração da economia. Nesse 
momento foi possível, no início de 2009, nas novas licitações, que nós 
chamássemos os fornecedores de materiais e de equipamentos que têm peso 
significativo na formação de preço, e pudéssemos fazer acordos bem mais 
interessantes e reverter esse novo cenário do mercado em preços mais 
competitivos, e essas vantagens competitivas foram transferidas a um bom preço, 
ou seja, podemos fazer um preço mais agressivo” (evento 865). 

   

Relevantíssimo o depoimento de FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, gerente 

de empreendimentos da REFINARIA ABREU E LIMA, que bem explicou dois pontos 

fundamentais. O primeiro, que a decisão por contratar ou não novas empresas era 

“tomada pelos diretores executivos”. O segundo, que “naquele momento o corpo 

diretivo, nós da gestão entendíamos que era melhor para a PETROBRAS manter a 

mesma lista”: 
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“Ministério Público Federal: E só mais uma questão, nesses casos tanto da UDA 
quanto da UHDT, foi verificado que não houve inclusão de outras empresas no 
segundo processo licitatório, o senhor se recorda que não havia mais nenhuma 
empresa no mercado que pudesse ser chamada para participar da licitação e 
assim, se tentar obter um preço mais competitivo? 
Depoente: Sim, havia sim empresas, havia sim orientação de acordo com o 
estabelecido nos procedimentos que, em processos repetidos deve-se incluir a 
empresa, mas como eu disse também aqui no começo, a decisão sobre as 
empresas, novas empresas em processo licitatório está tomada pelos diretores 
executivos a partir do momento que encaminha o expediente para a diretoria 
executiva, esse assunto eu me lembro na época presente, o cenário que havia 
naquele momento era como se diz, uma pressa, uma necessidade, um desejo de 
contratar o mais rápido possível as empresas. O que justificou não acrescentar a 
empresa, se acrescentasse uma empresa, nós teríamos que dar no mínimo mais, 
por exemplo, 120 dias para uma nova licitação ou 150, ou seja, o tempo seria 
maior e naquele momento o corpo diretivo, nós da gestão entendíamos que era 
melhor para a PETROBRAS manter a mesma lista. No caso do UHDT e da UDA, nós 
tivemos várias mudanças na forma de contratar, o objeto na verdade era o 
mesmo, tivemos algumas alterações na forma de contratar e foi interpretado 
naquela oportunidade como melhor para a Petrobrás era não acrescentar outra 
empresa, repetindo sim, havia sim outras empresas” 
(...) 
Juiz Federal: Senhor Flávio, o senhor disse que foi interpretado que o melhor para 
a PETROBRAS era não incluir outras empresas nesse segundo certame, foi isso que 
o senhor falou? 
Depoente: Sim, senhor. 
Juiz Federal: Eu não entendi o sujeito, quem interpretou dessa forma? 
Depoente: Os superiores, os próprios gerentes executivos e a diretoria executiva, 
foi isso que eu quis dizer, Senhor Juiz” (evento 774). 

 

A esse respeito, é bastante esclarecedor o depoimento da advogada da PETROBRAS, 

Dra. MARIANA FERNANDES DA SILVA: 

 
“Quando o corpo técnico demonstrava a necessidade de repetir uma licitação que 
tivesse sido encerrada por preço excessivo e indicasse elementos que 
prejudicariam o próprio resultado da licitação e a economicidade pretendida com 
a contratação ao chamar mais uma empresa, o jurídico avaliou casos concretos 
para indicar que haveriam duas normas que poderiam ser incidentes, duas normas 
do regulamento, uma que diante de uma licitação com preço excessivo existiria 
uma hipótese de dispensa de licitação e outra que diz que licitações com objetos 
idênticos ou semelhantes devem acrescentar mais uma empresa, e avaliou que 
nessa situação poderia existir uma tese a respaldar o não chamamento, pois se o 
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cliente estaria diante de uma situação que legitimava a contratação direta, realizar 
um procedimento licitatório com um número de empresas traria alguma 
competitividade ou uma hipótese em que ele poderia até mesmo fazer uma 
contratação direta, então houve uma ponderação de normas diante de casos 
concretos (evento 965). 

 

Também merece destaque o testemunho de FERNANDO DE ALMEIDA BIATO: 
 

“Depoente: Normalmente esses convites a gente emitia para umas 18 empresas, 
a média era essa, entre 12 e 20 empresas. Eram normalmente as empresas que a 
PETROBRAS considerava aptas a fazer esse serviço e eram cadastradas assim. 
Defesa: Correto. E para lançamento dessas licitações, existia um projeto 
complexo, como o senhor disse e isso demandava às empresas que fossem 
participar um dispêndio de energia, de engenharia, de tempo e de custos 
significativos? 
Depoente: Significativos. Leva pelo menos 06 a 07 meses de preparação e um 
investimento, comparado com um investimento normal, pequeno, mas um 
investimento razoável para empresas de engenharias, engenharias e compras 
basicamente, a parte toda de suprimento. 
Defesa: (...) Se fosse tentar convidar mais empresas, deveria haver a expectativa 
de dar a oportunidade para essas, novas empresas esse mesmo período de 06, 07 
meses para que elas pudessem melhorar as suas propostas? 
Depoente: Com certeza. 
(...) 
Defesa: Na visão a PETROBRAS, era justificável que iniciasse contratações diretas 
com àqueles que ofertassem o menor preço nessas licitações, para tentar reduzir 
os preços? 
Depoente: É, foi um procedimento que nós usamos mais de uma vez foi esse. Fazer 
uma negociação direta com uma empresa ou consórcio de empresas que 
apresentasse o menor preço, porque de forma contrária nós (Ininteligível) muito 
tempo, que era o que nós não tínhamos na época em função das necessidades 
ambientais. Então, a forma que a gente encontrou para prosseguir com o 
investimento foi a negociação direta e em coisa de 01, 02 meses a gente 
conseguiria resolver”(evento 774). 

 

  Assim, fica mais uma vez patente a ausência de atribuição funcional de PAULO 

ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE para a prática do ato apontado que, como 

asseveraram inúmeras testemunhas, nada teve de irregular.  

 

Por mais que toda a prova acima apontada já baste para se demonstrar que as 

contrapartidas à alegada propina não configuram ato de ofício, a Defesa fará adiante 
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relevantes considerações sobre cada um dos contratos, a fim de afastar de plano 

qualquer suspeita de irregularidade nos certames mencionados pelo Parquet.   

 

12.6.5. O contrato celebrado pelo Consórcio CONPAR para obras referentes à REPAR 

 

  Na dicção da denúncia, “foi nitidamente direcionado em favor do cartel” o 

processo licitatório das obras de “ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis 

da Carteira de Coque da Refinaria Getúlio Vargas – REPAR” (p. 72 do evento 1).  

 

  Valendo-se de disparatado silogismo, o Ministério Público presume que o 

procedimento de licitação foi ilegal porque “das 22 empresas convidadas para o certame, 

15 eram participantes fixas do cartel e 3 participantes esporádicas” (p. 72 da denúncia, 

evento 1).  

 

  Mas, afinal, algumas dessas 22 empresas não poderia ter sido convidada? Alguma 

outra queria e não foi? Se houve direcionamento, por que, então, foram convidadas 

várias empresas que não integram o fantasioso cartel, dentre elas a BECHTEL e a SAMSUNG, 

a primeira a maior construtora dos Estados Unidos, e a segunda uma das maiores da Ásia?  

A denúncia e o memorial final acusatório sobre isso silenciam, como se o mero fato de 

terem sido convidadas várias empresas do imaginário cartel fosse o suficiente para 

ensejar a presunção de prática criminosa.  

 

  A prova colhida na instrução é contundente: 

 
“Ministério Público Federal: Por que não foi feita uma nova licitação, já que todas 

aquelas empresas que estavam, que foram convidadas estavam aptas a participar 
do certame, essa que é a minha pergunta. 
Testemunha: Porque praticamente no cadastro todo mundo que podia participar 
daquele tipo de certame tinha sido convidada”. (JOSÉ PAULO ASSIS, evento 744). 
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 Como já se viu, era mais do que natural que essas empresas fossem convidadas, pois eram 

as melhores avaliadas no sistema de cadastramento da PETROBRAS (Progefe) e, portanto, 

as mais preparadas para assumir obras de grande porte como foram as do CONPAR.   

 

Ademais, o regulamento interno da PETROBRAS exige que sejam convidadas ao 

menos três 3 empresas para cada obra. Houvesse algum direcionamento, certamente não 

teria a estatal chamado 22 empresas – sete das quais não fariam parte do alegado “clube” 

-, quando poderia restringir o certame a apenas três.  

 

Diante do fato de que não existiam mais empresas cadastradas aptas a 

participarem daquele tipo de certame que já não tivessem sido convidadas para 

apresentação de propostas216 –, a contratação direta do Consórcio CONPAR foi, então, 

aprovada pela Diretoria Executiva, após intensa discussão de preços e nivelamento 

técnico de entendimentos diretamente com a PETROBRAS.  

 

No item 12.6.5 da presente defesa, também se confirmou que o principal objetivo 

da contratação direta do Consórcio foi a necessidade de pronto atendimento pela 

PETROBRAS das novas especificações ambientais da Resolução 315 do CONAMA, como 

informaram inúmeras testemunhas. 

 

Ignorando esse contexto fático, prossegue a inicial sustentando que “em um 

primeiro momento (...) foram apresentadas propostas pelos Consórcios CONPAR e CCPR, 

sendo que a menor delas, pelo Consórcio CONPAR foi no montante de R$ 

2.079.593.082,66, 42,9% acima da estimativa da Petrobras” (...), frustrando totalmente o 

caráter competitivo do certame” (p. 73 da denúncia).   

 

                                                   
216 O próprio Pedro Barusco, em seu depoimento na Ação Penal 503.652823.2015.4.04.7000/PR (Doc. 68), disse: 
“...como fazer uma licitação de uma obra de grande porte e não convidar Odebrecht, Andrade, Queiroz, que são 
as maiores empresas do Brasil? As obras da Petrobras requerem só esse tipo de qualificação. Então, era natural... 
Eu diria o seguinte, se não existisse o cartel eu acho que os resultados das licitações seriam os mesmos, porque 
não tinham outras opções”. 
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Diz ainda a denúncia que “em um primeiro momento (...) foram apresentadas 

propostas pelos Consórcios CONPAR e CCPR, sendo que a menor delas, pelo Consórcio 

CONPAR foi no montante de R$ 2.079.593.082,66, 42,9% acima da estimativa da 

Petrobras” (...), frustrando totalmente o caráter competitivo do certame” (p. 73 da 

denúncia).   

 

  Pois bem.  O Consórcio CONPAR, formado pela CNO, UTC e OAS, apresentou 

proposta, disputando a obra com o Consórcio composto pela CONSTRUTORA CAMARGO 

CORRÊA e a PROMON ENGENHARIA. Ambas as propostas foram desclassificadas (evento 3, 

anexo 100) por apresentarem preços superiores ao orçamento sigiloso da PETROBRAS, 

tendo sido então solicitada à Diretoria Executiva autorização para negociar a contratação 

direta do Consórcio CONPAR, licitante que apresentou a melhor proposta no certame 

cancelado.  

 

  Prevista expressamente no Manual Petrobras de Contratação (MPC), a 

contratação direta é admitida quando: 

 

“4.4 - CONTRATAÇÕES DIRETAS  
4.4.1 - Verificada a necessidade de contratação e estando consubstanciada 
hipótese permissiva de Contratação Direta, podem ser realizadas as negociações 
pertinentes, considerando-se as estimativas da Petrobras, as condições de 
mercado e as praxes comerciais”.217 

 

Ainda segundo a denúncia, diante do elevado valor apresentado, as propostas 

foram desclassificadas “tendo a Comissão de Licitação recomendado o encerramento do 

procedimento licitatório e solicitado autorização para a realização de contratação do 

Consórcio Conpar” (p. 73, evento 1). E continua a Acusação: “A Engenharia foi, então, 

autorizada pela Diretoria Executiva a negociar a contratação direta do Consórcio CONPAR” 

(p. 73/74, evento 1).  

                                                   

217 http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/pdf/MPC_rev01_10022015.pdf 

 

http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/pdf/MPC_rev01_10022015.pdf
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Note aqui, MM. Juiz, que é o próprio Ministério Público quem reconhece que a 

decisão pela contratação direta foi tomada pela Diretoria Executiva, e não pela Diretoria 

de Abastecimento.  

 

Como se vê da ata nº 4.643 juntada no evento 1077, a Diretoria Executiva, 

reiterando a necessidade de obtenção de uma proposta que melhor atendesse aos 

interesses da Companhia, concedeu autorização para negociação com o Consórcio, 

ressaltando na oportunidade que não havia indícios de que propostas mais vantajosas 

fossem apresentadas.  

  

  Atestando a idoneidade da contratação direta, FERNANDO ALMEIDA BIATO, ao ser 

indagado se entendia que a decisão para a contratação direta do Consórcio CONPAR teria 

vindo do Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA ou do Diretor de Serviços RENATO 

DUQUE, ou se era uma decisão de diversos departamentos, equipes, e técnicos da 

PETROBRAS, respondeu: 

 
“Com certeza era um processo, não foi mandado fazer isso, não foi pedido para 

fazer isso, foi um caminho que a equipe na época encontrou para poder acelerar 
o processo”218 

 

Por outro lado, PEDRO BARUSCO foi enfático em seu interrogatório na Ação Penal 

nº 501233104.2015.4.04.7000 ao relatar que antes de ter sido aprovado, o contrato da 

REPAR foi submetido a inúmeras áreas: 

                                                   
218 Como já se disse, PEDRO BARUSCO também confirmou a lisura do procedimento em seu depoimento na presente 
ação penal. Ao ser indagado se negociou pessoalmente o contrato do Consórcio CONPAR: “É o seguinte, quem 
negociava os contratos era a comissão de licitação. Uma vez ela terminando o processo e achando que chegou a um 
termo que seria correto contratar, aí ela colhia os pareceres jurídicos, parecer do financeiro, parecer técnico, tal; 
Recomendava a contratação; Mandava para o gerente geral imediatamente superior que revisava todo o processo; 
Mandava pra mim, eu revisava o processo; Eu estando de acordo com todos os pareceres tal, aí mandava para a 
Diretoria Executiva que é quem tinha a palavra final. Então a Diretoria Executiva cada Diretor, seu gabinete, tinham 
os seus assistentes que analisavam cada processo, assim como o Presidente também. Então, a aprovação final era 
da Diretoria Executiva, mas toda assim, a parte laboral, técnica, era a comissão de licitação que ela era soberana. 
Por isso que eu digo que era muito difícil eu, ou outra pessoa querer interferir no trabalho da comissão”. 
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“Tem a comissão de licitação, tá? Que tem o coordenador, tem a participação da 
área de negócios. No caso do abastecimento, representante do abastecimento, no 
caso do EP. Depois de licitar, a comissão tem que fazer um relatório, esse relatório 
vai para o jurídico, vai para o financeiro, vai para um monte, para várias áreas da 
companhia para ser aprovado. Tem um check list sobre as condições do contrato, 
aí passa pelo gerente geral que encaminhava no caso pra mim, gerente executivo, 
que verificava se todos esses pareceres estavam corretos apontando, é, que o 
contrato estava correto, é, verificava se todas as condições e os procedimentos 
tinham sido atendido e aí que ia para diretoria executiva, na diretoria executiva, 
ele era distribuído para todos os gabinetes, todos os gabinetes distribuíam para 

seus assistentes, que faziam as análises e as considerações. Uma vez sendo tudo 
atendido para todos os gabinetes, ele aí é encaminhado para pauta, né? E aí ele 
era aprovado, então é envolvimento da companhia toda” (evento 1017, da Ação 

Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000). 

 

Este interrogatório de BARUSCO derruba completamente a assertiva da denúncia 

de que “todo o procedimento de negociação para a contratação direta o Consórcio 

CONPAR foi comandada pelo então Gerente Executivo de Engenharia” (p. 76 do evento 1).  

 

Não é demais lembrar que ao ser indagado se havia participado das negociações 

do CONPAR, BARUSCO afirmou o seguinte: 

 

“Ministério Público: Você que negociou esse contrato da CONPAR? 
(...) 
Interrogado: Posso complementar Dr. Athayde? É o seguinte, quem negociava os 
contratos era a comissão de licitação. Uma vez ela terminando o processo e 
achando que chegou a um termo que seria correto contratar, aí ela colhia os 
pareceres jurídico, parecer do financeiro, parecer técnico, tal; Recomendava a 
contratação; Mandava para o gerente geral imediatamente superior que revisava 
todo o processo; Mandava pra mim, eu revisava o processo; Eu estando de acordo 
com todos os pareceres tal, aí mandava para a Diretoria Executiva que é quem 

tinha a palavra final. Então a Diretoria Executiva cada Diretor, seu gabinete, 
tinham os seus assistentes que analisavam cada processo, assim como o 
Presidente também. Então, a aprovação final era da Diretoria Executiva, mas toda 
assim, a parte laboral, técnica, era a comissão de licitação que ela era soberana. 
Por isso que eu digo que era muito difícil eu, ou outra pessoa querer interferir 
no trabalho da comissão” (evento 1108). 
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Além de ter partido da Diretoria Executiva, e não de PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO 

BARUSCO ou RENATO DUQUE, a decisão pela contratação direta foi tomada somente após ter 

sido amplamente discutida “no âmbito da obra, do chamado CDL (Comitê Diretivo Local)”. 

É o que se vê do depoimento prestado por MÁRIO MÁRCIO CASTRILLON DE AQUINO: 

 
“Juiz Federal: (...) Por que foi decidido pela contratação direta e não por uma nova 
licitação? 
Testemunha: Tinham duas alternativas, ou relicitar ou fazer uma contratação 
direta. A contratação direta foi depois de ouvir do jurídico, que não existia mais 

empresas... Como você vai relicitar o mesmo escopo praticamente com as 
mesmas empresas, quer dizer, o resultado vai ser o mesmo. Porque não tinha 
outra empresa que a gente pudesse trazer para o processo que pudesse dar um 
preço diferente, todas as empresas grandes no Brasil cadastradas na Petrobras 
estavam no processo licitatório” (evento 774). 

 

No mesmo sentido o testemunho dos funcionários da estatal WILSON CARVALHO 

MACEDO e FERNANDO ALMEIDA BIATO: 

 

“Depoente: Em linhas gerais, houve uma licitação, foi uma licitação frustrada por 
preço excessivo, 2 (dois) proponentes ofereceram preços que estavam acima do 

valor estimado pela Petrobras e, em função disso, o processo licitatório foi 
cancelado e houve a decisão da Companhia de se proceder uma contratação 
direta. 

Ministério Público Federal: Certo. Essa decisão veio da onde, veio de quem, quem 
determinou? 
Depoente: A comissão verificou que... essa proposição ela foi discutida no âmbito 
da obra, do chamado CDL (Comitê Diretivo Local), e foi submetida então pelas 
instâncias, pelos gerentes-executivos aos diretores à época, que foi submetida a 
decisão à diretoria executiva, a diretoria executiva autorizou a proceder a 
negociação para fazer a contratação direta. 
(...) 
Defesa: Sim. O senhor mencionou para a ilustre procuradora que a comissão, ela, 
para definição da contratação direta, ela fez uma primeira análise e foi 

encaminhando isso sucessivamente dentro da estrutura hierárquica da Petrobras, 
não sei se existe propriamente o nome hierarquia, porque as pessoas exercem 
suas funções por conhecimento técnico, correto? Então foram formando análises, 
pareceres, relatórios, em todas essas instâncias até a diretoria colegiada 
compreendendo pela adequação, conveniência e oport unidade da contratação 
direta? 
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Depoente: Foi isso que eu mencionei, o processo foi sendo construído nas 
instâncias e submetido às instâncias superiores até ser levado à diretoria 
executiva” (WILSON CARVALHO MACEDO, evento 639). 
 
“Defesa: O senhor entende que a decisão para essa contratação direta ela advinha 
de um diretor de abastecimento, como o Paulo Roberto ou de um diretor de 
serviços como Renato Duque ou era um entendimento de diversos 
departamentos, equipes e técnicos da Petrobrás? 
Depoente: Com certeza era um processo, não foi mandado fazer isso, não foi 
pedido para fazer isso, foi um caminho que a equipe na época encontrou para 
poder acelerar o processo” (FERNANDO ALMEIDA BIATO, evento 774). 

 

Ignorando a devida justificativa apresentada pela Diretoria Executiva, diz a 

denúncia que não poderia ter havido contratação direta, em razão de “alterações 

sensíveis nas condições contratuais” (p. 74, evento 1). 

 

A prova dos autos revela, todavia, que não houve alterações sensíveis no 

contrato, e ainda que tivesse havido – o que se admite apenas como argumento – elas 

não tiveram nenhuma interferência dos funcionários públicos supostamente 

corrompidos, pois toda a negociação acerca das condições do contrato foi feita no âmbito 

da comissão licitação, como já se demonstrou à exaustão no item 12.6.5.  

 

O Relatório da Comissão de Negociação e as Atas de reunião com todas as 

alterações nas condições contratuais, deixam claro que as tratativas se deram entre a 

Comissão de Negociação e o Consórcio (eventos 1038 e 1077). 

 

 A própria PETROBRAS admitia ser provável ocorrerem alterações no projeto 

disponibilizado. Prova disso é que incluiu no valor do contrato a verba de R$ 

52.012.130,93 (item 5.1.a.1 do contrato, evento 3, anexo 102), denominada de “Eventos 

Globais”, cujo objetivo principal era permitir os devidos ressarcimentos no caso de haver 

comprovação de aumento/redução de quantitativos necessários à execução do escopo 

da obra, conforme item 5.1.2.1.3 do contrato.  
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O gerente de implementação da REPAR, JOÃO PAULO ASSIS, tanto nas declarações 

prestadas à própria CIA (evento 3, anexo 100) como em sede judicial corroborou toda a 

motivação acima trazida pela PETROBRAS para a contratação direta do CONPAR e a 

inocorrência de alteração de escopo do contrato: 

 

“era inviável uma nova licitação para contratação da carteira de gasolina porque 
não havia como mudar o escopo nem havia mais empresas que poderiam ser 
chamadas para um novo certame e..., devido a estes aspectos e ao prazo escasso, 
foi pleiteado junto à Diretoria fazer a negociação direta com o Consórcio CONPAR; 

(...) havia uma pressão de prazo da Companhia para fechar a negociação com o 
Consórcio CONPAR (JOSÉ PAULO ASSIS, Relatório Final CIA DABAST 38/2015 – 
Junho/15, Doc. 61)  
 
“eu era o gerente de empreendimento, né? Então, vamos ver o seguinte, 
desclassificada a proposta, foi feito um procedimento junto à autoridade superior, 
tinha alternativa ou licitar ou fazer uma negociação, então foram colocadas as 
argumentações para autoridade superior de que era uma inexigibilidade a 
licitação, porque basicamente os preços já estavam todos conhecidos na época, o 
rol de empresas que tinham sido… que o cadastro praticamente já tinham todos 
sido convidadas e outras que eu não me lembro outros detalhes, mas isso foi 
submetido ao jurídico, foi feito uma consulta e foi entendido que era aplicável, 
que podia ser feito então uma negociação direta com a primeira colocada desse 

certame, então (JOSÉ PAULO ASSIS, evento 744) 
 
“Nós entendemos que não houve mudança do escopo, não houve mudança do 
objeto que era construir as unidades, então na fase de negociação foram vários 
itens que foram negociados, no sentido basicamente de diminuir o risco, de 
diminuir várias… vamos dizer, várias... motivadores, vamos dizer, de preço, por 
parte da contratada esclarecendo tanto o lado da contratada quanto da nossa 
própria visão interna da Petrobras, quando se negociou, tanto que a nossa 
estimativa inicial teve um valor e depois foi feito uma estimativa consolidada final 
com os resultados daquilo que foi negociado, porque estava em uma situação da 
licitação e depois estava em uma licitação da fase negociada e que várias coisas 
foram discutidas. Então, a gente entende que foi completamente atendido, não 

houve uma alteração de objeto, de escopo do contrato. E também a questão da… 
a outra questão era questão da comissão interna ficar acima. Esse contrato foi 
submetido a “n” instâncias de análise, antes de ser assinado (...)”. 

 

Tampouco é verdadeira a assertiva ministerial de que as pretensas “alterações 

contratuais” teriam incrementado “o risco e a responsabilidade da Petrobras, deixando o 
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Consórcio Conpar em uma posição muito mais confortável de negociação” (p. 74 do 

evento 1). 

 

Consoante relatório elaborado pela própria Comissão de Negociação, “a proposta 

de preços final do Consórcio Conpar (...) é vantajosa e atende aos interesses da Petrobras” 

(evento 3, anexo 100).  

 

As negociações para a contratação direta de forma alguma colocavam o consórcio 

em posição privilegiada ou confortável. Muito pelo contrário, essas negociações eram 

rigorosas principalmente pela postura adotada pela PETROBRAS, com quem era difícil 

negociar diante das duras exigências que eram impostas: 

 

“Defesa: O senhor comentou que houve uma primeira rodada em que o preço 
oferecido foi um pouco mais alto do limite, em razão disso foi necessária uma 
negociação? 
Depoente: Sim. 
Defesa: Primeiramente, nessas negociações qual era a postura da Petrobras, era 
uma negociação rigorosa, era fácil negociar com a Petrobras? 

Depoente: Não, era muito difícil, era difícil tanto negociar com a Petrobras, como 
negociar com as empresas formadoras do consórcio. Uma negociação sempre 
demanda um desgaste muito grande de ambas as partes” (Sérgio de Araújo Costa, 
evento 654). 

  

Importante ainda consignar que embora o Ministério Público em suas alegações 

finais se reporte ao interrogatório do delator ALBERTO YOUSSEF para sustentar que teria ele 

admitido “ter acordado com os executivos da ODEBRECHT o pagamento de valores” 

referente ao consórcio CONPAR (p. 216), quando ouvido judicialmente em outra 

oportunidade negou que soubesse de pagamento de propina: 

 

“Juiz Federal: O processo de acusação se reporta aqui basicamente a dois 
contratos... Um contrato Conpar das obras da Repar, isso em 2006. 

Interrogado: Não tratei. 
Juiz Federal: O senhor não tratou desse contrato? 
Interrogado: Não. 
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Juiz Federal: Não sabe, então, se houve pagamento de propina ou não houve 
pagamento de propina? 
Interrogado: Não posso dizer. 
(...) 
Juiz Federal: Nesse caso da Repar que eu perguntei antes ao senhor, da Conpar, 
depois teve aditivos. O senhor chegou a participar de negociação de propina em 
cima dos aditivos? 
Interrogado: Não, não participei” (evento 622 da Ação Penal nº 5083376-
05.2014.4.04.7000) 

   

Sem absolutamente nenhuma prova que embase a dedução, o Parquet sustenta 

na inicial que “corrobora a conclusão de que houve atuação do ‘Clube’ na licitação das 

obras (...) as declarações de PEDRO BARUSCO, segundo o qual houve atuação do cartel para 

direcionar as obras da Repar para um grupo ou outro de empresas” (p. 73 da denúncia, 

evento 1). 

 

  Ora, mas foi justamente PEDRO BARUSCO quem tantas vezes já declarou que sequer 

tinha conhecimento de que haveria um cartel! Se havia alguma suspeita em relação a 

esse ponto, é certo que ela já se desfez após a instrução processual. Soma-se a isto o fato 

de PEDRO BARUSCO ter dito à Controladoria-Geral da União não se lembrar “de ter recebido 

desse projeto (Conpar)”.  

 

A maior aberração da denúncia no tocante a esse tópico é a mentirosa afirmação 

de que BARUSCO “acertou a forma de pagamento diretamente com Rogério Araújo, após 

acerto deste com os demais agentes da empresa denunciados” (p. 79 do evento 1).  

 

Primeiro, porque BARUSCO já deixou claro que não teve nenhuma participação na 

negociação do contrato com o consórcio CONPAR. Em segundo lugar, a dedução partiu 

única e exclusivamente da informação lançada por BARUSCO na tabela juntada no evento 

3, anexo 28, tabela essa que está repleta de erros, como o próprio delator já admitiu! Em 

terceiro lugar, BARUSCO também informou que não teria como influir na contratação, o 

que obviamente desmonta a presunção de cometimento do crime do art. 333 do Código 

Penal.  
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12.6.5.1. Os contratos celebrados pelo Consórcio RNEST-CONEST para obras referentes à Refinaria 

Abreu e Lima 

                 

Tal como no caso do contrato acima mencionado, a denúncia presume a prática 

de corrupção com base na afirmação de que “absolutamente todas as empresas 

convidadas eram cartelizadas” (p. 84 do evento 1), mas não explica se havia alguma outra 

construtora capacitada que deixou de ser chamada para participar do certame. 

 

Como bem explicou CARLOS ALBERTO CARLETTO, por se tratarem de obras de imenso 

porte e alta complexidade, era mais do que natural que a PETROBRAS convidasse apenas as 

maiores construtoras, ou seja, aquelas que teriam capacidade de assumir os grandiosos 

contratos. Segundo a testemunha, “o empreendimento do Rnest” era “muito grande”, de 

modo que as obras da UDA e HDT “exigiam uma classificação maior” das empresas 

(evento 639). 

 

A testemunha SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA também confirmou que “no caso da 

Rnest são obras enormes, grandes, que já não existiam mais há muitos anos” e “a 

complexidade era realmente muito grande nesse tipo de contrato” (evento 829). Daí 

porque foram convidadas aquelas que eram melhor avaliadas nos sistemas de 

qualificação da PETROBRÁS.  

 

Reportando-se ao que a COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO DA PETROBRÁS chama de 

“não-conformidade” – que nem de longe se equipara a ato criminoso -, a vestibular indica 

as seguintes irregularidades no certame: 

 
a) “alteração de percentuais de fórmula de reajuste de preços ao acolher 

sugestões de empresas licitantes” (p. 85 do evento 1); 
b) “não-inclusão de novos concorrentes após o cancelamento de um 

procedimento licitatório por preços excessivos” (p. 85/86 do evento 1); 
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c) Realização de atos “anteriormente à aprovação da Diretoria Executiva, 
notadamente o início do certame e a alteração do modelo contratual” (p. 86 
do evento 1).  
 

Inicialmente, não é demais repetir que a prova dos autos é uníssona quanto à 

ausência de participação dos servidores públicos alegadamente corrompidos nas 

negociações ou mesmo decisões tomadas no âmbito dos contratos.   

 

Assim, por não estar na esfera da competência de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO 

DUQUE e PEDRO BARUSCO, nenhuma das alegadas “não conformidades” acima apontadas 

pode ser considerada ato de ofício, o que já seria suficiente para descaracterizar o delito 

imputado. 

 

Há mais. Sobre a mencionada “alteração de percentuais de fórmula de reajuste 

de preços”, esta foi feita a partir de avaliação realizada pela comissão de negociação, 

como informou o Coordenador da Comissão de Licitação LUIZ CARLOS DE QUEIROZ DE 

OLIVEIRA: 

 
“fizemos a avaliação que julgamos necessária e entendemos por devido alterar a 
fórmula de reajustamento na época” (evento 965). 

 

É importante esclarecer desde já que os preços inicialmente definidos pela 

PETROBRAS precisavam ser revistos a fim de se adequarem à realidade dos contratos da 

RNEST. Isso porque os parâmetros inicialmente considerados pela Estatal não refletiam a 

real composição dos custos dos serviços licitados, tendo em vista a grande 

representatividade da mão de obra na totalidade desses custos, sendo, de fato, o maior 

componente da fórmula de reajuste de preço.  

 

Além disso, a proposição de alteração dos percentuais decorreu de diversos 

fatores macroeconômicos que contribuíram para o aumento real do custo da mão de 

obra, dentre os quais se destacam: (i) aumento substancial do nível de ocupação na área 

da construção civil, reduzindo a oferta de profissionais e, por conseguinte, aumentando 
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o valor médio dos salários; (ii) aumento de oferta de emprego no Brasil, com a eclosão 

das obras para a Copa do Mundo;  (iii) escassez de  mão de obra qualificada para 

construção química, petroquímica ou de óleo e gás, próxima à região metropolitana de 

Recife e consequente necessidade de importação desse tipo de mão de obra de outros 

centros, notadamente do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, com salários superiores; (iv) 

aumento significativo dos benefícios exigidos pelas convenções coletivas de trabalho. 

 

Bastante esclarecedor foi o testemunho de FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA ao 

confirmar as dificuldades enfrentadas em relação à mão de obra para as obras da RNEST, 

que acabaram justificando a fórmula de reajuste adotada pela PETROBRAS: 

 
“agora em 2007 quando iniciado não havia mão de obra no país daquela 
qualificação, desculpa, no nordeste, mais ao norte de Pernambuco, eu tive uma 
experiência que existia o polo petroquímico de Camaçari que tinha de fato 
trabalhadores qualificados para esse tipo de empreendimento. Existia sim uma 
preocupação da PETROBRAS em 2007, 2008, 2009 quando da elaboração do 
projeto, o início do projeto, um receio na avaliação de que é difícil, seria difícil ter 
mão de obra qualificada, eu me lembro que eu tive acesso a uma pesquisa, até 
encomendada pela PETROBRAS, que apontava que um dos problemas que 

poderíamos ter no empreendimento era a questão da qualificação de mão de 
obra, essa pesquisa reforçava a percepção que nós tínhamos na época de 
dificuldade de mão de obra.  

(...) 
Defesa:- E o senhor pode confirmar, Senhor Flávio, se em razão dessa ausência de 
mão de obra em 2007, 2008, 2009 demandava para que, aquelas empresas que 
fossem executar os empreendimentos pela PETROBRAS se preocupassem com o 
custo dessa mão de obra, tanto o custo do salário propriamente dito quanto os 
benefícios necessários para que conseguisse atrair essa mão de obra, qualificar 
essa mão de obra? 
Depoente: - A parte inicial da pergunta? 
Defesa: - Seria razoável, necessário que as empresas se preocupassem com o custo 

de mão de obra? 
Depoente:- Sim, seria sim. Porque, por exemplo, se existe um acordo local é 
prática das empresas, é exigência nos acordos sindicais que se forneça alojamento 
para as pessoas que não são daquele local, então além do salário determinado no 
acordo coletivo, é exigido que a empresa disponha alojamento, como de fato se 
constatou com várias empresas com necessidade de construir alojamentos para 
trazer trabalhadores de fora. 
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(...)os acordos coletivos incluíram no decorrer da obra, o direito de trabalhadores 
que moravam a uma certa distância irem para sua residência, agora imagine em 
2007, zero de empreendimento. Se imaginava necessariamente que é isso que 
aconteceria, sabendo que haveria dificuldades em relação à mão de obra, mas a 
PETROBRAS quando estimou os custos considerou essas dificuldades. 
Defesa: - E por conta muito dessa previsibilidade dessa situação real que o país 
viveu, em especial região do Pernambuco, é factível que dentro de uma fórmula 
paramétrica de reajuste, de reajuste de correção dos valores ao longo da execução 
de um contrato como esse, houvesse um peso maior na fórmula paramétrica de 
reajuste, o custo da mão de obra em relação a materiais, e equipamentos, era 
viável isso? 
Depoente: - Eu não sei se a qualificação era maior ou menor, porque era uma 
fórmula paramétrica, sempre um número vai ser menor que outro, nem sempre 
são iguais. O fato é que a  mão de obra é um componente importante na formula 
paramétrica, não só a qualificação da mão de obra porque as obras são intensivas 
em mão de obra, esse tipo de empreendimento é intensivo em mão de obra, um 
dos empreendimentos que eu fui responsável chegou a ter 3 mil homens ao 
mesmo tempo, não era uma obra simples, era uma obra intensiva em mão de 
obra. Quando você determina a fórmula paramétrica primeiro você determina 
antes da ocorrência das variações, as equipes têm que fazer uma estimativa do 
que acontecerá com aquele empreendimento, quando você faz a formula 
procurando o melhor resultado possível, melhor combinação possível. A  fórmula 
é estabelecida pelo conhecimento que se tem naquele momento daquele 
empreendimento, o conhecimento não é absoluto, então naquele momento era 
esse conhecimento, se era maior ou menor provavelmente que seja um fator 
melhor que os outros, mas não necessariamente pelos custos envolvidos e sim 
pela intensividade da mão de obra. 
[...] 
Ministério Público Federal: - Está certo. Com relação à licitação seria isso. 
Especificamente no caso do RNEST, eu tenho aqui a comissão interna de apuração 
do RNEST e constam aqui algumas irregularidades que foram apuradas, eu queria 
saber do senhor, tanto em... Foi constatado tanto em relação a UDA quanto o HDT, 
a alteração do percentual de mão de obra, para no final ficar em 80%. O senhor 
poderia me explicar esse percentual de 80%, se seria possível realizar uma obra só 
com 20% de maquinário e enfim, materiais e o resto seria mão de obra? 
Depoente:- Não é isso. A forma de reajustamento, ela é uma forma de calcular 
quanto será a correção de preços após um ano. Ela não significa que é 80% de mão 
de obra e 10% de maquinário, ela na verdade ela tenta refletir como os preço 
serão corrigidos, então quanto mais mão de obra tivermos em uma obra mais a 
variação dos custos de mão de obra devem ser considerados a partir do momento 
de reajustamento de preços e isso só ocorre uma vez ao ano. 
Ministério Público Federal: - Está certo: 
Depoente: - Então conheço, a formula de reajustamento, esses 80% foram 
demonstrados pelos profissionais que decidiram que seria assim inclusive eu era 
gerente responsável... Chefe de uma das pessoas citadas nesse relatório e eu sei 
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que essa formula ela refletia a verdadeira composição de custos daquele 
momento, repetindo, desculpa, a composição estimada daquele momento. Você 
deve administrar, nesse ponto, que eu estou estimando antes da ocorrência, 
então eu preciso com a informações disponíveis ter uma forma de reajustamento 
para que a PETROBRAS não cause um prejuízo ao fornecedor e nem tenha 
prejuízo. E isso é o que nós fazemos. Um outro ponto importante é que eu divulgo 
essa formula durante o processo licitatório e todas as empresas tem 
conhecimento da fórmula, se ela é uma fórmula que é muito ruim as empresas se 
defendem sobre o preço e se é uma fórmula boa, as empresas para competir, aí 
partindo do pressuposto que é uma competição, elas podem reduzir o valor em 
face do preço. Eu tenho a convicção que a forma como foi estabelecida essa 
formula de reajustamento ela foi a melhor em função das informações 
disponíveis” (evento 774). 

 
No mesmo sentido é o depoimento prestado pela testemunha ALEXANDRE 

CARVALHO BRITO: 
 

“É muito importante a gente lembrar o seguinte, o contrato, ele é formado de 
duas partes, todos esses convites do contrato, uma parte que é compra e a 
revenda de bens para a Petrobras, as bombas, os trocadores de calouro, as 
tubulações, os cabos, e outra, da parte de serviços, que envolvia serviços de 
construção, serviços de assistência e operação, serviços de treinamento, serviços 
de assistência à operação (ininteligível) na partida. Nesse contrato existiam duas 
fórmulas de reajuste, uma referente a toda essa parte de bens de fornecimentos, 
que tem uma fórmula específica. O que a gente está falando da polêmica que tem 
nessa denúncia que é pública hoje em relação aos processos aí que estão 
colocados, é em relação a parte do reajustamento dos serviços. O reajustamento 
dos serviços de construção e todos esses atrelados é, naturalmente, muito 
sobrecarregado em mão de obra, basicamente mão de obra e insumos de 
construção. O que são esses insumos de construção? Estamos falando de pregos, 
arames, lixas, são materiais que você utiliza durante o processo de construção, 
mas que não ficam incorporados à refinaria, porque esses materiais que ficam 
incorporados ao patrimônio da refinaria, que são necessários para a construção 
da refinaria, são reajustados por uma outra fórmula que está prevista em contrato. 
Então, nesses serviços, você tem basicamente uma questão de grande 
quantidade de mão de obra sim, então me parece extremamente adequado que 
a fórmula de reajustamento da parcela serviço do contrato tivesse na sua 
formação, na sua parametrização, um peso maior para a questão da mão de obra, 
sem falar da questão toda do momento que o Brasil vivia naquela época, estamos 
falando de 2008, 2009, em que havia escassez de mão de obra, existia uma 
tendência natural de uma elevação dos custos da mão de obra. Especificamente 
para essa obra de Recife, de Ipojuca, próximo à região metropolitana de Recife, 
dessa construção dessa refinaria, no estado de Pernambuco não existia mão de 
obra qualificada para construção química, petroquímica ou de óleo e gás, que se 
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caracteriza esse tipo de refinaria, disponível em quantidade e em qualificação para 
uma obra desse porte e se viu necessária uma migração, uma importação dessa 
mão de obra de outros centros, notadamente a região de Rio, São Paulo e Bahia, 
onde você tem concentração de mão de obra com esse tipo de perfil. Essa obra, 
diferente de outras obras em refinarias existentes, ela não teria a questão do 
adicional de periculosidade, porque a refinaria ainda não estava em operação 
como está hoje, mas ela não está em operação, durante, então durante muito 
meses da sua construção não seria passível da aplicação do adicional de 
periculosidade, então muito difícil de imaginar que houvesse, seria razoável você 
tirar mão de obra de outras obras do sul do país ou na região do pólo 
petroquímico, que os salários eram maiores inclusive do que dissídio de 
Pernambuco, o engenheiro recebia adicionais de periculosidade para se 
movimentarem para trabalhar nessa obra de Pernambuco se não houvesse, 
realmente, uma comissão salarial diferenciada, uma condição que tivesse uma 
atratividade a levar essa mão de obra para a região. Então essa questão do 
impacto de mão de obra é bastante significativa para essa obra. 
Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo: Muito obrigado. E era previsível que 
houvesse, ao longo do curso da execução dos contratos, um aumento gradativo 
superior à média do país do custo dessa mão de obra por conta de pressão sindical, 
por exemplo? 
Testemunha: Era de se supor pelos motivos que eu já coloquei. Escapei de um 
grupo de obra localizada, uma grande concentração. A construção dessa refinaria 
chegou a envolver em seu momento de pico números em torno de 55, 60 mil 
funcionários no mesmo condomínio de obras, que é uma área gigantesca formada 
por várias empreiteiras, cada uma fazendo uma parte dos serviços conforme a 
Petrobras achou por bem dividir, lotear e fracionar a construção da refinaria. Essa 
concentração naturalmente fortaleceria os movimentos sindicais, traria à classe 
trabalhadora uma condição de reivindicação diferenciada, o que se mostrou 
realidade dentro do processo ao longo dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, onde 
a construção ocorreu de uma forma bastante intensa, e era natural, várias greves 
ocorreram, vários benefícios que não existiam na convenção coletiva foram 
adquiridos pelos trabalhadores nesses processos de negociação de convenção 
coletiva” (evento 865). 

     

          A prova dos autos, MM. Juiz é clara ao atestar que o índice previsto para reajuste 

do componente ‘mão de obra’[1], por retratar apenas o aumento dos salários, não refletia 

o aumento extraordinário dos encargos complementares que formam o custo horário da 

mão de obra, bem como as exigências de novos benefícios pelas Convenções Coletivas. 

                                                   
[1] A0161309_50 (ICC - Recife - Mão de Obra). 
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Assim, não foi por acaso que o Parquet nada falou a respeito do assunto em seu memorial 

final! 

 

               Certamente pelo mesmo motivo, nada foi dito na derradeira peça ministerial 

quanto à acusação de atos anteriores à aprovação da Diretoria Executiva, como havia 

feito na peça vestibular.  

 

A despeito disso tudo, o Ministério Público ainda teima que consistiria em indício 

de corrupção o fato de que, após terem sido canceladas “as licitações iniciais das obras 

de UDA, e UHDT e UGHS”, não foram chamadas novas empresas nos REBIDS realizados (p. 

213 do evento 1306). 

 

Como já se disse, por se tratarem de obras de alta complexidade, eram poucas as 

empresas que teriam capacidade para assumir projetos daquele porte, sendo que todas 

elas foram chamadas tanto na licitação inicial quanto nos respectivos REBIDS. 

 

              Vale esclarecer que a própria Comissão de Apuração Interna concluiu que se trata 

de descumprimento de natureza meramente formal, daí o nome “não conformidade”: os 

coordenadores das comissões de licitação (Sr. OMAR ANTÔNIO KRISTOCHECK FILHO - UDA e 

UCR; Sr. LUÍS CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA LUIS CARLOS - UHDT; e Sr. RICARDO LUIS FERREIRA PINTO 

TÁVORA MAIA - Tubovias de interligações) não observaram tal orientação, o que 

representou apenas descumprimento de natureza formal.  

 

Ademais, nos termos do DIP AB-CR 76/2007, de 08/03/2007 (evento 1077), a 

instalação das unidades de hidrotratamento de diesel (UHDT), encontrava-se no caminho 

crítico da implantação da RNEST: 
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Neste contexto, a Comissão de Licitação, após a primeira etapa do procedimento 

licitatório, como já narrado no histórico, entendeu que uma nova rodada, com as mesmas 

licitantes, poderia obter a proposta mais vantajosa à PETROBRAS, respeitando-se todos os 

princípios da licitação, especialmente os da isonomia, eficiência, economicidade, 

competitividade e celeridade. 

 

No caso do procedimento licitatório referente à UHDT/UGH, tal procedimento, 

inclusive, foi objeto de parecer do JURIDICO/JSERV, que o considerou juridicamente 

possível. Confira-se o Relatório da Comissão de Licitação: 

 

 

 

Vale ressaltar que a convocação de uma nova empresa para participar do 

procedimento licitatório implicaria a abertura de prazo, no mínimo, igual àquele 

oportunizado no primeiro convite, de modo a se preservar a isonomia do certame, o que 

postergaria a sua conclusão e, consequentemente, atrasaria o início das operações da 

RNEST. 

 

O item 5.6.2[2] do Decreto 2.745/1998, o qual dispõe sobre a inclusão de pelo 

menos uma nova licitante a cada novo convite, deve ser interpretado de forma 

sistemática com os demais itens do referido diploma normativo, especialmente o item 

                                                   
[2] 5.6.2 A cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a, pelo 
menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente. 
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2.1, “e”[3]. O referido item prevê a hipótese de dispensa de nova licitação quando as 

propostas anteriores tiverem consignado preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado.  

 

Neste sentido, uma vez que a apresentação de propostas com preços excessivos 

justifica a dispensa de nova licitação e a contratação direta, a PETROBRAS também estaria 

autorizada a realizar novo convite sem a necessidade de inclusão de novas licitantes. 

 

Assim, verificados o prejuízo para a PETROBRAS com a inclusão de uma nova 

empresa, em razão do tempo despendido, e a necessidade de se conferir celeridade ao 

procedimento licitatório, encontra-se amparada no Decreto 2.745/1998 e no interesse 

público a realização de novo certame sem a inclusão de novas empresas, além daquelas 

que já haviam sido convidadas. Tudo isso amparado em parecer do Departamento 

Jurídico da própria PETROBRAS! A esse respeito, merece destaque trecho do interrogatório 

de PEDRO BARUSCO: 
 
“É o seguinte, quando a gente faz uma licitação, com um objeto mais simples, 

simples, aí dá preço alto e, vamos dizer, a gente não está pressionado por prazo e 
tal, a gente normalmente, apesar de poder fazer uma contratação direta, 
normalmente, já gente fizer uma estatística vai verificar isso, normalmente fazia 
um rebide. Aí no rebide se colocava uma nova empresa, ou uma ou mais empresas, 
revisava a lista aumentando a competitividade. Mas quando a gente fazia isso a 
gente era obrigado a dar um prazo, no mínimo igual ao prazo anterior, que 
normalmente era 3, 4 meses, porque, como a gente está colocando um novo bide, 
um novo proponente, a gente tem que dar, vamos dizer, a mesma condição dele 
fazer a proposta que a gente deu para os outros atrás, para os outros 
anteriormente. Então isso fazia o que, fazia com que o processo licitatório se 
prolongasse demais. Então, nesse caso da Rnest, eu lembro que a gente manteve 
a lista pra poder também dar menos prazos aos proponentes, essa foi a razão que 
eu me lembro” (evento 1108). 

 

Acerca desse assunto, a advogada da PETROBRAS esclareceu que: 

                                                   
[3] 2.1 A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses: [...] 
e) quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente superiores aos praticados 
no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais incumbidos do controle oficial de preços; 
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Ministério Público Federal: - Certo. Um outro aspecto, esse mais procedimental, 
talvez a senhora recorde, item 6.5 do relatório consta a 
indicação de irregularidades no que tange à falta de inclusão de empresas no novo 
procedimento licitatório em descumprimento ao decreto 2745 de 98, dentre os 
quais no consórcio Odebrecht e OAS. A senhora participou sobre esse aspecto, 
houve parecer? 
Testemunha:- Acredito que tenha havido parecer; tiveram algumas licitações da 
refinaria do nordeste que foram repetidas, foram feitas novas licitações, porque a 
primeira licitação teve preço excessivo. Existe uma hipótese de dispensa, tem uma 
regra no MPC que diz que é recomendável que exista sempre uma nova empresa 

convidada numa licitação com objeto parecido de uma licitação já realizada. Em 
licitações também com preço excessivo, existe uma outra regra no regulamento 
que diz que, é hipótese de dispensa de licitação, se houver preço excessivo em 
todas as propostas, a licitação é encerrada e pode se contratar diretamente. 
Então, em alguns casos, pode ser que tenha sido esse, foi avaliada a possibilidade 
de não se convidar uma nova empresa porque a engenharia alegava que, ao 
chamar uma nova empresa, teria que, pra preservar a isonomia do certame, dar 
um prazo muito longo pra que essa empresa entrante tivesse o mesmo nível de 
conhecimento das outras empresas já participantes, porque são documentos de 
projeto, um escopo grande. E aí existe uma tese de que, se a hipótese de 
contratação direta, se eles poderiam contratar diretamente e haveria um prejuízo 
pra companhia na inclusão de uma nova empresa pelo tempo despendido, e a 

necessidade do negócio que eles sustentavam era de que tinha que acelerar a 
licitação, que eles poderiam, quem pode mais, pode menos, repetir uma licitação 
com as mesmas empresas, mas sem deixar de apontar os riscos de ser questionado 
por não estar observando o item do regulamento, do MPC, desculpa, do manual 
(evento 517 na Ação Penal 5083376-05.2014.4.04.7000). 

 

E como se não bastasse tudo isso, PEDRO BARUSCO admitiu a esse d. Juízo que não 

recebeu pagamento algum em relação ao contrato das obras da RNEST! 

 
“Juiz: Na antepenúltima página tem lá Odebrecht/OAS – Consórcio CONEST – 
UHDT. Houve pagamento de comissão, propina nesse caso? 

Interrogado: Meritíssimo, olha, eu não recebi nesse caso. Eu acredito que tenha 
havido, porque esse contrato foi assinado já 2010, eu não recebi nada dele. 
Inclusive estava se discutindo muito esse contrato e quando eu saí eu não tinha 
recebido nada desse contrato. Por isso até eu não coloquei aqui como é que foi a 
divisão, porque tanto os RNEST quanto os COMPERJ eu não recebi nada. 
Juiz: Da RNEST o senhor não recebeu? 
Interrogado: Não” (evento 1108).  
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E mais: o delator ainda foi enfático ao informar que nem “promessa” de 

pagamento houve (evento)! 

 

Apesar disso tudo, chega a Acusação ao ponto de falar que tudo isso “não significa 

que (Barusco) não tenha participado das negociações de promessa/pagamento e 

aceitação/recebimento de propina” (p. 219 do evento 1306). 

 

Sem ter prova nenhuma da corrupção, o Ministério Público pretende agora 

transformar em crime o que poderia configurar no máximo inadimplemento de obrigação 

normativa no âmbito da Estatal! De acordo com as alegações finais acusatórias, “ainda 

que Pedro Barusco tenha dado aparência de licitude à iniciativa da Petrobras, fato é que 

a normativa da empresa foi desrespeitada” (p. 213, evento 1306). 

 

Veja aqui, MM. Juiz, mais uma inegável demonstração do descompromisso 

ministerial com a verdade. Causa espécie a desonestidade do Parquet ao pedir a 

condenação do peticionário e de corréus pelo crime de corrupção ativa, quando o agente 

alegadamente corrompido afirma expressamente que não recebeu valor algum 

tampouco promessa de pagamento e enfatiza que somente houve descumprimento de 

norma administrativa, ou seja, a chamada não-conformidade! 

 

Patente, pois, a inocorrência de crime também em relação aos contratos da 

RNEST. 

 

12.6.6. Os contratos celebrados para obras referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro – COMPERJ 

 

A denúncia aponta duas obras do chamado Completo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ) que teriam sido conquistadas por consórcios integrados pela CNO de às 

custas de vantagens alegadamente ilícitas, os consórcios PIPE RACK e TUC.   
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12.6.6.1. O consórcio PIPE RACK 

 

Um desses consórcios, o denominado PIPE RACK integrado pela CNO, UTC 

ENGENHARIA E MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA SA, teria sido beneficiado, pois “o 

procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do cartel”, já que, segundo 

o Parquet, “das 15 empresas convidadas para o certame, apenas uma, a TOYO DO BRASIL, 

não era cartelizada” (p. 100 da denúncia).  

 

               Novamente a acusação parte única e exclusivamente de um ergo apriorístico, ou 

seja, se quase todas as empresas convidadas integravam o presumido cartel, logo houve 

corrupção nos certames. E, mais uma vez, a Ministério Público não explica que relação 

teriam os servidores da Estatal com os aludidos fatos nem tampouco se alguma das 

convidadas não deveria estar na lista, ou se alguma que deveria foi deixada de fora.  

 

               Sem ter ato de ofício a indicar, o Parquet limita-se ao genérico argumento de que 

os servidores públicos denunciados “assumiam o compromisso de se omitirem no 

cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de 

irregularidades em virtude do funcionamento do “Clube” (p. 102 do evento 1).  

 

               Além da inexistência de ato de ofício, a prova dos autos é contundente no sentido 

de que não houve nenhuma irregularidade no procedimento para contratação do 

consórcio PIPE RACK.  

 

               Por mais que a denúncia presuma que a prática de crime por conta da 

contratação direta autorizada pela Diretoria Executiva – novamente ela, e não os 

supostos agentes corrompidos - o próprio relatório final da Comissão de Apuração 

Internada da PETROBRAS conclui que a contratação direta das obras do PIPE RACK ocorreu 

em virtude de ausência de competitividade (propostas das licitantes acima da estimativa 

da PETROBRAS), após severa e exaustiva negociação da Estatal com o Consórcio contratado, 
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não tendo sido apontado nenhum sobrepreço nos valores contratados (evento 3, anexo 

125). 

 

               Consoante o DOCUMENTO INTERNO DA PETROBRAS (DIP) juntado no evento 3, anexo 

122 e elaborado por funcionários diversos daqueles a quem a denúncia atribuiu o crime, 

“a contratação pretendida tem de ser efetuada, uma vez que a Unidade permanece no 

escopo do empreendimento e é crítica para o início das operações do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro”, conforme atestou o departamento jurídico da Estatal 

(evento 3, anexo 122).  

 

Além da comprovada ausência de competitividade, a contratação direta das 

obras do PIPE RACK se fundamentava na necessidade de preservação do cronograma de 

conclusão do COMPERJ, considerando que as obras em questão encontravam-se no 

caminho crítico do empreendimento, como se extrai do ofício DIP ENGENHARIA 

000379/2011 (evento 1077). Assim, àquela época, a instauração de nova licitação, após 

todas as licitantes terem apresentado propostas em patamares superiores às estimativas 

da PETROBRAS, impactaria no cronograma do COMPERJ. 

 

Por outro lado, a assertiva feita na denúncia de que o contrato foi celebrado 

“12,91% acima da nova estimativa da Petrobrás” (p. 102 do evento 1) não constitui indício 

de qualquer conluio ou cartel, representando um resultado compatível com as avaliações 

realizadas pelas licitantes quanto às condições técnicas e econômico-financeiras de 

execução do empreendimento, bem como do projeto da Estatal, que refletiram nas 

propostas apresentadas. 

 

Cumpre destacar as peculiaridades das obras em questão, que exigiam 

tecnologias avançadas, de grande complexidade e dificuldade, o que impactou 

diretamente as propostas das licitantes. Conforme esclarecido no depoimento prestado 

por EDUARDO DE ABREU LIMA BIZZOTO, funcionário da CNO que trabalhou na elaboração da 

proposta do Consórcio, para mitigar as interferências das obras do PIPE RACK com os 
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demais empreendimentos do COMPERJ e não prejudicar o cronograma de funcionamento 

do complexo, o PIPE RACK deveria ser todo modularizado, de forma que seus módulos 

deveriam ser construídos fora do COMPERJ, serem transportados até o complexo para 

montagem e posterior interligação com as demais unidades: 
 

“O contrato do Pipe Rack, ele teve uma particularidade que na ocasião do próprio 
desenvolvimento do COMPERJ, você normalmente, com as obras de interligação, 
são obras que elas são extremamente complexas, porquê, porque elas afetam 
toda a área do COMPERJ. É tipo aquele negócio, para exemplificar de uma maneira 
assim mais popular, se imagina assim uma cidade onde a gente responsável pelo 

esgoto, onde a gente responsável pela iluminação pública, onde a gente 
responsável pelo abastecimento, ou seja, você faz todas as interligações e as 
unidades são os prédios, as casas. Então, você acaba que você tem uma interface 
muito grande, com tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo porque você 
interfere com todas as áreas de processos, então a Petrobras definiu nessa 
licitação, diferente de outros Pipe Rack’s, de outras unidades da Petrobras, esse 
Pipe Rack ele deveria ser todo modularizado, ou seja, ele teria que ter a mesma 
composição de uma plataforma marítima, você teria que fazer os módulos fora da 
área onde vocês seriam chamados, edificar esses módulos levar esses módulos, 
dependendo de equipamentos especiais para a área de montagem e só depois 
interligar. Porque? Visando exatamente essa diferença que poderia prejudicar o 
andamento das outras obras que estavam sendo executadas ao mesmo tempo, 

causar algum tipo de atraso, algum tipo de problema ao COMPERJ. Então, essa 
metodologia construtiva do porte que foi feito o COMPERJ, tornou-se realmente 
uma obra extremamente dificultosa, porque nós tivemos que considerar tanto 
na elaboração da proposta, no planejamento mesmo, como se fosse uma espécie 
de fábrica, uma estrutura dentro de uma estrutura para se fazer essa obra. 
Então, essa obra hoje, quer dizer, em termos até de Petrobras ela é uma obra que 
serviu de exemplo para outras unidades de operações, inclusive tem referências 
em seminários de engenharia, esse negócio todo, pela particularidade dessa ideia 
da engenharia da Petrobras de fazer essa obra, esse fato novo da modalização. O 
que torna ela realmente, assim para quem tem um pouco da área de engenharia, 
uma obra particular em termos de tecnologia, de ponta, de avanço tecnológico 
em termos de construção. 

 

Além disso, tecnicamente, comprovou-se a necessidade da contratação direta em 

razão dos possíveis prejuízos que a instauração de nova licitação causaria ao COMPERJ, vez 

que a construção do PIPE RACK se encontrava no caminho crítico do empreendimento, de 
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modo que o atraso na contratação impactaria o prazo de partida do COMPERJ, o que foi no 

depoimento de LUIZ FELIPE MORAES D’AVILA: 

 
“Na época, a construção do Pipe-Rack estava num caminho crítico, isto é, se 
houvesse um pequeno atraso na contratação impactaria o prazo de partida do 
COMPERJ. Assim, encerram a licitação e, então, foi autorizada pela DE realizar a 
negociação direta com o Consórcio Pipe-Rack, licitante que havia apresentado a 
menor proposta no procedimento encerrado. Explicou que, durante a negociação 
para contratação direta, foi proposto um desconto que ficou dentro da margem 
de aceitabilidade da estimativa da Petrobras, anteriormente elaborada” (evento 

774). 

 

Disse ainda a mesma testemunha que nunca soube de “interferência do então 

diretor Renato Duque nessa licitação, nesse processo de contratação” (evento 774). 

 

Vale ainda que registrar que, embora a inicial afirme que “comprova o aceite e 

recebimento das vantagens indevidas por Renato Duque declarações de Augusto 

Mendonça, segundo o qual as empresas do Clube, por meio de Ricardo Pessoa, 

combinaram o pagamento de vantagem indevidas” em relação ao referido consórcio (p. 

104 do evento 1), é importante registrar que RICARDO PESSOA nunca afirmou isso. Muito 

pelo contrário. Em seu depoimento disse justamente o seguinte: 
 
“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”. 
“Juiz Federal: Esse do Pipe Rack o senhor já respondeu, o senhor não se recorda 

se houve pagamento de valores, pelo que o senhor disse o senhor... 
Depoente:Não. 
Juiz Federal: Não teria havido, pelo que o senhor se recorda? 
Depoente: Exatamente” (evento 654). 
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Em que pese a obviedade da improcedência da acusação, em seu memorial final 

o Parquet parece fechar os olhos para a prova dos autos, agarrando-se à mentirosa versão 

de que BARUSCO “Confirmou que as empresas cartelizadas prometeram e pagaram propina 

em decorrência das contratações para a construção do Comperj” (p. 209 do evento 1306).  

 

A realidade, entretanto, é que, em seu interrogatório, BARUSCO disse que além de 

não ter recebido nada relacionado ao COMPERJ, “essa negociação nunca ficou muito clara” 

e “ficou uma situação indefinida” (evento 1108).   

 

Diante disso, não há dúvida da improcedência da inicial também em relação a 

esse tópico.  

 

12.6.6.2. O consórcio TUC 

 

No caso do consórcio TUC, mais uma vez o Ministério Público deduz que a alegada 

corrupção dos funcionários da PETROBRAS “fica evidenciada pelos atos de ofício por eles 

praticados a fim de possibilitar a contratação direta do Consórcio TUC, havendo dispensa 

de licitação” (p. 115 do evento 1). 

 

Segundo a denúncia, “o procedimento de contratação direta solicitado por 

subordinados de Paulo Roberto Costa e Renato Duque, por ordem destes, muito embora 

fosse justificado pela urgência para a contratação e início das obras, não apresentou 

comprovação da referida urgência” (p. 115 do evento 1). 

 

Inicialmente, diante de peculiaridades do consórcio TUC, destacar trecho do 

depoimento prestado pelo empresário JULIO CARMAGO que bem contextualiza as 

negociações:  

 
“No Comperj eu atuei num consórcio que chamou-se TUC, que era a junção de três 
empresas – Toyo, UTC e CNO, Odebrecht – esse foi um trabalho que começou com 
uma ideia de se fazer uma modalidade diferente na Petrobras, no sentido de 
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poupar o caixa da empresa; isto é, nós tínhamos investidores dispostos a executar 
a obra, fazer a obra e vender para a Petrobras, cobrar da Petrobras como serviços 
prestados. Essa ideia foi discutida durante 4 anos, passado em várias reuniões da 
diretoria da Petrobras e, finalmente, pra nossa surpresa, numa última reunião que 
foi discutida, entendeu a diretoria plena da Petrobras, ou a diretoria executiva, 
que esse modelo não se mostrava benéfico, e que então eles preferiam voltar ao 
sistema de contratação tradicional e simplesmente encerraram as negociações. 
Muito bom, nesse momento nós estamos discutindo dois tipos de pacotes: um do 
hidrogênio e outro do fornecimento de vapor, água e efluentes. A Petrobras, 
então, entendeu que na parte de hidrogênio ela preferia fazer uma nova licitação, 
e na parte de água e efluentes de vapor, pelo tempo que ela necessitava e 
considerando que nós já havíamos feito toda a engenharia, tanto a básica quanto 
a detalhada desse projeto, ela entendeu que era muito mais econômico e muito 
mais prático ela partir para uma negociação direta do que soltar uma nova 
concorrência, onde ela precisaria começar desde o projeto básico e até o projeto 
detalhado, e isso evidentemente levaria um tempo bastante longo pra que fosse 
concluído, esse trabalho. E como no momento, naquele momento, a obra do 
Comperj era uma obra prioritária para a Petrobras, entendeu-se que devia ser 
feita uma negociação direta e assim foi feito, uma negociação bastante rigorosa, 
cujos preços saíram inclusive menores do que aqueles que nós estávamos 
ofertando para o consórcio investidor” (evento 553). 

 

Como se vê, o modelo originalmente estabelecido para contratação da central de 

utilidades do COMPERJ foi amplamente discutido pela PETROBRAS e seus parceiros por longo 

período, não se mostrando viável, contudo, por questões de ordem eminentemente 

técnica, sem que se comprovasse qualquer envolvimento ou interferência da CNO nessa 

questão, inclusive no sentido de alterar o modelo de contratação. 

 

Por meio do DOCUMENTO INTERNO DA PETROBRAS (DIP) n. 000605/2011, a questão foi 

encaminhada por funcionários da estatal (nenhum deles denunciado ou suspeito de 

qualquer irregularidade) solicitando autorização para instauração de negociação direta 

(evento 1077). 

 

Conforme se verifica do referido DIP, a realização de licitação acarretaria 

“maiores impactos de prazo na partida das Unidades do TREM 1 do COMPERJ, maiores 

custos com hibernação de tais unidades e impacto mercadológico, face ao maior nível de 

exposição a concorrência, pela necessidade de importação de derivados, ao mesmo 
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tempo em que teríamos a imagem da Petrobras comprometida junto a seus acionistas” 

(evento 1077). 

 

Por outro lado, a opção pela negociação direta ainda buscou “tirar proveito do 

conhecimento técnico das unidades, que o Consórcio TUC adquiriu durante a sua 

participação no Projeto em conjunto com a CDPU e do fato de já terem negociado todos 

os fornecimentos de terceiros, o que minimiza os impactos sobre prazo de partida das 

Unidades do trem 1 e os custos da sua possível hibernação, e confere maior 

previsibilidade dos valores envolvidos” (idem). 

 

FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, engenheiro, Gerente-Geral de implantação 

do COMPERJ, confirmou a vantagem competitiva decorrente do conhecimento do 

Consórcio TUC sobre o projeto, possibilitando a elaboração de proposta de modo muito 

mais célere do que qualquer outra empresa ou consórcio (evento 774):  
 

“Defesa de Rogério Araújo:- Certo, o senhor foi claríssimo. As unidades de 
processo da refinaria elas tem condições de funcionar sem a unidade de 
utilidades? 
Depoente:- Não. 
Defesa de Rogério Araújo:- Por isso, eu diria, a unidade de utilidades ela deveria 
necessariamente estar pronta antes dessas outras obras. 
Depoente:- Sim, existe um (Ininteligível) antes ou (Ininteligível) dias antes, 
algumas qualificando um pouco depois, mas não existe refinaria sem as unidades 
de processo e unidade de utilidades, não há como refinar o petróleo. 
Defesa de Rogério Araújo:- Era natural então, que as obras das utilidades ficassem 
pronta em um curto espaço de tempo, até para não atrasar as demais. 
Depoente:- (Ininteligível) no início. 
Defesa de Rogério Araújo:- Certo. O senhor se recorda se o consórcio já tinha 
projeto avançado a essa época da... 
Depoente:- No início eu cheguei em 2012 sim, eu tenho a informação que a 
contratação do Consórcio TUC, (Ininteligível), uma das justificativas da 
PETROBRAS para sua contratação na época, é que este consórcio tinha 
informações sobre o projeto que davam uma vantagem competitiva, ele era 
capaz de fazer uma proposta para a PETROBRAS muito mais rápido que uma 
outra empresa nova no cenário, porque ela tem que começar, levar um tempo 
até chegar no mesmo nível de formação desse consórcio, esta é a explicação da 
PETROBRAS para essa contratação” (evento 774). 
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               Diante disso, é claro que a decisão pela contratação direta do Consórcio TUC foi 

absolutamente legítima e amparada em concretas justificativas. A delirante suposição da 

denúncia de que a contratação constituiu expediente para compensar os investimentos 

já realizados pelo Consórcio é flagrantemente incompatível com a prova dos autos. Talvez 

por isso, sobrou ao Parquet sustentar em suas alegações finais que houve 

“desconformidade com a normativa da Petrobras” (p. 213, evento 1306), o que está 

muito longe de constituir indício de prática criminosa.  

 

12.6.6.3. O Consórcio OCCH 

 

A respeito do Consórcio OCCH firmado para construção do prédio sede de Vitória, 

o peticionário poderia gastar páginas e páginas para demonstrar a inocorrência de 

qualquer irregularidade, porém a prova cabal de que não teve absolutamente nenhuma 

relação nos fatos é mais do que suficiente para impor sua absolvição. 

 

              Tanto é assim, que por mais que tenha tentado, não conseguiu o Ministério 

Público atrelar de nenhuma forma o contrato celebrado pelo Consórcio OCCH à pessoa 

do peticionário, requerendo, assim, sua absolvição em relação a estes fatos (evento 

1306). 

 

A prova é contundente, seja porque todas as testemunhas que tiveram alguma 

participação no consórcio sequer conheciam ROGÉRIO, seja porque PEDRO BARUSCO 

confessou que errou ao indicar o nome do defendente como contato para as obras. 

 

Relevantíssima, pois, a retificação feita por BARUSCO na ocasião de seu 

interrogatório quando disse que se enganou ao relacionar o nome de ROGÉRIO à obra: 

“nessa questão da sede de Vitória eu lembrei que era uma outra área da Odebrecht (....), 

era a área de Infraestrutura”, além de que esse assunto “ficou em aberto” (evento 1108). 
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Como já se disse, a atuação de ROGÉRIO sempre restringiu à área de engenharia 

industrial da CNO, que não foi a responsável pelas obras em questão. Ao ser questionado 

a respeito do assunto em seu interrogatório, o peticionário deixou claro que não teve 

absolutamente nenhum envolvimento no assunto: 

 
“Interrogado:- Não, essa é uma obra indus... de civil que a responsabilidade é da 
infraestrutura, eu não tinha nada a ver com isso. 
Defesa de Rogério Santos de Araújo: O senhor nunca teve nenhuma participação? 
Interrogado: Nunca fui lá, nunca, é uma obra eminentemente civil, não tenho 1 
metro de tubo lá, de estrutura, não tenho. 
(...) 
Defesa de Rogério Santos de Araújo:- Alguma obra relacionada à Vitória, o senhor 
teve algum envolvimento de infraestrutura, não? 
Interrogado:- Não, nunca tive nenhum envolvimento em Vitória” (evento 1105). 

 

As testemunhas EDUARDO KANZIAN, MARIA CRISTINA PONCHON DA SILVA, PAULO AUGUSTO 

SANTOS DA SILVA – representantes das outras empresas que integravam o consórcio - 

também corroboraram o alijamento do peticionário, pois nem mesmo o conheciam 

(eventos 591 e 639).  

 

FLÁVIO POSSOLO GOULART, coordenador de planejamento e gerente de engenharia 

da obra, que comparecia diariamente à obra também afirmou que desconhece 

“completamente” quem seja ROGÉRIO ARAÚJO nem nunca ouviu o nome dele ser 

mencionado nas negociações (evento 795).   

 

Outras testemunhas ainda confirmaram que o prédio sede de Vitória não era uma 

obra da engenharia industrial, única área em que o peticionário atuava: 

 
“Defesa:- Minha última pergunta, o prédio da Petrobras de Vitória foi uma obra 
da engenharia industrial? 
Testemunha:- Não, não fazia parte do nosso segmento. (...) 
Testemunha:- Engenharia industrial. Então, como esse contrato aí não é da 
engenharia industrial, eu não sei dizer se é infraestrutura ou se é (...), mas com 
certeza não fazia parte da nossa estrutura, com certeza o Rogério não tinha o que 
fazer lá” (SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA, evento 829). 
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“Defesa:- Certo. Sobre o prédio sede de Vitória, o senhor sabe se é uma obra da 
engenharia industrial? 
Depoente:- Não, não é. Esse é o tipo de construção que não é da engenharia 
industrial” (JOÃO BORBA FILHO, evento 924). 

 
“Defesa de Rogério Araújo: Perfeito. Ainda nessa linha, aproveitando a pergunta 
da minha colega, em relação ao prédio de Vitória, seria lógico, seria possível que 
ele tivesse tido alguma ingerência? Ele poderia ter dado apoio a essa obra na 
medida em que ele fazia essa relação com a Petrobrás? 
Depoente: Olha, em termos de lógica, lógica, eu não vejo nenhuma, porque não 

tem nada a ver as áreas, as atribuições, as delegações e os desenvolvedores de 
negócios das outras áreas, são pessoas distintas, com o mesmo reconhecimento, 
o nome de Rogério, têm nas outras áreas, têm pessoas melhor capacitadas ou não 
que Rogério, nas outras áreas de negócio. Então, não existe conflito do mercado 
delegado dentro da Odebrecht, então a atuação de Rogério é engenharia 
industrial e outros das outras áreas” (MARCELO DEGANI PANZETTI, evento 945)  

 
“Defesa:- Senhor Hermanny, o senhor falou aqui do prédio de Vitória. Com relação 
a Rogério Araújo, faz sentido que ele tivesse alguma participação nessa obra do 
prédio de Vitória? 
Testemunha:- Não faz sentido que qualquer pessoa da área industrial tivesse 
ingerência sobre uma obra de edificação” (CARLOS HERMANNY FILHO, evento 911) 

 

Por mais cristalina que seja a ausência de participação do peticionário nos fatos, 

não é demais registrar que também em relação aos aditivos da mesma obra BARUSCO 

negou que tenha recebido qualquer vantagem ilícita:  
 
“Juiz: A acusação aqui menciona que ele teria recebido propinas em aditivos desse 
contrato do prédio de Vitória. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? 
Interrogado: Não tenho”.  

 

Aliás, quanto aos crimes de corrupção e lavagem envolvendo os aditivos no 

referido contrato, esse d. Juízo determinou o desmembramento do feito, o que reforça 

ainda mais a improcedência da acusação ora movida contra o defendente, sendo de rigor 

sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV, CPP. 
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13. LAVAGEM DE VALORES: UMA CRIAÇÃO 

 

 Dos muitos vícios da ação penal ora combatida, talvez o mais despropositado seja 

a acusação de lavagem de dinheiro. Partindo de um quadro sem pé ou cabeça – que virou 

slide colorido em coletiva de Imprensa – a Acusação afirma que o GRUPO ODEBRECHT (e não 

o peticionário) fez com que propina abastecesse contas abertas em nomes de empresas 

offshore atribuídas a PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE. 

 

Sem explicar a origem ilícita do dinheiro, sem imputar a nenhum dos acusados a 

ordem de pagamento, sem afirmar suposta intenção do peticionário de dissimular a 

origem de valores ou de reinserir o dinheiro (que nunca foi sujo) de forma limpa no 

Sistema Financeiro Nacional, o Parquet narra um fato que, tivesse começo, meio e fim, 

jamais passaria do exaurimento de corrupção. 

 

Também neste ponto, a denúncia é inepta. Quanto à justa causa, se ela já não 

existia para que fosse iniciada a ação penal, hoje, depois de extensa prova produzida em 

Juízo invalidando as presunções ministeriais – em contraponto ao nada probatório da 

Acusação –, não há outro caminho possível que não a improcedência da ação penal. 

 

De se ressaltar que no último dia 22 de fevereiro foi deflagrada a 23ª fase da 

Operação Lava-Jato, que redundou em mais uma medida de busca e apreensão em 

unidades do GRUPO ODEBRECHT e na prisão cautelar de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, 

profissional de marketing atuante nas campanhas à Presidência da República do Partido 

do Trabalhadores. 

 

 De acordo com decisão de V. Exa. (pedido de prisão preventiva n. 5003682-

16.2016.4.04.7000), JOÃO SANTANA seria controlador da offshore SHELLBILL FINANCE S/A que, 

por sua vez, teria recebido da KLIENFELD SERVICES LTDA. “depósitos de USD 1.000.000,00 
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EM11/07/2012, de USD 700.000,00 em 01/03/2013, e de USD 800.000,00 em 

08/03/2013”. Pontua V. Exa. ser a depositante “a mesma empresa utilizada pela 

Odebrecht para efetuar pagamentos de propinas a agentes da Petrobras”; a SHELLBILL 

também teria recebido, “USD 500.000,00 em 13/04/2012” da INOVATION RESEARCH 

ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD., apontada por V. Exa. como “outra off-shore”, que teria 

sido usada “para efetuar o pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobrás”. 

 

 Para contextualizar a atuação de ambas as offshore atribuídas ao GRUPO 

ODEBRECHT, V. Exa. faz referência à presente ação penal, sem se dar conta que, ao fazê-lo, 

atestou a falta de bases para a acusação de lavagem de valores ora combatida, assim 

como a de organização criminosa: 

 
“Esses elementos circunstanciais revelam as relações entre esses indivíduos219. 
Aliado ao fato do contrato da Klienfeld ser assinado por Marcelo Rodrigues e o 
cadastro da conta Smith & Nash ser assinado por Hilberto Silva, como 
representante da Odebrecht, de se concluir que há indícios de que seriam essas 
pessoas responsáveis pela abertura e movimentação de parte das contas secretas 
mantidas no exterior pela Odebrecht. Na Odebrecht, atuariam os executivos 
Hilberto Silva e Luiz Eduardo, que contariam com os serviços de Olivio Rodrigues 
Júnior, Marcelo Rodrigues, Fernando Migliaccio da Silva e Vinicius Veiga Borin, 
para constituição das off-shores, abertura das contas e eventualmente da própria 
movimentação”. 

 

 Ora, se, na visão desse Juízo, eram essas pessoas físicas as responsáveis “pela 

abertura e movimentação de parte das contas secretas mantidas no exterior pela 

Odebrecht”, é porque o peticionário nunca exerceu o papel que lhe foi atribuído na 

denúncia ora combatida. Muito pelo contrário, a conclusão de V. Exa. só mostra que o 

peticionário nada tinha a ver com essas empresas e que as acusações feita com base na 

documentação bancária ilegalmente obtida na Suíça não passa de uma fantasia ou, pior, 

de uma brincadeira de mau gosto. E, de fato, não tinha. Tanto assim que seu nome não 

citado em momento algum naqueles autos.  

 

                                                   
219. Nenhum deles é o peticionário. 
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13.1.A inépcia da inicial em relação à lavagem de valores 

 

13.1.1. Quais são, afinal, os crimes antecedentes? 

 

Afirma o Ministério Público que os recursos branqueados são provenientes “dos 

delitos antecedentes de fraude a licitações, cartel, organização criminosa, corrupção ativa 

e passiva, praticados em detrimento da Petrobras” (p. 136, evento1). Em outro momento, 

a inicial aumenta esse rol, afirmando que também crimes contra a ordem tributária 

seriam antecedentes... 

 

Acontece que dessas figuras típicas, apenas duas são efetivamente imputadas. a 

organização criminosa e a corrupção. Já as outras, ficaram ao bel prazer da Acusação: na 

medida em que não imputa os fatos que se enquadrariam nesses outros tipos penais, 

sente-se curiosamente desobrigada de descrevê-los. Se não há acusação por esses crimes 

antecedentes, a denúncia que imputa lavagem haveria, no mínimo, de descrevê-los de 

forma concreta e individualizada, indicando também o bem ou valor que com ela se 

obteve direta ou indiretamente. 

 

Dada a inexistência de acusação formal em relação aos tais antecedentes, haveria 

o Parquet de explicar não só os fatos anteriores em sua inteireza, mas também, e 

principalmente, a relação do defendente com eles ou, no mínimo, com os valores que 

eles proporcionaram a ponto de ser acusado de branqueá-los. A relação de acessoriedade 

entre a lavagem e o crime antecedente não dispensa o órgão acusador de descrever o 

último com todas as suas circunstâncias. 

 

E lendo a denúncia, é inegável que a inexistência de descrição completa dos fatos 

aptos a caracterizar o crime de cartel e um produto ilícito por ele gerado e, 

posteriormente lavado – que, como se verá, inexiste –, e de descrição em igual sentido 

do crime de fraude a licitações implica em desrespeito ao art. 41 do CPP. Quanto aos 

crimes contra a ordem tributária, parece até que foram colocados na inicial por engano. 
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Mas se a Acusação não estabeleceu essa relação nem mesmo com a imaginada corrupção, 

por que haveria de se preocupar com fatos que nem são objeto da denúncia?! 

 

No que toca à organização criminosa, esta não pode ser antecedente da figura 

típica em debate, pois, como tratado no item 11.2, a lei que define o crime de organização 

criminosa é posterior aos fatos e, como cediço, a lex gravior não retroage. A esse respeito, 

as cortes pátrias vêm decidindo que “a ausência (...) de descrição normativa do conceito 

de organização criminosa impede o reconhecimento dessa figura como antecedente da 

lavagem de dinheiro, em observância ao princípio da anterioridade legal, insculpido nos 

arts. 5º, XXXIX, da CF, e art. 1º do CP”220. Exatamente o caso presente. 

 

 Muito embora a lei autorize a imputação de lavagem de valores com base em 

indícios, estes não podem ser reduzidos a indicações etéreas221. E “sem que existam sérios 

indícios da ocorrência da infração penal antecedente, a denúncia não pode ser recebida 

pelo juiz, e isto por faltar justa causa para o início do processo. A satisfação deste 

pressuposto reafirma o entendimento de que embora prestigiado o princípio da 

autonomia dos processos, a independência destes não é total, pois a lei exige a 

apresentação de denúncia lastreada em razoável base de materialidade ou da existência 

da infração penal anterior”222. E isso não se vê na espécie dos autos. 

 

 Em importante aresto, o Superior Tribunal de Justiça, a partir de divergência 

aberta pela eminente Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, rejeitou a imputação de 

lavagem de dinheiro por não esclarecer “qual seria, concretamente, o crime 

antecedente”223. O eminente Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO aderiu à divergência e 

externou preocupação que invalida a pretensão ministerial: 

 

                                                   
220. STJ, HC nº 196.242/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 17.3.2015. 
221. Nesse sentido: MARCO ANTONIO DE BARROS, Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, 
artigo por artigo, à Lei 9.613/1998, RT, São Paulo, 4ª ed., p. 190, grifamos. 
222.  Idem, grifamos. 
223. STJ, APn 707/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 1.7.2014, trecho do voto da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, p. 4. 
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“Outro fator, também, que me inquieta por demais, no crime de lavagem, é a 
questão do crime antecedente. Se o crime antecedente não está definido, como 
se pode atribuir a alguém uma conduta criminosa com base numa hipótese, o que 
me faz lembrar a época em que se admitia a ação penal tributária antes do 
lançamento, e se ocorresse a extinção do lançamento, como explicar a ação penal 
tributária? Ficava no limbo. 
Uma questão parecida, a meu ver, é a referente ao crime antecedente ao crime 
de lavagem. Se o crime antecedente não está devidamente definido, diria mesmo 
até apurado, como se pode fazer uma denúncia com base nisso? E se esse crime 
antecedente for afastado, por negação de autoria, por falta de materialidade, por 
extinção de punibilidade, por anistia ou por qualquer outra causa? E o crime de 

lavagem, que, tinha por suporte aquele crime antecedente, ficaria, digamos assim, 
com as raízes no ar e, consequentemente, não poderia sobreviver”224. 

 

 A permissão da lei é apenas de diminuição do suporte probatório necessário ao 

recebimento da denúncia, o que não se confunde com sua absoluta dispensa. Até porque 

quando se está a falar em lavagem de capitais, as infrações antecedentes evidentemente 

integram a materialidade delitiva da imputação principal, o fumus comissi delicti, que há 

de ser caracterizado apenas diante da existência de lastro mínimo. O que, como se viu, 

inexiste no caso presente. 

 

13.1.2. Qual a participação do acusado nos atos de lavagem? 

 

Houvesse o mínimo de individualização de condutas e os fatos tidos por lavagem 

de dinheiro jamais teriam sido imputados ao peticionário. Os sujeitos ativos dos atos de 

lavagem são sempre “ROGÉRIO ARAÚJO, MARCIO FARIA, MARCELO ODEBRECHT”, por intermédio 

de BERNARDO FREIBURGHAUS, como se vê das páginas 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 

169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178. A partir da página 179, CÉSAR ROCHA é incluído e 

BERNARDO é excluído, pois entra em cena ALBERTO YOUSSEF. 

 

                                                   
224. Idem, trecho do voto do Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, p. 2, grifamos. 
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Isso foi o que bastou para acusar o defendente da “prática” de lavagem “no 

período compreendido entre 18/12/2006 e 12/11/2014, por 131 vezes, em concurso 

material” (p. 197, evento 1, grifamos).  

 

Ora, a descrição individualizada, que seria de todo jeito obrigatória, é até mais 

imprescindível em cada uma das 131 imputações! E colocadas todas “em concurso 

material”225 mais ainda, na medida em que esse concurso pressupõe, como já dito, 

“pluralidade de condutas e pluralidade de crimes”226. E, havendo pluralidade de condutas, 

cada uma delas há de ser obviamente delimitada.  

 

Quanto às “operações de lavagem propriamente ditas” (p. 160), o Ministério 

Público as atrela ao número de transferências que conseguiu identificar “entre 12/12/06 

e 06/06/14”, como se cada uma delas fosse um crime de lavagem completo e pudessem, 

só por supostamente existirem, ser imputadas a ROGÉRIO. 

 

A denúncia não diz o que teria feito ROGÉRIO em cada uma dessas 131 operações, 

violando-se princípios comezinhos consectários do devido processo legal, uma vez que o 

“prévio conhecimento da imputação dirigida contra o acusado é pressuposto inarredável 

do exercício da ampla defesa”, na medida em que tais lacunas “conferem daninha 

porosidade à acusação, estado incompatível com o mais amplo e seguro exercício da 

ampla defesa”227. 

 

Não é porque o Parquet desenhou um “esquema” da lavagem e que nele deu um 

jeito de inserir o nome do peticionário que ele se aplica a toda operação financeira da 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. ROGÉRIO não é a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.  

                                                   
225. Pedido reiterado em alegações finais. 
226. CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte geral 1, Saraiva, São Paulo, 2014, 20ªed., p. 791, 
grifamos. 
227. STJ, HC 178.577/MS. Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 6.9.2013, trecho do voto condutor, p. 18/19, 
grifamos e destacamos. 
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Ele é pessoa física e só poderia ter sido acusado se houvesse razões subjetivas suas que o 

fizessem autor de crime. Mas estas inexistem. 

 

O espelhamento do modus operandi num slide colorido (p. 147) em nada minimiza 

a inviabilidade da inicial, pois uma acusação penal válida é aquela que descreve a ação 

criminosa no pretérito perfeito, jamais no pretérito imperfeito, no futuro do pretérito, ou 

em qualquer outro tempo verbal! 

 

 Ou seja, uma acusação apta a encapar um processo criminal é aquela que diz que 

determinada pessoa “fez” ou “deixou de fazer” alguma coisa e não que “fazia”, “deixava 

de fazer”, “faria” ou “deixaria de fazer”. Não dá para acusar por homicídio alguém que 

“matava” pessoas, sem que se saiba quando e quantos matou, porque matou, em que 

circunstâncias e qual foi o golpe fatal sofrido por cada uma, sim, cada uma das vítimas. 

Pela lógica da inicial, porém, isso seria possível: bastaria dizer que o hipotético homicida 

“matava” e acusá-lo por tantos quantos fossem os fatos que a ele se quisesse atribuir. 

 

Demais disso, no quadro da p. 147 indica-se que as imputações de lavagem teriam 

por objetivo viabilizar o pagamento da imaginada propina a PAULO ROBERTO COSTA, RENATO 

DUQUE e PEDRO BARUSCO. 

 

Ocorre que a imputação é tão infundada que, num só tempo, a Acusação afirma 

que uma denominada “terceira camada” da lavagem deu-se para que “parte dos valores 

ilícitos auferidos pela ODEBRECHT chegasse de forma ‘limpa’ aos funcionários públicos da 

PETROBRAS por ela corrompidos” (p. 167, grifamos).  

 

O absurdo do que sustenta pelo Parquet choca! Fosse, de fato proveniente de 

corrupção o dinheiro que se diz lavado, continuaria sujo por ter sido colocado em contas 

não declaradas no exterior. Onde está a limpeza típica do delito imputado? 
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Frise-se o descabimento da afirmação ministerial: o que a vestibular diz é que o 

“bloco” ODEBRECHT (!) pegou dinheiro proveniente de contratos fraudados com a 

PETROBRAS, portanto um dinheiro que seria “sujo”; depois de agitar alguma varinha de 

condão – já que aqui o Parquet não explica nada, nem fala ou indica ter havido 

transferência – esse dinheiro sujo simplesmente aparece em contas sediadas no exterior. 

Presumindo, pois, que o valor constante dessas contas vem desse dinheiro sujo, a 

acusação é de lavagem desse capital para que chegassem de forma “limpa” (p. 167) aos 

criminosos delatores.  

 

Mas para quê? Para quê dar aparência de licitude a valores que jamais poderão 

ser sustentados como lícitos por seus destinatários? Eles eram funcionários públicos e 

haveriam de ter rendimento compatível com seus vencimentos!  

 

Além disso, sendo os depósitos em favor dos criminosos delatores228 

supostamente relacionados ao pagamento de propina, é inegável que o dinheiro, uma 

vez depositado, só poderia ser branqueado por eles mesmos.  

 

Fica claro que a imputação não tem sentido algum, e que haveria de ter sido 

rejeitada por V. Exa., nos termos do art. 395, I, do CPP. 

 

13.1.3. Inexistem crimes antecedentes 

 

Em alegações finais, a Acusação tece uma série de considerações a respeito da 

autonomia dos crimes antecedentes em relação ao delito de branqueamento de capitais 

para, ao final, tentar convencer V. Exa. de que crimes não apurados nestes autos – nem 

em qualquer outro de que tenha o defendente conhecimento – podem sim ter gerado 

valores ilícitos e sujeitos à lavagem. 

 

                                                   
228. Como se vê dos itens da denúncia voltados a identificar (sem sucesso) os atos de corrupção. 
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São eles os crimes de formação de cartel e de fraude à licitação. 

 

Com relação ao cartel, o Ministério Público afirma que “empresas se reuniram 

com o propósito de combinar a participação nos certames da estatal, definindo 

previamente quem seria, dentre elas, a empresa que apresentaria o menor preço, ao qual 

as outras dariam cobertura” (p. 93, evento 1306). 

 

Tal assertiva é embasada, para não perder o costume, nas palavras de criminosos 

delatores, a saber, AUGUSTO MENDONÇA, MARCOS BERTI e RICARDO PESSOA. Acontece que 

nenhum deles toca no nome de ROGÉRIO ARAÚJO. 

 

E isso, MM. Juiz, por uma razão muito simples. Se é que um dia esse clube existiu 

– o que se levanta apenas para argumentar –, ROGÉRIO nunca dele fez parte, nunca 

participou de nenhuma de suas imaginadas reuniões, como se viu no item dedicado a 

refutar a absurda alegação de organização criminosa. 

 

O mesmo se diga em relação à alegada fraude a procedimentos licitatórios. Se o 

concerto ou a afronta à competitividade dos certames ocorreu nas reuniões do 

famigerado “clube”, não há que se cogitar da participação do peticionário. 

 

Há de se diferenciar as situações. Mesmo havendo clube, mesmo havendo pactos 

de não agressão, isso não significa que ROGÉRIO cometeu crime. Tampouco importa dizer 

que houve fraude à licitação. Nunca é demais lembrar que é “a competitividade entre os 

licitantes”229 o bem jurídico protegido pelo art. 90 desse da lei de licitações. 

 

Não consta dos autos, nem das alegações finais da Acusação, que a atuação do 

tal clube impediu que algum candidato à prestação de serviços para a estatal tivesse 

licitado. 

                                                   
229. STJ, AREsp 759.217, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática, DJe 8.10.2015. 
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Quanto à competitividade entre os licitantes que faziam parte do clube, esta não 

pode ser considerada nem de longe atingida. Em primeiro lugar, se havia reuniões, as 

empresas que delas participavam o faziam voluntariamente – e não há notícia em sentido 

contrário; em segundo lugar, porque não ocorreu nenhum tipo de prejuízo ao erário.  

 

E a competitividade que se busca preservar é justamente aquela voltada a evitar 

a exclusão do pretendente a prestador de serviços e a impedir a sobrevalorização do 

hipotético contrato, caso contrário não há motivos para se considerar arranhado o bem 

jurídico penalmente tutelado. 

 

E quanto ao prejuízo ao erário, V. Exa. impediu a realização da prova, com o que 

se pode considerar que a ausência de dano à PETROBRAS e eventual sobrevalorização dos 

contratos não existiu. 

 

Explique-se: diante da afirmação da denúncia de que os acusados, “ao ocultarem 

e dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos 

valores provenientes, direta e indiretamente”, do crime de “fraude à licitação” (p. 5), 

alternativa não restou ao defendente que não requerer, em sua resposta, a elaboração 

de perícia sobre os contratos, a fim de apurar “a compatibilidade dos preços constantes 

das propostas comercias apresentadas pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT em relação 

aos demais praticados no mercado à época” (p. 69, evento 119). Pedido no mesmo 

sentido foi feito por MÁRCIO FARIA (cf. p. 60, evento 118). 

 

Ambos os pedidos foram indeferidos sob o argumento de que a prova é de difícil 

execução e, principalmente, porque eventual sobrevalorização dos contratos firmados 

com a PETROBRAS é “absolutamente irrelevante”: 

 
“No contexto da imputação, a perícia pretendida, para verificar se os preços das 
propostas eram compatíveis com o mercado ou se os projetos da Petrobras 
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tinham nível de maturidade para fins de orçamentação do mercado, afiguram-se 
absolutamente irrelevantes para o objeto do julgado” (evento 130, grifamos). 

 

O peticionário reiterou o requerimento na petição do evento 1034 – assim como 

MÁRCIO o fez nos eventos 307 e 1036 – e a resposta desse D. Juízo foi enfática: 

 
“Não está sendo imputado crime à Odebrecht por ter superfaturado contratos, 
mas sim por ter supostamente ajustado fraudulentamente licitação com os 
concorrentes impedindo que a Petrobras obtivesse, em licitação limpa, o menor 
preço possível, e por ter supostamente pago propina aos dirigentes da Petrobras” 

(evento 1047, grifamos e destacamos). 

 

Bem. Ao não ter sido imputado o superfaturamento e ao não se permitir ao 

peticionário que prove que ele não existiu, o julgamento desta ação penal deve partir da 

premissa de que os contratos foram firmados em preço correto, sem prejuízo ao erário. 

 

Ora, se não há superfaturamento, não há fraude à licitação. É esta a lição de PAULO 

JOSÉ DA COSTA JUNIOR: 

 
“Como se depreende da dicção normativa, o verbo é transitivo: é frustrado ou 
fraudado o caráter competitivo da licitação. O que se vista, em última análise, é a 
vantagem econômica decorrente da adjudicação do objeto da licitação, por preço 
evidentemente superior ao de mercado”230.   

 

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que a imputação de 

fraude a procedimento licitatório sem indicação de prejuízo é causa de inépcia da 

denúncia: 

 
“(...) A imputada colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de 

pareceres exige fundada indicação de preorientada atuação com desvio de 
finalidade, para que que não se persiga o procurador municipal pela atuação 
funcional - de conteúdo sempre livre. 

                                                   
230. PAULO JOSÉ DA COSTA JR, Direito penal das licitações (comentários aos arts. 89 a 99 da Lei n. 8.666, de 21-6-1993), 
Saraiva, São Paulo, 1994, p. 20. 



                                                                                                   303. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Tampouco imputada a indispensável existência de prejuízos à Administração 
Pública pelas indicadas fraudes, é caso de inépcia da peça acusatória, com 
nulidade dos atos processuais subsequentes. 
Habeas corpus não conhecido, mas concedida de ofício a ordem para reconhecer 
a nulidade da denúncia, por inépcia”231. 

 

Nenhum dos possíveis bens jurídicos protegidos pelo tipo do art. 90 da Lei nº 

8.666/93 foi atingido pela atuação do imaginado Clube, não se podendo falar em cartel e 

à fraude à licitação. 

 

No que toca aos “crimes contra a ordem tributária” (p. 92, evento 1306), não 

consta dos autos (nem fora deles) que o GRUPO ODEBRECHT tenha sido autuado em virtude 

dos fatos da denúncia, razão pela qual, por força do Verbete n. 24 da Súmula Vinculante 

da Suprema Corte232, fica impossível falar em dinheiro advindo de sonegação fiscal.  

 

Quanto à invocação de crime contra o “sistema financeiro nacional” (p. 92, 

evento 1306), também é impossível a identificação do fato a que a Acusação se refere. 

Não há nada de descrição em relação a isso. 

 

Já no que toca à imaginada corrupção ativa, esta, como admite o próprio Parquet, 

não combina com lavagem de valores. É o que se demonstrará no item a seguir. 

 

13.2.A inexistência de superfaturamento e a licitude dos valores na origem 

 

Como o próprio Juízo afirmou “não está sendo imputado crime à Odebrecht por 

ter superfaturado contratos” (evento 1047). O que é objeto de imputação – sempre à 

empresa e não ao peticionário – é a realização de atos de corrupção (que agora deixou 

de ser ativa ou passiva e passou a ser bilateral, um novo tipo criado pelo acusador). 

 

                                                   
231. STJ, HC 85.724/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 18.6.2015. 
232. “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, 
antes do lançamento definitivo do tributo”.  
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De todo modo, a prova dos autos é robusta no sentido de que não houve 

superfaturamento. Mesmo os criminosos delatores afirmam isso. Foi o que disse JÚLIO 

CAMARGO: 

 
“Defesa de César Ramos Rocha: - Nos contratos em que a Toyo participou em 
consórcio com a Odebrecht, mais precisamente esse do COMPERJ que o senhor 
mencionava, o senhor já deu explicações nos outros depoimentos, mas também 
para que fique registrado nessa nossa ação penal, o senhor disse que foi um longo 
projeto, vários anos, e que não teria havido no conhecimento do senhor nenhum 
superfaturamento, é isso mesmo?  

Depoente: Não teria havido superfaturamento?  
Defesa de Márcio Faria: - Isso.  
Depoente: - Sim, é verdade” (evento 553, grifamos). 

 

E PEDRO BARUSCO: 

 
“Juiz Federal:- O senhor chegou a tomar alguma atitude, vamos dizer, ilegal em 
favor dessas empresas, de superfaturar um contrato ou superfaturar um aditivo? 
Interrogado:- Mesmo que eu quisesse eu não conseguiria, eu não tinha esse 
poder. A Petrobras é toda colegiada, então se uma pessoa faz uma coisa errada 
isso se espalha, mas é o que eu digo, internamente, nos processos internos da 

Petrobras não havia, vamos dizer assim, irregularidades. A meu ver, as 
irregularidades estavam fora, as irregularidades eram nessa questão das propinas, 
aí sim” (evento 1108, grifamos). 

 

Testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório também afirmaram a 

inexistência de superfaturamento. Foi o caso de FLÁVIO POSSOLO GOULART: 

 
“Defesa:- O que a testemunha está dizendo é que era impossível você ter um 
sobrepreço num aditivo? 
Depoente:- Era totalmente fora de propósito pensar em sobrepreço, até porque 

as condições nossas de aprovação de preços com a Petrobras eram muito difíceis, 
muito complicadas. A Petrobras é extremamente bem preparada para receber 
esses serviços adicionais orçados, eles têm uma equipe de estimativas muito 
grande, multidisciplinar, e era uma briga de foice para aprovar um preço desses. 
Defesa:- Alguma vez na elaboração você identificou alguma alteração de preço, 
alguma cobrança indevida? 
Depoente:- Desculpa, pode repetir a pergunta, não entendi. 
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Defesa:- Na elaboração desses pleitos, dessa Paes, alguma vez você detectou 
alguma cobrança indevida? 
Depoente:- Não, jamais, cobrança por parte do consórcio jamais, sempre 
motivada por alterações de especificações, por algum impacto em projeto ou 
algum impacto geralmente justificável” (evento 795, grifamos). 

  

ALEXANDRE CARVALHO BRITO, responsável pela elaboração de propostas comerciais 

do RNEST, foi enfático: 

 
“Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- (...). Senhor Alexandre, quando, em 

algum momento, o senhor viu algum ato de alguém de instância superior da 
Petrobras modificar, para maior, o valor definido pela comissão e inscrito na ata 
de reunião? 
Testemunha:- Não, em momento algum. 
Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- Em nenhum momento. Então sempre 
foi o valor da ata ou para baixo, correto ou não? 
Testemunha:- Na contratação dos trabalhos, os valores da ata das comissões de 
negociação foram os valores efetivamente contratados” (evento 865, grifamos). 

 

Inexistindo superfaturamento, não é possível transformar os valores recebidos 

da PETROBRAS por parte do GRUPO ODEBRECHT em fruto de crime!  

 

O grupo firmou contratos com a PETROBRAS que, sem superfaturamento, foram 

cumpridos à risca. Portanto, o dinheiro que aportou à contabilidade do GRUPO ODEBRECHT 

é proveniente do desenvolvimento de atividade lícita consistente na execução das obras 

decorrentes dos contratos indicados no item III da exordial.  

 

Pensar de modo diverso é fazer do crime de lavagem de valores imputação 

obrigatória em acusações de fraude à licitação ou de corrupção ativa. Mesmo que se 

tivesse fraudado o caráter competitivo de procedimentos licitatórios ou que se tivesse 

oferecido vantagens a funcionários públicos em decorrência da contratação, o serviço 

contratado foi prestado sem prejuízo ao erário. 
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Portanto, a execução desse contrato não é contaminada pela ilicitude que levou 

à adjudicação e o dinheiro decorrente da prestação de serviço não é criminoso: são 

valores decorrentes da atividade legítima da empresa. 

 

 Como ensina o Prof. MARCO ANTONIO DE BARROS somente “o patrimônio cuja raiz 

seja proveniente de infração penal antecedente é que constitui objeto material da 

lavagem”233. 

 

 O produto da corrupção é o dinheiro pago ou recebido pela corrupção; o dinheiro 

recebido da execução do contrato vem apenas da execução do contrato. E é no trabalho 

desenvolvido em favor do contratante em que a raiz desses valores está fincada, razão 

pela qual não se pode falar em crime antecedente, tampouco em lavagem de valores. 

 

Portanto, com ou sem a presumida compensação financeira alardeada pela 

Acusação, não se pode admitir que o dinheiro empregado nos supostos pagamentos 

objeto de corrupção tinha origem espúria, sendo de todo descabida a afirmação contida 

nas alegações finais do Parquet de que esse dinheiro era “proveniente dos crimes 

praticados no Brasil” (p. 291, evento 1306).  

 

13.2.1. Nunca houve compensação financeira 

 

É muito rapidamente que na denúncia o Parquet afirma que “Rogério Araújo, 

Marcio Faria, Marcelo Odebrecht e Bernardo Freiburghaus, utilizaram-se de operações 

financeiras de compensação interna” (p. 137, grifamos) para justificar a imputação de 

lavagem de dinheiro. 

 

O Ministério Público não conseguiu desenhar o liame entre as posições 

financeiras das contas identificadas no exterior e os recebíveis da CONSTRUTORA NORBERTO 

                                                   
233. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas, RT, São Paulo, 2013, 4ª ed., p. 65, grifamos e destacamos. 
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ODEBRECHT no Brasil. E, justamente em razão dessa impossibilidade, a Acusação resolveu 

inventar uma “compensação interna”. 

 

A imaginada compensação tampouco foi provada, nem depois da inquirição, em 

Juízo, de 97 testemunhas!  

 

O Ministério Público, apesar de tudo, insiste afirmando a ocorrência de 

“compensação entre contas de diferentes empresas do grupo Odebrecht (inclusive contas 

no exterior), como forma de dificultar o rastreamento de valores ilícitos” (p. 284, evento 

1306). 

 

Quando o Ministério Público não consegue provar o que alega, presume e explica 

essa impossibilidade numa atitude positiva da empresa (não do peticionário) “de 

dificultar o rastreamento”...  

 

Pois bem. Apesar de dizer que “no caso dos autos, constata-se que essa técnica 

de mescla foi feita de maneira sofisticada234, incluindo operações de compensação entre 

as diferentes empresas integrantes do grupo Odebrecht no Brasil e no exterior” (p. 285, 

evento 1306), não se vê das alegações acusatórias (nem dos autos) a prova que ampara 

essa assertiva. 

 

Onde está a prova da compensação financeira? Quando ela ocorreu? Em que 

valor? Onde consta que as empresas indicadas na primeira coluna do quadro da página 

147 da denúncia tinham obrigação de enviar recursos ao Brasil, a ponto de justificar uma 

“compensação”? Quem deu a ordem para que essa imaginada obrigação não fosse 

cumprida? O que o Ministério Público Federal apurou da atividade dessas empresas?  

 

                                                   
234. Outro termo correntemente utilizado para disfarçar o fato de que o Parquet não tem prova do que afirma. 
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E ainda que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT fosse “beneficiária de todas as 

contas utilizadas na primeira camada das operações de lavagem” (p. 286, evento 1.306) 

isso não comprovaria que ordens de compensação foram dadas. 

 

Por isso que, quando a Acusação afirma que “o raciocínio é simples” (p. 286, 

evento 1306), haveria de corrigir-se e dizer “simplório” ou “simplista” porque feito em 

absoluta e inegável ignorância à prova dos autos. 

 

Provou-se com contundência o fato de que compensações financeiras não 

existiam no GRUPO ODEBRECHT porque cada uma das empresas do grupo é absolutamente 

independente: tem objetivos próprios, corpo diretivo próprio, gestão própria, 

absolutamente tudo é distinto. As empresas contam até mesmo com acionistas 

diferentes, tanto no Brasil como no exterior.  

 

É o que se vê do depoimento de ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO a respeito da 

ODEBRECHT ANGOLA: 
 

“Defesa:- O senhor sabe se a Odebrecht Angola tem contas não só em Angola, 
evidentemente, como em outros países para efetuar, para pagar despesas? 
Depoente:- Tem. 
Defesa:- O senhor se recorda onde essas contas, fora de Angola, ficam, ou essa 
conta fica? 
Depoente:- Temos, temos uma conta no Citibank em Nova Iorque, para efetuar as 
compras e as despesas a gente tem. 
Defesa:- Existe alguma hipótese na organização, na sua prática, dessas contas 
serem usadas para pagamentos no interesse de empresas, outras empresas do 
grupo em outros países? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Especificamente empresas do Brasil podem usar essas contas e fazer 
pagamentos de alguma maneira? 
Depoente:- Não, cada unidade empresarial tem seu negócio, tem sua conta. 
Defesa:- Existe alguma hipótese de haver algum tipo de compensação por meio 
dessa conta, da Odebrecht Angola fazendo pagamento em benefício de outra 
empresa e ser de alguma forma compensada em outro momento por essa 
empresa? 
Depoente:- De forma alguma, não existe isso” (evento 798, grifamos e 
destacamos). 
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Se cada empresa no exterior é independente, tem sua própria gestão e “seu 

negócio, tem sua conta”, resta evidente que a compensação financeira é uma ficção que 

não para em pé. 

 

13.2.2. A OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior Ltd.  

 

Três das empresas incluídas na primeira coluna do quadro da p. 147 da denúncia 

– a primeira camada da lavagem – são batizadas sob a denominação “OSEL”.  

 

A suposição ministerial é de que essas empresas são braços do GRUPO ODEBRECHT 

no exterior por meio dos quais teria ocorrido compensação financeira destinada ao 

pagamento de propina a ex-funcionário da PETROBRAS. Ledo engano.  

 

A OSEL não se relaciona com os negócios do grupo ODEBRECHT no Brasil, 

especialmente do ponto de vista financeiro.  

 

Como explicou com detalhes a testemunha ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, a OSEL foi 

criada “36 anos atrás, evidentemente que no começo da internacionalização” do GRUPO 

ODEBRECHT, quando era preciso “remeter resultados de caixa do Brasil para o exterior”, 

não do exterior para o Brasil. A função dessa empresa nunca foi de “movimentação de 

capital”, pois “a Osel é para operação dos contratos no exterior” (evento 964). 

 

Portanto, era uma empresa destinada a subsidiar, com recursos brasileiros, a 

expansão dos negócios internacionais do grupo, prestando auxílio operacional às 

unidades de negócio no exterior. E os resultados obtidos das atividades internacionais, 

desde o início – e é assim até hoje – ficavam por lá: 

 
“Quando chega o fim da década de 90, a nossa operação internacional já é maior, 
bem maior do que a nossa operação do Brasil, ou seja, chegou a ser 80% das 
nossas receitas e dos nossos resultados, era no exterior, e 20% das receitas e dos 
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resultados eram no Brasil. No fim da década de 90, então, a partir desse momento, 
o nosso caixa no exterior estava muito mais robusto porque os resultados de todas 
essas sucursais e operações no exterior eram transferidos para uma conta da CNO 
no exterior, ou seja, eram resultados que ficavam lá exatamente para sustentar o 
programa de investimentos e crescimento em operações internacionais” (ANDRÉ 

AMARO DA SILVEIRA, evento 964, grifamos). 

 

CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO depôs no mesmo sentido, acrescentando que a 

empresa “atua sob conta e ordem sempre dos contratos do exterior”, salientando que 

não existe relação financeira dessa empresa com o Brasil: 

 
“Defesa de Rogério Araújo:- Mas qual é a função da Osel? 
Depoente:- Com o crescimento muito grande dos contratos no exterior houve 
necessidade de racionalizar essa operação no exterior. Então a Osel foi criada para 
isso, então para definir procedimentos comuns tanto de compra de materiais, 
contratação de serviços e contratação de pessoas, e essa empresa atua sob conta 
e ordem sempre dos contratos do exterior. 
Defesa de Rogério Araújo:- Então ela é uma empresa que dá apoio a obras 
realizadas no exterior, é isso? 
Depoente:- Exatamente. 
Defesa de Rogério Araújo:- O senhor sabe se ela tem também essa função para 
obras realizadas no Brasil? 

Depoente:- Nunca teve, não tem essa função. 
Defesa de Rogério Araújo:- Então, pra ver se eu entendi, a Osel existe pra viabilizar 

determinadas questões relacionadas a obras em outros países? 
Depoente:- Um apoio operacional, apoio operacional para apoio funcional das 
obras do exterior” (CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO, evento 964, grifamos). 

 

Daí a impossibilidade da compensação financeira. Se a empresa que, aos olhos 

do acusador, é tida por responsável por operacionalizar pagamento da corrupção nunca 

teve relações financeiras com o Brasil que não as voltadas ao recebimento de valores 

(oriundos do Brasil), não há como pressupor a existência de alguma ordem tendente à 

compensação. 

 

Ora, compensação, pela própria acepção do termo, faria sentido se a empresa no 

exterior regularmente enviasse dividendos à operação brasileira do grupo. Como isso não 

estava no mapa de atuação da OSEL, que visava tão-somente a proporcionar o 
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desenvolvimento de expansão dos negócios internacionais, uma compensação jamais 

seria possível. Quanto aos assuntos domésticos, deles se ocupavam as empresas aqui 

sediadas.  

 

As testemunhas, quando indagadas especificamente a respeito da possibilidade 

de compensação, negaram peremptoriamente.  

 

ANDRÉ AMARO trouxe uma questão fundamental, qual seja, os acionistas de cada 

negócio não são necessariamente coincidentes, além do que, empreendimentos no 

exterior têm evidentemente de prestar contas ao Fisco dos países onde estão 

estabelecidos: 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Voltando a um outro ponto que foi objeto de 
indagação, eu gostaria de saber se havia comunicação de caixa entre os negócios 
da empresa, um; e dois,  se haveria compensações financeiras entre esses 
negócios? 
Depoente:- Não. A descentralização nos obriga a ter uma segregação muito rígida 
de caixa entre os negócios. Vamos colocar assim, até alguns exemplos, eu não 

posso misturar caixa de negócios onde a organização é acionista, é controladora, 
mas eu tenho outros acionistas, começa por aí, então não pode ter vaso 
comunicante entre caixa de negócios porque eu tenho acionistas diferentes nos 
negócios, seria usar do acionista se eu usar um caixa para outro. Mesmo dentro 
da CNO, a maior parte dos nossos contratos é feita em consórcio, então eu não 
posso usar um consórcio pra absorver recursos de outro consórcio porque isso aí 
é lesar um consorciado, ou seja, não é uma acionista, a figura jurídica do acionista, 
eu tenho um consorciado e se eu começo a fazer isso, o motivo da gente impor 
essas barreiras e essa segregação forte do caixa é até pra nos proteger de ações 
do outro acionista e do consorciado, a empresa não pode servir, o consórcio não 
pode servir isoladamente aos seus consorciados, ele tem que servir ao consócio 
como um todo, e a empresa não pode servir isoladamente a um acionista ou a 
outro, tem que servir aos acionistas como um todo. Agora, do ponto de vista de 

exterior, aí existem até limitações, ou seja, se a gente começa a fazer vasos 
comunicantes entre a Bento Pedroso e outras empresas de outros países, a gente 
entra numa inequação até com respeito ao fisco de Portugal, é impossível, então 
a gente era muito rígido nisso, ou seja, pagamentos de Portugal tinham que ser 
contabilizados em Portugal, feitos pra Portugal e não havia nenhum, ou seja, o 
fluxo de recursos entre uma empresa de um país e de outro, é o fluxo de 
dividendos ou aporte de capital que um acionista resolve fazer na empresa e 
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dividendos que a, empresa remete para o acionista” (ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, 
evento 964, grifamos e destacamos). 

 

Essa mesma testemunha citou um exemplo da atuação e importância da OSEL: 

 
“Eu comprei guindastes para Líbia, o fornecedor de guindastes não aceitou vender 
os guindastes para a empresa da Líbia, então nós utilizamos uma empresa 
chamada Osel e eu autorizava os pagamentos, responsável por essa obra eu 
autorizava os pagamentos da Osel relativos à compra que eu autorizei ser feita. 
(...) 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor, especificamente, no período em que 
esteve no exterior, utilizou a Osel? 
Depoente:- Sim. Conforme eu disse, utilizei pra Líbia; pra Portugal a gente não 
precisava utilizar a Osel porque é um mercado maduro, não existia esse tipo de 
constrangimento, agora na Líbia se eu contratasse um engenheiro pra trabalhar 
na Líbia, fosse ele brasileiro ou fosse ele americano, tinha engenheiros americanos 
trabalhando comigo na Líbia, e pagasse o salário dele através da empresa líbia ele 
não conseguia tirar o dinheiro do país, e é claro que a pessoa foi trabalhar na Líbia, 
mas manteve sua família nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru, na Colômbia, 
então precisava de ter um veículo aonde ele fosse contratado, para que ele 
recebesse o dinheiro dele num domicílio fiscal que permitisse pra ele fazer o 
direcionamento das poupanças próprias, dos recursos próprios, aonde ele 
pudesse, e tinha um pequeno pagamento feito através da empresa local para as 

despesas locais em moeda Líbia” (ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, evento 964).  

 

CARLOS HUPSEL DE AZEVEDO negou veementemente a possibilidade de compensação 

financeira: 

 
“Defesa de Rogério Araújo:- E como funciona isso, senhor Carlos, quer dizer, 
quem é que, havendo uma obra num determinado país, como é que funciona esse 
fluxo financeiro entre a obra e a Osel? 
Depoente:- As obras no exterior, os responsáveis pelas obras no exterior têm 
procuração da Osel pra atuar em seu nome e eles atuam dessa forma, eles utilizam 

a Osel, que é colocada à disposição deles, para a operação das obras. 
Defesa de Rogério Araújo:- Certo. Então o tomador de decisão é o diretor de 
contrato da obra respectiva? 
Depoente:- O diretor do contrato ou o  diretor do país...  
Defesa de Rogério Araújo:- Ou o diretor, desculpa... 
Depoente:- Do país, responsável pelo país, que está lá no exterior.  
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Defesa de Rogério Araújo:- Certo. Então, quer dizer, as ordens de pagamentos são 
feitas por esta pessoa? 
Depoente:- Sempre, sempre, na Osel sempre foi assim. 
Defesa de Rogério Araújo:- O senhor acha possível que haja uma compensação 
entre fluxos financeiros de obras distintas no exterior? 
Depoente:- Não. A regra estabelecida, a política de governança estabelecida não 
permite isso. 
Defesa de Rogério Araújo:- De que forma isso é feito então? 
Depoente:- Isso é feito, cada obra faz seus pagamentos, eles próprios autorizam 
por conta e ordem. A Osel não faz isso. 
Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito. O senhor sabe se poderia haver uma 

compensação financeira de alguma obra acontecida aqui no Brasil com a Osel? 
Depoente:- De jeito nenhum. 
Defesa de Rogério Araújo:- O senhor sabe me dizer se é possível que alguém aqui 
da área de engenharia industrial pudesse determinar a realização de pagamentos 
por meio da Osel? 
Depoente:- Não, só as obras determinam pagamentos, no caso da Osel só as obras 
do exterior” (evento  964, grifamos e destacamos). 

 

A lavagem de valores, como se vê, não passa de imaginação do acusador. 

 

13.2.3. Construtora Norberto Odebrecht no exterior 

 

O Ministério Público também afirma a tal “compensação interna” em relação à 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, afirmando, para tanto, que ela “é beneficiária de todas 

as contas utilizadas na primeira camada das operações de lavagem, as quais receberam 

depósitos da OSEL Angola DS, OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., Odebrecht 

Serviços no Exterior e CO Constructora Norberto Odebrecht” (p. 286, evento 1306). 

 

Os depósitos feitos nas contas das quais a CNO é beneficiária em nada auxiliam a 

tese acusatória. Se a presunção é de que a compensação visava a evitar o trânsito de 

valores do Brasil para o exterior, os depósitos feitos no exterior (e por empresas 

estrangeiras) em contas é absolutamente irrelevante. 
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Embora atuante de modo semelhante à OSEL, a conta da CNO no exterior é 

voltada à reserva de recursos voltados à aquisição de novos negócios internacionais. É o 

que se vê da prova testemunhal: 

 
“Defesa de Márcio Faria:- (...) em relação aos contatos da Odebrecht Engenharia 
Industrial com a Petrobras, aqui o período relevante para nós é 2008, 2009, 2010, 
2011 e 2012, não é do conhecimento do senhor que tenha havido justamente 
remessa dessas receitas para fora, essa receita era investida aqui no Brasil 
mesmo? 
Depoente:- É. O sistema é esse, então eu não vejo como teria saído dinheiro de 

um contrato para o exterior, não faz sentido. 
(...) 
Juiz Federal:- Uma conta da Construtora Norberto Odebrecht no Citibank, o 
senhor conhece? 
Depoente:- Olha, eu sei que a Construtora Norberto Odebrecht tem contas nos 
Estados Unidos, que é exatamente pra onde a gente manda, concentra os lucros 
das diversas atividades no exterior, exatamente pelo nosso programa de 
investimentos em crescimento no exterior, então existe uma acumulação de 
recursos numa conta da CNO no exterior. 
Juiz Federal:- E essa conta é utilizada para fazer repasses para outras contas da 
Odebrecht? 
Depoente:- Não. 

Juiz Federal:- Para que ela é utilizada, então? 
Depoente:- Ela é utilizada no programa de investimentos, ou seja, acumula-se o 
dinheiro ali, a Odebrecht vai decidir abrir um novo país, a Construtora Odebrecht 
vai decidir um novo país, ali ela tem um pulmão de recursos para poder fazer 
investimento no novo país, que é o capital de giro que esse novo país precisa, ela 
vai adquirir uma empresa em um novo país, dessa conta sai o investimento de 
capital pra atingir; no começo, como eu disse, a gente mandava do Brasil o 
dinheiro, à medida que nós consolidamos nossa operação internacional o dinheiro 
não precisa atravessar o Brasil” (ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, evento 964). 

 

Não há, pois, trânsito de recursos da conta da CNO para o Brasil até porque a 

razão da existência de uma conta da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT no exterior era a 

de ser “um pulmão de recursos para poder fazer investimento[s]” internacionais. 

 

Assim, por mais que se pudesse considerar ilícitos os valores recebidos pela 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT pela execução dos contratos do item III da denúncia – 
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o que se levanta apenas para argumentar –, ficou absolutamente comprovada a 

inexistência de conexão entre esses valores e os que foram identificados no exterior. 

 

13.3.Não há lavagem! 

 

As acusações deduzidas na denúncia têm de guardar, entre si, um mínimo de 

coerência. Vejamos. 

 

13.3.1. O pagamento é mero exaurimento da suposta corrupção  

 

Afirma o Ministério Público, em sua inicial, que as operações de lavagem visavam 

a fazer “com que parte dos valores ilícitos auferidos pela ODEBRECHT chegasse de forma 

‘limpa’ aos funcionários públicos da Petrobras” (p. 167, evento 1). 

 

 Feita a instrução, com as evidências de que pagamento de propina e imputação 

de lavagem de dinheiro a quem paga são inteiramente incompatíveis, disse o Ministério 

Público em seu memorial: “as condutas de lavagem denunciadas não constituem mera 

forma de recebimento de propina, tendo nítido objetivo autônomo de dar aparência de 

licitude aos respectivos valores” (p. 294, evento 1306). 

 

 Pois bem. Os valores supostamente lavados são os que foram encontrados em 

depósitos feitos em favor de empresas offshore ligadas a PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO 

BARUSCO e RENATO DUQUE. Esses valores, portanto, seriam fruto de corrupção, mas o 

Ministério Público não diferencia qual das modalidades do crime, se a do art. 317 ou a do 

art. 333 do Código Penal. 

 

 A única possibilidade de se admitir lavagem de dinheiro estaria na perspectiva 

dos funcionários públicos que, segundo a Acusação, receberam valores – ilícitos, é óbvio 

– e podem, de fato, ter dissimulado sua origem. 
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 Tanto é assim que, ao final de sua argumentação em alegações finais, o Ministério 

Público trai a si mesmo: 

 
“...tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denunciadas não se 
confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material” 
(p. 296, evento 1306, grifamos e destacamos). 

 

 Mas a acusação que pesa contra o defendente é de corrupção ativa.  

 

 E aqui, MM. Juiz, o argumento passa ao largo da questão levantada pelo Parquet 

segundo a qual a punibilidade do crime de lavagem independe da apuração dos crimes 

antecedentes. Ao contrário, aqui se discute o simples fato de que a conduta imputada ao 

peticionário (ou melhor, à ODEBRECHT) não se harmoniza com lavagem de dinheiro. 

 

 Ora, MM. Juiz, supondo fosse verdadeira a corrupção ativa imputada ao 

peticionário, não seria viável cogitar de lavagem de dinheiro por parte dele. 

 

Há na inicial diversas passagens segundo as quais os acusados “ofereceram e 

prometeram o pagamento de vantagens econômicas indevidas” (p. 70) a PAULO ROBERTO 

COSTA, a RENATO DUQUE e a PEDRO BARUSCO. E quanto a estes, diz o MPF que “aceitaram tais 

promessas passando, em seguida, a receber para si e para outrem, direta e 

indiretamente, as vantagens indevidas oferecidas/prometidas” (p. 72, grifamos). O 

recebimento teria ocorrido na forma ilustrada no quadro da p. 147: transferências vindas 

de contas sediadas no exterior para empresas offshore com o depósito final em outras 

offshores que beneficiavam os três delatores. Para a Acusação, BERNARDO FREIBURGHAUS, o 

suposto “operador financeiro”, “utilizava-se de contas bancárias mantidas no exterior e 

titularizadas por offshores, a fim de transferir os valores indevidos aos referidos agentes, 

também em contas mantidas em outros países” (p. 12, grifamos e destacamos). 
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Fica evidente, pois, que se houve algum propósito das operações internacionais 

apontadas pelo Parquet, este nunca foi de branquear capital, mas – ainda seguindo a 

lógica tortuosa da Acusação – de entregar a suposta propina exigida pelos agentes 

públicos. E pagar propina não é limpar dinheiro sujo; é sujar dinheiro limpo, o que é 

absolutamente incompatível com a incriminação por lavagem de capitais. 

 

Diz o MPF, que alguém ofereceu/prometeu vantagem ao passo que outros a 

exigiram. Se, como quer a maioria, a corrupção ativa é crime formal235, a efetiva obtenção 

da indevida vantagem, é “mero exaurimento da conduta criminosa”236. O pagamento 

consubstancia-se, assim, em post factum não punível. De acordo com a lição de JESCHECK:  

 
“Una acción típica, posterior a un hecho punible, destinada a asegurar, a 
aprovechar o realizar la ganancia antijurídica obtenida mediante el primer hecho, 
resulta consumida si no se lesiona ningún nuevo bien jurídico y el daño no se exti-
ende cuantitativamente por encima de la medida del ya producido (impune o 
mejor copenado hecho posterior) Lo típico (Typische) de la relación existente entre 
el hecho y el hecho posterior consiste aquí en que, normalmente, el autor también 
há de cometer el hecho posterior para que el principal pueda tener para él algún 
sentido. (...) El hecho posterior también queda impune cuando... de hecho, no 

puede ser castigado (por ej., por impunidad de la tentativa, por falta de demanda 
de persecución penal o por prescripción), pues el tipo penal que describe el hecho 
previo constituye, en estos casos, la única base para la valoración de todo el 

proceso”237 

 

Da ótica do defendente, é clara a impossibilidade do cometimento de lavagem de 

dinheiro, pois para tanto “sempre será necessária a demonstração de todos” os seus 

“elementos subjetivos (...), quais sejam, a vontade ou intenção de limpar o capital e 

reinseri-lo no círculo econômico com aparência lícita”238, o que não se vê na espécie. 

 

                                                   
235. ROGÉRIO GRECO, Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, Impetus, Niterói, 11ª ed., p. 555. 
236. RHC 47.432/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 2.2.2015, grifamos. 
237. HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado do Derecho Penal – Parte General, 51ª ed., Bosch, Barcelona, 1981, trad. S. MIR 

PUIG, vol. 2, p. 997 e 1.038. 
238. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: 
comentários à lei 9.613 com as alterações da Lei 12.683/2012, RT, São Paulo, 2013, 2ª ed., p. 67. 
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Esse assunto foi debatido pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal na rumorosa 

ação penal 470. Soube-se diferenciar a ocultação própria da lavagem de dinheiro da que 

é parte da consumação/exaurimento da corrupção: 

 
“Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de dinheiro.  
Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio agente: 
O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção 
passiva, na forma objetiva ‘receber’, sendo indiferente que seja praticada com 
elemento de dissimulação.  
A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto 

do crime antecedente (já consumado), não verificados na hipótese.  
Absolvição por atipicidade da conduta.  
Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e o 
Sistema Financeiro Nacional.  
A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de 
que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores.  
Absolvição por falta de provas  
(...)”239. 

 

Exatamente a hipótese trazida nos autos. Se dissimulação houve, ela estaria 

relacionada ao suposto pagamento de propina e não com o risível objetivo de fazer com 

que o dinheiro chegasse “limpo” às mãos dos funcionários da PETROBRAS. 

 

Sobre o precedente mencionado, aliás, é fundamental destacar que o Ministério 

Público Federal a ele se refere para requerer a esse D. Juízo que conduza o julgamento 

desta ação penal na sua contramão, pois “entende que tecnicamente deve prevalecer o 

entendimento minoritário” (p. 295, evento 1306). É risível!  

 

O Ministério Público, na denúncia, não descreveu “vontade ou intenção” de dar 

a valores aparência de licitude para reinserção na economia. Reservou-se apenas à 

patacoada segundo a qual ter-se-ia agido [quem?] para fazer com que “parte dos valores 

                                                   
239. AP 470 EI-sextos/MG, Rel. para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2014, grifamos e 
destacamos. 
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ilícitos auferidos pela ODEBRECHT chegasse de forma ‘limpa’ aos funcionários públicos da 

PETROBRAS por ela corrompidos” (p. 167, grifamos). 

  

Na instrução, no entanto, não se viu absolutamente nada a esse respeito! 

Nenhum dos acusados admitiu ter feito os pagamentos, nenhuma das testemunhas da 

Acusação fala de um desejo de reinserir o dinheiro de forma limpa no Sistema Financeiro 

Nacional, nem (numa fase anterior) de dissimular a origem de recursos; tampouco o 

fizeram as testemunhas das Defesas. 

 

Nem mesmo os criminosos delatores ousaram dizer algo nesse sentido.  

 

O dolo próprio do crime de lavagem de dinheiro, que sequer foi apontado na 

inicial, nunca foi provado. Não se fala dele em lugar algum: nem na prova pré-processual, 

nem na colhida sob o crivo do contraditório, nem, muito menos, nos elementos que 

foram intempestivamente apresentados pelo Parquet no apagar das luzes da ação penal. 

 

Tratando especificamente em relação à lavagem de valores, GUSTAVO HENRIQUE 

BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI são categóricos: “o dolo não se presume, mas se 

prova”240. 

 

E sem prova do dolo, a conduta é forçosamente atípica, por força do disposto no 

art. 18, parágrafo único, do Código Penal: “o delito culposo há de ser expressamente 

declarado na lei; no silêncio desta, quanto ao elemento subjetivo, a punição só se verifica 

a título de dolo”241. 

 

A esta altura, a tese acusatória já mereceria um tiro de misericórdia, mas o 

Parquet insiste. Mesmo depois de a instrução nada colaborar com as inverdades contidas 

                                                   
240. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613 com as alterações da Lei 
12.683/2012, RT, São Paulo, 2013, p. 95. 
241. E. MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, edição atualizada por ADALBERTO JOSÉ Q.T. DE CAMARGO ARANHA, Saraiva, São 
Paulo, 1999, vol. 1, p. 148. 
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na inicial, o Ministério Público muda o objeto da imputação242 para dizer que “os 

envolvidos” tinham “interesse de promover a dissimulação dos valores”, pois “nada 

impediria que os funcionários corrompidos recebessem a propina diretamente em suas 

contas, por depósito dos próprios corruptores” (p. 296, evento 1306). 

 

Como não se fez uma escritura pública de pagamento de propina (!), afirma o 

Ministério Público que houve lavagem de valores: 

 
“Todavia, assim não agiram, tendo utilizado os serviços de conhecidos operadores 
do mercado financeiro negro e intrincadas técnicas de lavagem justamente para 
promover o recebimento de valores de forma dissimulada” (p. 296, evento 1306, 
grifamos). 

 

É o próprio Ministério Público quem afasta da conduta dos peticionários a 

presunção de que havia dolo em lavar dinheiro. É evidente! Ninguém que resolve 

corromper um funcionário público faz o pagamento da propina de forma aberta, 

escancarada.  

 

Com postura similar a de quem ainda acredita em Papai Noel, o Ministério Público 

ofende a inteligência de seus interlocutores. Dói nos olhos e ouvidos a afirmação de que 

“nada impediria que os funcionários corrompidos recebessem a propina diretamente em 

suas contas, por depósito dos próprios corruptores”. Que mais seria possível? Um cheque 

administrativo? Ou um contrato fixando o valor da propina, correção pelo IGPM e a multa 

contratual em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo funcionário 

corrompido? 

 

Ora, é evidente que a casuística do crime de corrupção – ativa ou passiva – traz 

exemplos de pagamento de vantagem de forma dissimulada. 

 

                                                   
242. Mudança esta que não pode ser admitida por V. Exa., pois “a regra da correlação entre o fato imputado e o fato 
constante na sentença implica que o objeto do processo permaneça inalterado, durante todo o desenvolver do iter 
procedimental” (GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Correlação entre acusação e sentença, RT, São Paulo, 2000, p. 110).  
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Disso se vê que a dissimulação descrita e sustentada pelo Parquet não é a 

dissimulação da lavagem de dinheiro; é a dissimulação própria do exaurimento da 

corrupção que, repita-se, não tem como acessório uma carta de confissão de seu 

cometimento, tal como quer fazer crer a Acusação. 

 

Por isso é que é o MPF quem afirma em alegações finais que “no momento das 

operações de lavagem, as corrupções tal qual denunciadas e demonstradas nos autos já 

estavam devidamente consumadas pela oferta/promessa e aceitação das vantagens 

ilícitas” (p. 296, p. 1306). Se já estavam consumadas, é evidente que o pagamento servia 

a exauri-las.  

 

Afirma o Parquet, por fim, que “a origem ilícita dos valores remonta aos crimes 

de cartel e fraude à licitação, que possibilitaram a inserção do montante indevido nas 

propostas contratadas pela estatal” (p. 296, evento 1306). Além de mentirosa, a assertiva 

é absolutamente incompatível com esta ação penal, pois, como esse Juízo admitiu “não 

está sendo imputado crime à Odebrecht por ter superfaturado contratos” (evento 1047).  

 

Se não há superfaturamento, como se viu, não há que se falar em inserção de 

valores nos contratos! 

 

13.3.2. Se crime houve, não foi o de lavagem de valores 

 

O elemento subjetivo descrito pelo Parquet na inicial e reforçado em alegações 

finais não é o que caracteriza o crime do art. 1º da Lei 9.613/98. 

 

Para sustentar a ocorrência desse crime, o Ministério Público toma as 

transferências bancárias indicadas na denúncia como sinônimo da dissimulação própria 

da lavagem de dinheiro, esquecendo-se de que para a configuração desse delito “não 

basta a mera intenção de ocultar ou dissimular, é preciso a vontade de lavar ou reciclar o 
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capital sujo, de usar operações diversas para inserir os valores maculados no sistema 

econômico com aparência de licitude”243.  

 

O elemento volitivo que a Acusação associou à lavagem foi o de, como se viu, 

fazer com que valores chegassem “limpos” às mãos de funcionários da PETROBRAS. A tese 

é disparatada e veio para ocultar o fato de que o Ministério Público jamais conseguiria 

sustentar a vontade de qualquer um dos acusados de corrupção ativa de reinserir valores 

de forma lícita na economia, única intenção possivelmente associável ao delito de 

lavagem. 

 

Acontece que, a vontade de dissimular ou de simplesmente ocultar244 não condiz 

com o dolo da lavagem de dinheiro, que é o especial de reciclar o dinheiro sujo. A doutrina 

estrangeira é claríssima: 

 
“...el blanqueo de capitales es un proceso dividido en dos etapas fundamentales 
como acabamos de ver. En primer lugar, se produce la ocultación de las ganancias, 
para más tarde reintroducirlas en la economía legal. La ocultación de esos 

capitales no puede existir sin la reintroducción en la economía legal y viceversa, 
ya que no sirve de nada la ocultación de los bienes si más tarde no se van a utilizar, 
y para utilizarlos tiene que volver a florecer en la economía legal, y ese 

afloramiento en la economía legal es una consecuencia de la ocultación. Por tanto, 
el blanqueo de capitales es un proceso dividido por la doctrina en fases, con el cual 
se persigue la ocultación del origen ilícito de los bienes, para darle la apariencia 
final de legalidad de los bienes blanqueados. Es decir, el fin del blanqueo de 
capitales no es el proceso ni la ocultación del origen de estos bienes, sino darles a 
éstos la apariencia de legalidad”245. 

 
“Consiste [a lavagem de valores], por el contrario, en una serie de actuaciones, 
doctrinalmente sistematizadas en fases o etapas, realizadas progresivamente 
hasta conseguir el resultado perseguido por los blanqueadores: poder disfrutar de 

los bienes sin despertar sospechas sobre su origen. El blanqueo comprende, por 

                                                   
243. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, Lavagem de dinheiro..., p. 105, grifamos. 
244. Embora doutrina e jurisprudência admitam a ocultação e a dissimulação como práticas já ensejadoras da 
incriminação por lavagem, deve-se ter sempre em mente que a intenção do agente era a de inserir na economia 
valores provenientes de crimes antecedentes com aparência de lícitos. 
245. COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ, Blanqueo de capitales y evasión fiscal, Lex Nova, Valladolid/Espanha, 2012, p. 52, 
grifamos e destacamos. 
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tanto, una serie ordenada de fases sucesivas destinadas a la consecución precisa 
de determinados objetivos. 
(…) 
En nuestra opinión, este es el elemento fundamental de la definición del blanqueo 
de capitales. El blanqueador pretende conseguir bienes limpios que puedan ser 
utilizados en la economía legal. Elemento clave para su consecución es la 
ocultación de su origen delictivo. Sin embargo, carece de utilidad para el 
blanqueador conseguir la ocultación de los bienes si no puede disponer de ellos. 
Con todos estos datos consideramos que el blanqueo de capitales es el ‘proceso 
en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico 
legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita’. 

Por lo tanto, el blanqueo implica normalmente que el sujeto obtiene un título 
jurídico, aparentemente legítimo sobre los bienes obtenidos de un delito previo. 
Existen otras actividades dirigidas a conseguir dicho título jurídico que son previas 
al blanqueo como tal, y que son meros actos preparatorios o tentativas del mismo. 
Por ejemplo, el transporte de dinero al extranjero no es blanquearlo, sino que 
persigue introducirlo en el sistema económico lícito para después dotarlo de la 
apariencia de legalidad”246. 

 

É evidente, se for a ocultação e dissimulação despida do interesse de dar 

aparência de licitude ao valor ocultado ou dissimulado, não há lavagem de valores! E se 

o real propósito é fazer “com que parte dos valores ilícitos auferidos pela ODEBRECHT 

chegasse de forma ‘limpa’ aos funcionários públicos da Petrobras” (p. 167, evento 1), a 

figura penal incidente é a do art. 349 do Código Penal:  

 
“Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio 
destinado a tornar seguro o proveito do crime”. 

 

  A doutrina é enfática, destacando que o encobrimento por parte do agente 

criminoso de resultado do crime – sem tencionar reinseri-lo de forma lícita na economia 

– é conduta natural e protegida por inexigibilidade de conduta diversa: 

 
 “...fosse exigido apenas o dolo de ocultar ou dissimular, nenhuma seria a distinção 
entre a lavagem de dinheiro e o favorecimento real (art. 349 do CP). O ato de 
‘tornar segundo o proveito do crime’ – elemento típico do favorecimento real – 

                                                   
246. ISIDORO BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, Thomson Reuters (Legal) Limited/Editorial Aranzardi, 
Navarra/Espanha, 2012, 3ª ed., p. 89/92, grifamos e destacamos. 
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incorpora necessariamente alguma forma de encobrimento. Logo, se a ocultação 
com a simples intenção de esconder o produto do crime for suficiente para a 
lavagem de dinheiro, não existirá mais o delito de favorecimento real, que seria 
abrangido em todas as suas formas pelo crime de lavagem de dinheiro. E essa 
identificação da lavagem com o favorecimento real impediria a punição da 
autolavagem, pois a simples ocultação do produto do delito por seu autor, sem 
intenções outras, é desdobramento natural do ato infracional, e a repressão do 
agente do crime por essa prática é inviável diante da inexigibilidade de conduta 
diversa. Como ensina a doutrina, é descabida a pretensão normativa de que o 
agente criminoso não busque encobrir ou ocultar de alguma forma seu 
proveito”247.  

 

Por isso é que, “o ato de esconder o produto do crime, como enterrá-lo, ocultá-

lo sob fundos falsos, ou em gavetas escamoteadas, não caracteriza a lavagem de dinheiro, 

sem a demonstração da intenção de reciclagem, de reinserção dos bens na economia 

formal com a aparência de licitude”248. 

 

 Pois bem. Sendo a acusação de, retomando as palavras da denúncia, fazer “com 

que parte dos valores ilícitos auferidos pela ODEBRECHT chegasse de forma ‘limpa’ aos 

funcionários públicos da Petrobras” (p. 167, evento 1), tem-se apenas elementos do crime 

do art. 349 do Código Penal. 

 

Por isso é que, se se pudesse considerar a ocorrência de crime – e não apenas o 

exaurimento da corrupção – e se tivesse o Ministério Público conseguido provar as 

alegações contidas na inicial, e a figura típica da espécie não seria lavagem de dinheiro; 

seria favorecimento real, conduta infinitamente menos grave e, por óbvio, muito menos 

midiática. 

 

A absolvição é, como se vê, medida que se impõe. 

 

                                                   
247. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, Lavagem de dinheiro..., p. 106, grifamos. 
248. GUSTAVO BADARÓ e PIERPAOLO BOTTINI, Ob. cit., p. 107, grifamos. 
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13.4.A lógica mostra a inexistência de lavagem 

 

Uma rápida olhada no quatro da p. 147 da denúncia já é suficiente para 

demonstrar que os elos ali apresentados são pífios.  

 

Pois bem. No que se poderia chamar de primeiro nível da lavagem, não consta 

nenhum aporte na empresa SHERKSON INTERNATIONAL S.A., sendo certo que, de acordo com 

o quadro da p. 172 da inicial, dela saiu boa parte dos valores destinados a abastecer a 

conta aberta em nome da KLIENFELD SERVICES LTD. que, por seu turno veio a abastecer as 

empresas dos criminosos delatores e de RENATO DUQUE: QUINUS SERVICES S.A., PEXO 

CORPORATION e MILZART OVERSEAS, respectivamente. 

 

Ora, se não se tem a origem dos valores que abasteceram a SHERKSON, como 

afirmar que a totalidade do capital que chegou às três offshores pertencentes a ex-

funcionários da PETROBRAS saiu de empresas do GRUPO ODEBRECHT?  

 

Essas transferências, embora situadas pelo Ministério Público no que seria o 2º 

nível de lavagem de dinheiro, ocorreram após a última transferência do 3º nível, datadas 

de 16 de setembro de 2011. Tornando impossível que tais montantes tenham sido 

repassados para as empresas do 3º nível e seus possíveis beneficiários.  

 

Também se vê das transferências apontadas na denúncia que as transações 

identificadas entre a KLIENFELD SERVICES LTD. e QUINUS SERVICES S.A. – ocorridas entre 11 e 25 

de Junho de 2007 e incluídas no 3º nível da lavagem – se deram antes da primeira 

transferência do 2º nível de lavagem, em 25 de Setembro de 2015: 

 



                                                                                                   326. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

 

 

Aliás, a falta de lógica na descrição da lavagem é tão gritante que boa parte das 

transferências do 3º nível da lavagem ocorreram antes das do 2º nível: 

 

 

  

Transferências de 2º nível que 
ocorreram após a última 
transferência do 3º nível. 

Transferências do 3º 
nível que ocorreram 
antes da primeira 
transferência do 2º 
nível. 
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As operações entre KLIENFELD SERVICES LTD. e QUINUS SERVICES S.A., ocorridas entre 

11 e 25 de junho de 2007, consideradas como parte do 3º nível de lavagem de dinheiro 

pelo Ministério Público, se deram três meses antes da primeira transferência do 2º nível, 

ocorrida em 25 de setembro de 2007 entre a SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC. e 

CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 
 

Data Nível Graf Depositante Destinatário Valor 

11/06/07 3º 3.4  KLIENFELD   QUINUS  159.964,98  

25/06/07 3º 3.4  KLIENFELD   QUINUS  199.964,56  

*25/09/07 2º 2.1  SMITH & NASH  CONSTRUTORA  625.034,30  

TOTAL 3º Nível  359.929,54 
* Primeira Transferência do 2º nível de lavagem 

 

A linha do tempo dessas operações é mais uma vez esclarecedora: 

 

 

As inconsistências da inicial não acabam. As transferências entre SHERKSON 

INTERNATIONAL S.A. e KLIENFELD SERVICES LTD., datadas de 17 de agosto de 2012 e 6 de junho 

de 2014, indicadas no 2º nível de lavagem de dinheiro, ocorreram onze meses após a 

última transferência do 3º nível de lavagem, em 16 de setembro de 2011, entre as 

empresas INNOVATION RESEARCH ENGENNERING AND DEVELOPMENT LTD e SYGNUS ASSETS S.A.: 
 

Data Nível Gráf. Depositante Destinatário Valor 

06/06/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.924.644,85 

05/06/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.000.000,00 

04/06/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 614.244,55 

3º Nível 

1ª transferência do 2º nível 
de lavagem – Depósito de 
US$ 625 mil da SMITH & NASH 

INC. em favor da 
CONSTRUTORA INTERNACIONAL 

DEL SUR S.A. 

2º Nível 

11 a 25 / 06 / 07  25 / 09 / 07  

Transferências supostamente 
de 3º nível, total de US$ 359 
mil da KLIENFELD SERVICES LTD. 
em favor da QUINUS SERVICES 

S.A. 

Transferência de 3º nível anterior à 

primeira operação do 2º nível 

19 / 02 / 08  

2º Nível 

1º depósito que 
alimentou o caixa da 
KLIENFELD. US$ 950 mil 
originários da empresa 
SMITH AND NASH INC. 

1º depósito em favor 

da Klienfeld 
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16/05/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.814.344,95 

24/04/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.436.845,35 

26/03/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.217.444,15 

17/02/14 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.398.144,85 

16/12/13 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.119.745,10 

08/07/13 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 4.670.241,45 

13/06/13 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 4.820.643,35 

11/02/13 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 3.837.243,60 

24/01/13 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 4.878.243,00 

28/11/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 3.345.942,95 

06/11/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 3.958.442,35 

28/09/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 3.297.542,85 

10/09/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 5.290.242,30 

05/09/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 3.114.941,70 

17/08/12 2º 2.5 SHERKSON KLIENFELD 6.958.341,20 

* 16/09/11 3º 3.9 INNOVATION SYGNUS 1.000.000,00 

TOTAL 2º NIVEL 82.697.238,55 
* Última transferência do 3º nível de lavagem. 

 

Um pouco mais de apuro técnico teria impedido a vergonha de se ver na denúncia 

transferências do 3º nível da suposta lavagem de dinheiro anteriores a operações do 2º 

nível. 

Por mais esse motivo, é que a presente ação há de ser julgada improcedente. 

 

13.5.A atrapalhada (e desesperada) invocação de dolo eventual 

 

Em verdade, o Ministério Público não sabe a quem acusar. Escolheu nomes que 

surgiram nos depoimentos de criminosos delatores, mas não conseguiu ligá-los a 

nenhum, absolutamente nenhum dos documentos que instruem a inicial. O resultado 

desse desrespeito escancarado ao dever de individualização de condutas reflete-se no 

pedido de reconhecimento de lavagem de dinheiro por dolo eventual. 

 

Segundo o Parquet, “tratar-se-ia de situação na qual os agentes voluntariamente 

se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, deixando de realizar qualquer 
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política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo de detectar sinais de aparência ilícita 

dos recursos” (p. 296/297, evento 1306). 

 

A imputação é de se promover compensação financeira de valores recebidos pela 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT para, por meio de empresas offshore, fazer com que 

esses valores chegassem “limpos” às mãos de funcionários públicos da PETROBRAS. 

 

Sendo certo que “know your customer” significa “conheça seu cliente”, quem é o 

cliente? A PETROBRAS? Que risco foi esse assumido pelo peticionário? 

 

Parte da doutrina e jurisprudência admitem dolo eventual no crime de lavagem 

de valores, mas não na forma e na hipótese levantada pela Acusação em suas alegações 

finais. Trata-se da chamada cegueira deliberada, própria dos profissionais do mercado 

financeiro, que ao lidarem com altas somas podem, na falta de um procedimento de 

“know your customer”, prestar auxílio em atos de lavagem de dinheiro.  

 

É o que se assentou no julgamento da já mencionada ação penal 470, pelo E. 

Supremo Tribunal Federal. Segundo a eminente Min. ROSA WEBER, que foi assessorada por 

V. Exa.: 

 
“É necessário reconhecer que, em casos nos quais não haja coincidência entre o 
autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, será raro que este 
último tenha conhecimento pleno e absoluto da procedência criminosa do objeto 
da transação, com o que a exclusão do dolo eventual levaria, na prática, à 
impunidade das formas mais graves da prática de lavagem de dinheiro, 
especialmente dos crimes praticados por profissionais da lavagem, de ordinário 
distantes dos crimes antecedentes e sem motivos para aprofundar o seu 

conhecimento a respeito”249. 

 

                                                   
249. STF, AP 470/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 19.4.2013, trecho do voto da Min. Rosa Weber, p. 1299, 
grifamos. 



                                                                                                   330. 
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

Noutro momento do julgamento desta ação a mesma eminente Ministra foi 

enfática, nominando muito bem a que S. Exa. se refere quando admite dolo eventual: 

 
“E dolo eventual, haveria? Seria compatível o dolo eventual com o delito lavagem 
de dinheiro? E eu me manifestei no sentido positivo, e não renego em absoluto a 
posição que ali adotei. Por quê? Justamente em função do que qualifiquei de 
‘lavadores profissionais’. No caso, nós tínhamos doleiros que, na minha 
compreensão, não têm interesse, não querem saber de onde vem aquele dinheiro, 
ainda que tendo consciência da probabilidade de que seja um dinheiro sujo, a ser 
reintroduzido no mercado, na economia, ou seja, a ser branqueado, a ser 

lavado”250. 

 

Além disso, “o processo ‘conheça seu cliente’ é a linha mestra da política de 

aceitação de clientes, cujas etapas determinam ciclo de vida do cliente dentro da 

instituição”251. Trata-se de procedimento evidentemente voltado para instituições 

financeiras, reconhecidas “mundialmente” como “veículo mais utilizado pelos criminosos 

para inserir na economia global recursos egressos de atividades criminosas”252. 

 

No caso do peticionário ou ele tinha a intenção de lavar dinheiro ou não tinha, já 

que “a intencionalidade de ocultar ou dissimular não dá abrigo à assunção de risco: ao 

contrário, exige ação com conhecimento prévio do crime-base, conduzida a partir da 

decisão de alcançar o resultado típico”253. 

 

Se o Ministério Público não encontrou elementos para imputar ao peticionário – 

como se sabe tudo o que se imputou foi ao GRUPO ODEBRECHT – a intenção de lavar 

dinheiro, não lhe cabe pedir condenação por dolo eventual. 

 

Como se vê, não há meios de se julgar procedente esta ação penal. 

                                                   
250. Idem, p. 5374/5375. 
251. MARIA BALBINA MARTINS DE RIZZO, Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro, Trevisan, 
São Paulo, 2013, p. 165. 
252. Idem, p. 158. 
253. ANTÔNIO SÉRGIO DE MORAES PITOMBO, Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime antecedente, RT, São Paulo, 2003, 
p. 137. 
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13.6.O inexistente papel de ROGÉRIO ARAÚJO  

 

Nem na denúncia, nem em suas alegações finais o Ministério Público se dá ao 

trabalho de individualizar condutas. O peticionário, que ocupava a cadeira de diretor de 

novos negócios (não estatutário) da área industrial da Construtora NORBERTO ODEBRECHT, 

foi inexplicavelmente elevado a detentor do patrimônio do grupo, como se dele pudesse 

dispor a seu bel prazer. 

 

Partindo tão-somente das viciadas palavras de PAULO ROBERTO COSTA, segundo as 

quais ROGÉRIO lhe teria apresentado BERNARDO FREIBURGHAUS, a Acusação constrói 

raciocínio levianamente hiperbólico. De pessoa que apresenta um profissional do 

mercado financeiro, o defendente passa a ser tratado como mentor de todas as 

operações de lavagem de dinheiro identificadas na denúncia. 

 

 De se registrar a esse respeito que, embora conhecesse BERNARDO FREIBURHAUS – 

sim, o peticionário era cliente deste, como admitiu a V. Exa.254 – Rogério não o apresentou 

a PAULO ROBERTO COSTA255! 

 

 Mas ainda que ROGÉRIO tivesse apresentado BERNARDO a PAULO ROBERTO, onde está 

nos autos a prova de que o primeiro tinha poderes para autorizar pagamentos? Qual 

documento mostra que ele tinha disponibilidade sobre os bens do GRUPO ODEBRECHT a 

ponto de fazer chegar as mãos desse criminoso delator (e também de PEDRO BARUSCO e de 

RENATO DUQUE) dezenas de milhões de dólares? Há algum testemunho nesse sentido? 

 

                                                   
254. “...o Bernardo é um consultor financeiro que mora no Rio, competente, ele é distribuidor autônomo de fundos, 
então ele tem, ele representa vários fundos de bancos, eu investi num dos fundos e eu sempre trocava ideias com 
ele, porque além... eu não tinha ações com ele, eu tinha com outra corretora, e eu sempre conversava com ele sobre 
mercado e ele também queria me atrair mais para eu investir em outros fundos que ele representava, porque ele 
fazia um fundo de fundo e ele é uma pessoa muito competente, eu conhecia ele” (evento 1105). 
255. Afirmação desmentida pelo peticionário em Juízo: “Não, eu não apresentei o Bernardo ao Paulo Roberto Costa” 
(evento 1105). 
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Em seu interrogatório, o peticionário foi enfático: 

 
“Defesa de Rogério Santos de Araújo: O senhor tem algum envolvimento com a 
parte financeira da engenharia industrial? 
Interrogado: Nenhum. 
Defesa de Rogério Santos de Araújo: Alguma vez o senhor teve procuração, o 
senhor teve poderes para assinar cheques, fazer transferências? 
Interrogado: Nenhum, não tive nenhum poder para isso, a engenharia industrial 
não tem nem CNPJ, não tem nem caixa” (evento 1105). 

 

Essa falta de poderes decorria de vários fatos, entre os quais, de que o cargo 

ocupado por ROGÉRIO não era, em absoluto, ligado a questões financeiras.  

 

Os pagamentos eram de atribuição exclusiva dos gerentes de contrato, 

profissionais encarregados da execução das obras. Na sistemática do grupo, cada 

contrato é administrado por empresa criada com essa finalidade específica e conta até 

mesmo com número próprio de inscrição no CNPJ/MF.  

 

A condução/execução desses contratos naturalmente exige recursos financeiros; 

portanto, são os diretores desses contratos quem têm poderes para autorizar 

pagamentos.  

 

ROGÉRIO nunca foi diretor de contrato e também por isso nunca autorizou 

pagamento nenhum! A prova é robusta nesse sentido: 

 
“Defesa:- Certo. Agora só para encerrar, o senhor sabe se dentro da estrutura do grupo 
Odebrecht se o Rogério, ele tinha poderes para autorizar pagamentos? 
Depoente:- Não. O Rogério nunca foi, na Odebrecht nunca foi diretor de contrato e só 

quem tem autorização para autorizar pagamentos, delegação melhor, para autorizar 
pagamentos são diretores de contratos, então Rogério nunca teve, como ninguém que 
tivesse um cargo semelhante a ele, delegação para isso. 
Defesa:- E ele tinha, ele poderia solicitar diretamente pagamentos ou qualquer tipo de 
transação financeira? 
Depoente:- Não, porque ele não está envolvido na execução do contrato, só quem faz 
isso, ou seja, só quem pode fazer isso são os diretores de contrato, que são aqueles 
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que têm a responsabilidade pela execução e que estão envolvidos na execução do 
contrato. O Rogério tinha uma missão técnica, uma missão de assessoria e, portanto, 
não era ele que podia fazer pedido deste tipo” (ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, evento 
978). 
 
“Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito. O senhor sabe se na função de Rogério, nessa 
função de apoio que ele exercia, ele tinha algum envolvimento em relação a 
pagamentos realizados pela engenharia industrial? 
“Depoente:- Nenhum envolvimento. 
(...) 
“Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito. Agora voltando a Rogério, o senhor sabe me dizer 

se ele alguma vez exerceu alguma função na Osel, foi diretor? 
Depoente:- Não, nunca” (CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO, evento 964). 
 
“Defesa:- O senhor sabe se [Rogério] ele tinha autorização pra fazer ou determinar que 
alguém fizesse o pagamento, tinha alguma ingerência na parte financeira da empresa? 
“Testemunha:- Não, que eu saiba não, não tem, porque isso é tudo descentralizado, os 
pagamentos ocorrem nas pequenas empresas nessa célula que eu estou dizendo e 
cada um tem seus gerentes administrativos financeiros com procuração pra fazer os 
pagamentos, seja online, seja cheque, etc., isso aí é atribuído ao gerente 
administrativo-financeiro de cada contrato. 
“Defesa:- E com as comissões de licitação, ele tinha alguma participação? 
“Testemunha:- Não, não” (SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA, evento 829). 
 

“Defesa:- Certo. O diretor de novos negócios ele tem alguma ingerência no financeiro 
da empresa? 
“Depoente:- Não, absolutamente. Nada de operação. 
“Defesa:- Autorizar ou declinar pagamentos? 
“Defesa:- Não tem nenhuma função operacional? 
“Depoente:- Nenhuma função operacional, nenhuma. A gente só traz informação” 
(JOÃO BORBA FILHO, evento 924) 
 
“Defesa: E um apoio como o Rogério, ele tem ingerência na parte financeira, ele 
determina pagamentos? 
Testemunha: Nenhum apoio tem ingerência nos contratos, seja em área financeira, 
seja em área técnica, ele subsidia decisões por solicitação da linha” (CARLOS HERMANNY 

FILHO, evento 972). 

 

Fica evidente, portanto, que ROGÉRIO não pode ser tido por responsável pelas 

transações bancárias tidas por atos de lavagem de dinheiro. 
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O defendente não apresentou PAULO ROBERTO COSTA a BERNARDO FREIBURGHAUS – se 

se tivesse deferido a oitiva deste, certamente a confirmação nesse sentido ocorreria – 

mas, ainda que tivesse apresentado, isso em nada serve à comprovação pretendida pela 

Acusação. A única certeza que se tem, ademais, pela prova dos autos é que, dentro da 

estrutura da empresa, sua devoção era técnica de engenharia. Nada, pois, relacionado a 

pagamentos. 

 

13.7. A lavagem de valores em relação promovida por ALBERTO YOUSSEF 

 

 O Ministério Público ainda insiste na ilusória participação que ROGÉRIO teria nas 

operações de lavagem de dinheiro comandadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (item IV.12, 

da denúncia).  

 

 YOUSSEF, mesmo premido pelo desejo de agradar seu algoz em troca de benefícios 

penais, afirmou que sequer conhece o peticionário. Aliás, de seu interrogatório se vê que 

ele só abriu a boca para tocar no nome de ROGÉRIO ao ser questionado por V. Exa. Sua 

resposta foi enfática no sentido de nunca ter estado com ele: 

 
“Juiz Federal: Senhor Rogério Araújo? 
Interrogado: Nunca estive com ele. 
(...) 
“Juiz Federal: Não conhece. O Rogério Santos de Araújo, o senhor também não 
chegou a conhecer? 
Interrogado: Não conheço, não tive relacionamento nenhum com o Rogério” 
(destacamos; evento 1046). 

 

E o próprio PAULO ROBERTO COSTA, que seria o destinatário dos pagamentos feitos 

por intermédio de ALBERTO YOUSSEF exonerou o peticionário de qualquer participação 

nesses fatos: 

 
“Juiz Federal: Não sei se eu entendi direito, mas esse acerto com o senhor, com o 
Rogério Araújo, com essas contas no exterior não têm relação com acerto com 
Alberto Youssef, com a parte do Alberto Youssef? 
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Interrogado: Não, não, é Rogério Araújo, não, não tem” (evento 1046, grifamos). 

 

Mesmo assim, quando vai falar da participação de ALBERTO YOUSSEF na lavagem de 

dinheiro (item 3.5.2.2 das alegações finais), a Acusação afirma que o defendente tinha 

“plena consciência de que os pagamentos anteriormente combinados com Paulo Roberto 

Costa seriam efetuados de modo dissimulado” e que: 

 
“...estando inseridos no contexto de uma mesma organização criminosa, resta 
evidente a participação ativa de Rogério Araújo para que os delitos de lavagem de 

dinheiro ora julgados pudessem ser concretizados (p. 327, evento 1306, grifamos). 

 

 Como se vê, a acusação decorre de presunção resultante da imputação de 

organização criminosa... Não bastasse a presunção da existência dessa organização, agora 

também se presume o que seus supostos membros fazem ou deixam de fazer. 

 

 Não há nos autos – e é com base em seus elementos que o julgamento há de 

caminhar nesta ação penal – uma única prova que subsidie a assertiva ministerial, razão 

pela qual ela não passa de fantasia. 

 

 Ainda que fosse verídica a corrupção ativa – não é! –, há um caminho muito 

distante entre a imputação desse crime e o de lavagem de dinheiro. Em outras palavras, 

mesmo que tivesse o peticionário combinado valores com PAULO ROBERTO COSTA, isso não 

o faria autor automático da suposta lavagem de dinheiro promovida por meio de ALBERTO 

YOUSSEF. 

 

 O peticionário, como se viu, nunca teve poderes nem mesmo para assinar um 

cheque. Não autorizava nem solicitava que fossem autorizados pagamentos! Mas a 

acusação insiste num complexo de “Tio Patinhas”, como se fosse o peticionário a caixa 

forte do GRUPO ODEBRECHT, como se todo e qualquer pagamento que se classificasse 

espúrio tivesse de passar por suas mãos. 
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 Para imputar a lavagem de dinheiro ao peticionário, haveria a Acusação de ter 

muito mais. 

  

13.8.Não há conduta cometida em território nacional 

 

Da denúncia não se vê como o dinheiro supostamente proveniente da corrupção 

tenha ido parar no exterior, o que por si só, é causa inequívoca da ilegalidade da acusação. 

 

O mais perto que a descrição dos fatos chegou de tentar explicar o inexplicável 

foi com a informação constante da página 137 da denúncia, segundo a qual, “ROGÉRIO 

ARAÚJO, MARCIO FARIA, MARCELO ODEBRECHT e BERNARDO FREIBURGHAUS, utilizaram-se de 

operações financeiras de compensação interna entre as contas, por exemplo, da 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, da ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR, da OSEL – 

ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR LTD e da OSEL ANGOLA DS ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR 

LTD, tornando muito mais difícil a elucidação dos crimes de lavagem de dinheiro”. 

 

A verdade é que a Acusação não tem nenhuma informação a respeito da origem 

do capital indicado nas operações ilustradas na tabela da p. 147 da denúncia; não tem a 

menor ideia de onde esse dinheiro veio. E, como demonstrado em item próprio, ficou 

provado nos autos que a compensação financeira nunca aconteceu, já que as empresas 

do GRUPO ODEBRECHT indicadas na denúncia não têm como propósito o encaminhamento 

de capitais para o Brasil. O caminho é inverso. 

 

Portanto, não há na acusação elemento algum para tirar do exterior o nascedouro 

dos recursos indicados na denúncia. Assim, por mais que se pudesse considerar que o 

dinheiro tivesse origem ilícita, essa origem estaria muito longe da PETROBRAS! Se a nunca 

identificada ilicitude porventura ocorreu, ela se deu no exterior e haveria de ter sido ao 

menos desenhada pela Acusação quando descreveu os fatos tidos por criminosos. 
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Posta essa premissa, há mais a demonstrar que não há nos autos nada que possa 

ser chamado de lavagem de capitais. Outra vez mais levando-se em conta o texto da 

exordial, vê-se que nunca houve movimentação nenhuma no sentido de integrar valores 

ao Sistema Financeiro Nacional! Nunca! As “tais” operações, portanto, não têm, nem 

nunca tiveram caráter “transnacional”, como pretende a Acusação. Ao contrário: As 

hipotéticas operações financeiras, se existentes fossem, teriam se desenrolado 

inteiramente em território estrangeiro, sem possibilitar a atuação da Justiça Brasileira 

ainda que de ilegalidade se estivesse falando.   

 

De acordo com a doutrina, o crime de lavagem de capitais pressupõe três etapas: 

a existência e ocultação de valores de origem ilícita (o capital “sujo”), a dissimulação de 

sua origem ilícita, com o propósito de “integração, última etapa da lavagem”256.  

 

No caso dos autos, como admite a Acusação257, a origem dos recursos é 

internacional sem qualquer relação (afirmada ou provada) com os valores recebidos da 

PETROBRAS. E mais: se houve ocultação, esta também teria ocorrido fora do Brasil; se 

houve dissimulação, igualmente tudo se deu no exterior; e quanto à integração, viu-se 

que ela não ocorreu. 

 

 Além disso, tendo todos os atos ocorrido no exterior, haveria apenas duas 

possibilidades de se relacionar a lavagem de capitais ao Brasil.  

 

A primeira consistente na efetiva e comprovada ocorrência de compensação 

financeira entre a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT (Brasil) e as empresas estrangerias: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., OSEL ANGOLA DS ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR LTD, 

OSEL ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR LTDA., ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR e CO 

CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT. 

                                                   
256. ANTÔNIO SÉRGIO A. DE MORAES PITOMBO, Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime antecedente, RT, São Paulo, 
2003, p. 36/37.  
257. Ao se falar na inexistente “compensação financeira”, o Ministério Público admite que os valores questionados 
na denúncia nasceram no exterior. 
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 Mas essa compensação financeira258 não pode ficar restrita à garganta do 

acusador. Especialmente agora, ao final da ação penal, depois de duas medidas de busca 

e apreensão diretamente dirigidas à Construtora Norberto Odebrecht259, não dá para 

persistir na presunção contida na inicial. 

 

 Se à denúncia foi suficiente simplesmente dizer que houve a tal compensação – 

o que, por si, perfaz ilegalidade irrefutável –, para se cogitar da procedência da acusação 

quanto a este crime é rigorosamente indispensável a prova de sua ocorrência.  

 

 E onde está a prova da compensação? Qual perícia contábil demonstrou isso? 

Qual foi o testemunho? Alguém falou disso? Em que evento dos autos? 

 

 Não, Excelência, não há prova nenhuma disso! 

 

 A segunda possibilidade residiria no fato de terem as ordens de transferência 

partido do Brasil. Sabedor dessa necessidade, o Ministério Público não poupou papel ao 

repetir a mesmíssima passagem, segundo a qual “mediante decisões e atos desenvolvidos 

no território brasileiro e no exterior, Rogério Araújo, Marcio Faria e Marcelo Odebrecht 

(...) por intermédio do operador financeiro Bernardo Freiburghaus, ocultaram e 

dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade 

de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos antecedentes já descritos 

nesta peça” (p. 161, 162, 163, 165, 168, 170/171 e 174, grifamos). 

 

 Quais foram as “decisões e atos desenvolvidos no território brasileiro”260? 

Quando foi feita a ordem de pagamento? Onde? No Brasil? Em que lugar do Brasil? 

 

                                                   
258. Que ainda que tivesse ocorrido, como se verá em item próprio, não torna ilícito o dinheiro depositado na coluna 
“origem” do quadro da p. 147 da denúncia. 
259. Cf. evento 10, dos autos nº 5073475-13.2014.4.04.7000, e evento 8, autos nº 5024251-72.2015.4.04.7000. 
260. Dentre essas decisões, quais são imputáveis ao ora defendente? 
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 Mesmo sem que a instrução tivesse trazido alguma resposta para essas 

indagações, em alegações finais, o Ministério Público insiste nesse absurdo afirmando 

que “tais delitos foram praticados por ordem e sob pleno domínio dos dirigentes do grupo 

Odebrecht no Brasil” (p. 292, evento 1306). 

 

 Só não cuidou o Parquet de identificar a ordem, sua data, por quem ela foi 

proferida e, principalmente, indicar a prova de todas essas aferições. Pleno domínio? De 

qual prova dos autos se extrai essa afirmação? E o peticionário, onde está nisso tudo? 

 

 E tanto é solta a afirmação ministerial que não se preocupou a Acusação, apesar 

da extensão de seu memorial, em indicar um único documento ou testemunho no sentido 

de que a ordem teria partido do Brasil, simplesmente porque não existem.  

 

O único elemento que se aponta em relação ao peticionário vem das suspeitas 

palavras de PAULO ROBERTO COSTA que fala da entrada de BERNARDO FREIBURGHAUS em cena. 

Mas nem mesmo esse criminoso delator, quando ouvido em Juízo, soube dizer como se 

davam as operações: 

 
“Juiz Federal: No caso, essas contas foram utilizadas para receber apenas propinas 
da Odebrecht ou também de outras empreiteiras? 
Interrogado: Pelo que me falou o Bernardo na época, era recebimento de propinas 
da Odebrecht, agora, como eu falei anteriormente aqui, eu tinha mencionado 
anteriormente, quando tinha um consórcio de empresas às vezes uma empresa 
pagava pela outra, então pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, que esse 
controle eu nunca tive. 
Juiz Federal: O senhor não tinha um controle dos recebimentos desses valores nas 
contas do exterior?  
Interrogado: Eu ia no escritório lá do Bernardo normalmente uma vez por mês, 

uma vez a cada 2 meses, quando ele me apresentava um extrato e depois esse 
extrato ele destruía lá na minha frente, lá numa máquina de picar papel” (evento 
1046, grifamos). 

 

 Disso se vê que a imperiosa necessidade de absolvição de ROGÉRIO ARAÚJO diante 

da cristalina inexistência de fato criminoso a ser apurado pela Justiça brasileira. 
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14. O ABUSIVOS REQUERIMENTOS FINAIS DO MPF 

 

Ao término de seu memorial final, o Ministério Público extrapolou todos os 

limites do razoável, violando não só a legislação, mas também o bom senso ao pedir a 

decretação do perdimento de exorbitantes valores que ultrapassam em muito aqueles 

que supostamente constituiriam proveito de crimes. 

 

Ainda que por absurdo houvesse algum elemento probatório apto a incriminar o 

defendente – mas não há! –, os valores apontados pelo Parquet são absolutamente 

incompatíveis com qualquer suposição que se faça, pois, como já dito e bem ilustra a 

tabela juntada como doc. 5, pretende a Acusação incluir no cômputo valores que já foram 

atribuídos a outras construtoras referentes aos mesmos consórcios em ações penais 

diversas. 

 
Ou seja, impondo à CNO a responsabilidade pelas transferências financeiras da 

alegada vantagem ilícita em seu valor integral, e não proporcional ao percentual da 

empresa em cada um dos contratos, o MPF manipula a realidade dos fatos para tentar 

obter desmedido e abusivo perdimento de valores.    

 

O exagero do cálculo decorre também do desprezo pela prova dos autos, já que 

os próprios funcionários da PETROBRAS nunca informaram ter recebido o exorbitante valor 

apontado pelo Parquet. Aliás, cabe aqui registrar o relato de BARUSCO de que “já era difícil 

de receber” e “a taxa de recebimento geral era na faixa de 20%” (evento 1017 da Ação 

Penal 5012331-04.2015.4.04.7000). 

 

Assim, tivesse o Ministério Público se atentado à prova, certamente não 

incorreria em exageros tão grosseiros. Mas o descaso é tamanho que chegou ao acinte 
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de requerer medida patrimonial em relação a fato sobre o qual pediu a absolvição do 

defendente, como foi o caso da obra do prédio sede de Vitória.    

 

 O comportamento ministerial também é hiperbólico quando pretende tratar do contrato 

de fornecimento de Nafta para fundamentar essa marretada patrimonial: Rogério não foi 

denunciado por esse fato (nem poderia!), razão pela qual a sentença não poderia 

considerá-lo para fins de dosimetria da pena. 

 

Não menos absurda é a pretensão ministerial de falar em concurso material 

quando, caso houvesse prova de crime, tratar-se-ia de óbvia hipótese de um único crime 

continuado de corrupção ativa e outro de lavagem de dinheiro.  

 

Desta forma, ao pedir a exasperação de forma imoderada das penas-base do 

defendente, o Parquet não se volta à análise devida do art. 59 do Código Penal, mas 

simplesmente a suas tão frequentes ideias preconcebidas e despropositadas.  

 

15. CONCLUSÃO 

 

Não se condena alguém com base em palavras de corréu (ainda mais se este é 

delator), tampouco em presunções. E tudo o que há nos autos em relação ao peticionário 

são presunções feitas por corréus delatores, dissociadas de tudo que a instrução 

comprovou. 

 

O que existe de prova, relacionável ao peticionário conduz o julgamento à 

improcedência da inicial. 

 

Permeada de nulidades, de uso e abuso de prova ilícita e sobretudo de restrições 

impostas à defesa do peticionário, a ação penal não pode ser sentenciada. 
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Caso, por absurdo, se caminhe para a análise de mérito, outra não pode ser a 

solução deste feito que não a absolvição de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, pois tudo o que se 

falou contra ele foi tomado como se dotado de fé pública, por mais gatunos que fossem 

os dois corréus delatores que falavam; o que se falou a seu favor foi ignorado, quando 

não distorcido. Não há, pois, a mais remota possibilidade de condenação. 

 

Diante do exposto, requer o peticionário seja a presente ação penal anulada ab 

ovo, ou, assim não entendendo V. Exa., que seja julgada improcedente, absolvendo-o com 

fundamento no art. 386, V e VI, do Código de Processo Penal. 

 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 29 de fevereiro de 2016. 
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