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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA/PR 

 

 

Distribuição por dependência ao eproc n. 5003682-16.2016.4.04.7000 
Sigilo: nível 4 
OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

 

Os DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vêm 
perante Vossa Excelência representar por MEDIDAS CAUTELARES, inclusive PRISÃO TEMPORÁRIA e 
PRISÃO PREVENTIVA, pelos fundamentos que passam a expor. 

 

 

1. DOS FATOS 

 

No âmbito da 23ª Fase da OPERAÇÃO LAVAJATO (ACARAJÉ), foram executadas medidas cautelares 
em relação a MARIA LÚCIA TAVARES GUIMARÃES, funcionária da CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT, inclusive busca e apreensão em sua residência e em seu atual local de trabalho 
(ODEBRECHT AMBIENTAL – CETREL), além da decretação de sua prisão temporária. 

Conforme já preliminarmente apontado no evento 148 dos autos n. 5003682-16.2016.4.04.7000, na 
residência de MARIA LÚCIA foram apreendidos materiais que corroboram a existência de uma 
contabilidade paralela no âmbito da ODEBRECHT, a qual teria inclusive sido utilizada para 
pagamentos indevidos a MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA. A suspeita de que MARIA LÚCIA, junto 
com FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, fosse uma das responsáveis pelo gerenciamento do 
pagamento de propinas no âmbito do grupo ODEBRECHT já havia sido devidamente registrada na 
Representação lançada no evento 13 daqueles autos. 
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Em 1/3/2016, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL celebraram 
acordo de colaboração premiada. As declarações prestadas por MARIA LÚCIA no âmbito do acordo 
não só corroboram as conclusões das Autoridades Policiais, extraídas da análise do material 
apreendido, mas também trazem fatos inéditos e que configuram, em tese, novos ilícitos penais 
perpetrados pela organização criminosa gerida no âmbito do grupo ODEBRECHT. 

 

 

Primeiramente, tem-se que as provas apreendidas e as declarações prestadas por MARIA LÚCIA em 
sede policial permitem concluir que esta fazia, de fato, parte de uma enxuta equipe no âmbito da 
ODEBRECHT, dividida entre São Paulo e Salvador, responsável pela gestão da contabilidade paralela 
do conglomerado empresarial. O departamento era denominado “Setor de Operações Estruturadas”. 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, descrito como responsável pelas Operações 
Estruturadas da holding ODEBRECHT, mantinha grau de ascendência sobre MARIA LÚCIA TAVARES e 
também sobre a funcionaria ÂNGELA PALMEIRA FERREIRA, a ser abordada em tópico próprio. 

A equipe também era composta pelas assistentes ALYNE NASCIMENTO BORAZO e AUDENIRA JESUS 
BEZERRA, as quais davam apoio a FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA 
SOARES e HILBERTO SILVA, conforme se vê de planilha encontrada nos arquivos extraídos da sede 
da ODEBRECHT em São Paulo, na 14ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO: 

 

8415 0001740 

ALYNE 

NASCIMENTO 

BORAZO 

306332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA - 

6332 

6332 
SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
alyne@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

68402 0000558 
ANGELA PALMEIRA 

FERREIRA 
306332 

SUPERVISAO HS - 

6332 
6332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
angela@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

68402 0000590 
AUDENIRA JESUS 

BEZERRA 
306332 

SUPERVISAO HS - 

6332 
6332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
nirab@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

8415 0000078 

FERNANDO 

MIGLIACCIO DA 

SILVA 

306332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA - 

6332 

6332 
SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
mig@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

8415 0000027 
HILBERTO M ALVES 

DA S FILHO 
306332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA - 

6332 

6332 
SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
hilberto@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 



 
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT OPERAÇÃO LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

3 
 

8415 0000272 
LUIZ EDUARDO DA 

ROCHA SOARES 
306332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA - 

6332 

6332 
SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
lesoares@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

68402 0000094 
MARIA LUCIA G 

TAVARES 
306332 

SUPERVISAO HS - 

6332 
6332 

SUPERVISAO - 

HILBERTO SILVA 
luciat@odebrecht.com 

RAE Operações 

Estruturadas 

Planilha “Relação de pessoas_Com alteração.xls”. Material destino n. 1308/15. 

 

Fernando Migliaccio Odebrecht S/A - Holding 6066 
Alyne Borazo 

8327 16º 

Hilberto Alves da Silva Filho  Odebrecht S/A – Holding 8201 
Alyne Borazo 

8327 16º 

Luiz Eduardo da Rocha Soares Odebrecht S/A - Holding 8810 
Alyne Borazo 

8327 16º 

Planilha “Cópia de Lista Atual de ramais –EOSP janeiro)!!!!!!!.xls” Material destino n. 1308/15. 

 

A participação dos funcionários na equipe é confirmada pelo exame de agenda telefônica de MARIA 
LÚCIA, na qual ainda consta o nome de “BIRA” (possivelmente UBIRACI SANTOS, também funcionário 
da ODEBRECHT holding): 

 

Número de telefones agrupados na capa da agenda telefônica de MARIA LÚCIA TAVARES, indicando a sua importância. 
HS (HILBERTO SILVA), FM (FERNANDO MIGLIACCIO), BIRA (possivelmente UBIRACI SANTOS) e LES (LUIZ EDUARDO 
SOARES). 
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Caderno apreendido em posse de MARIA LÚCIA, constando os dados de contato dos colegas LUIZ EDUARDO DA ROCHA 
SOARES, ALDENIRA BEZERRA e ANGELA PALMEIRA. 

 

A composição da equipe é confirmada por MARIA LÚCIA no termo de colaboração n. 1: 

QUE por conta da doença de ANTONIO FERREIRA, a declarante foi relocada para o setor de 
Operações Estruturadas; QUE seu chefe no setor era HILBERTO SILVA; QUE entrou no setor de 
Operações Estruturadas há seis anos; QUE a equipe no Setor de Operações Estruturadas era liderada 
por HILBERTO SILVA (chefe) o qual se dividia entre São Paulo e Salvador; Que também compunham 
a equipe LUIZ EDUARDO SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO, ambos trabalhando em São Paulo, com 
o apoio da secretária ALYNE BORAZO; QUE em Salvador ficavam a declarante, a assistente 
administrativa ANGELA PALMEIRA e a secretária AUDENIRA BEZERRA; QUE quando iniciou no setor, 
foi orientada por HILBERTO SILVA quanto ao trabalho que deveria fazer, que envolvia pagamentos 
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paralelos; QUE a secretária AUDENIRA cuidava de assuntos particulares de HILBERTO SILVA, 
enquanto cabia a ANGELA PALMEIRA e à declarante a parte de pagamentos paralelos; QUE em São 
Paulo, ficavam LUIZ EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO, aos quais a declarante e a funcionária 
ANGELA davam apoio direto de Salvador; QUE FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES 
estavam hierarquicamente acima da declarante e de ANGELA; QUE considerava como seu chefe 
imediato FERNANDO MIGLIACCIO, já que falava mais com ele do que com HILBERTO SILVA, o qual 
viajava muito a trabalho e não ficava muito tempo em Salvador; QUE ficou no setor de Operações 
Estruturada até fim de agosto de 2015; 

Com o aprofundamento da análise do material documental apreendido em posse de MARIA LÚCIA 
(ANEXO2-17), foram encontrados indícios ainda mais robustos e perturbadores quanto a estrutura 
dessa contabilidade paralela, bem como quanto a sua finalidade. 

Inúmeras planilhas e printscreens do que parece ser um sistema informatizado veiculam dezenas de 
codinomes e senhas, sempre relacionado a valores vultuosos, tanto em reais quanto em dólares e 
euros. A menção a “lançamentos”, “saldos”, “liquidação” e “obras” não deixa qualquer margem para 
interpretação diversa: trata-se de contabilidade paralela, destinada a embasar pagamentos de 
vantagens indevidas pelo grupo ODEBRECHT. 

A documentação traz valores vultuosos, e com datas tão recentes quanto o segundo semestre de 
2015. 

De forma ilustrativa, vejamos o material relacionado a uma única requisição de pagamento, em 
benefício de “FORMULA K”, no valor de R$ 250.000,00, em 14/11/2014. A requisição tem como 
responsável o “DS INFRA” (possivelmente Diretor Superintendente da ODEBRECHT 
INFRAESTRUTURA), e consta como referência no campo obra “LE INFRAESTRUTURA BRASIL” 
(provavelmente Líder Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA): 
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Um dos printscreens do sistema de contabilidade paralelo (sistema MyWebDay, conforme a colaboradora MARIA 

LÚCIA), encontrados na sua forma impressa na residência de MARIA LÚCIA TAVARES. Refere-se a uma requisição de 
pagamento do dia 14/11/2014, no valor de R$ 250.000,00, retirados da conta “PAULISTINHA”. 

Beneficiário da quantia seria pessoa com codinome “FORMULA K”. Pagamento vinculado ao Líder Empresarial 
[ODEBRECHT] INFRAESTRUTURA, constando como responsável pela requisição um DS (Diretor Superintendente) da 
INFRAESTRUTURA. Pagamento atrelado à senha “FLORESTA”, a ser entregue no endereço Avenida Paulista, 2073, 

conjunto 2218, aos cuidados de Flávio. 
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Outra planilha impressa que aparentemente consubstancia controle paralelo ao sistema informatizado, já que traz 
tabulação de dados semelhante (DS, obra, número de requisição, codinome, observação) e replica a transação já referida 
acima (em benefício de FÓRMULA K, a pedido do DS INFRAESTRUTURA).  
 
 

 
A mesma transação com o beneficiário “FÓRMULA K” replicada em outra planilha de controle, indicando saída de valores 
da conta “PAULISTINHA” para pagamento de “FORMULA K”. 
 
 
 

Foram apreendidas também diversas planilhas de “Lançamentos x Saldo”, com nomes atrelados a 
elas. Tais planilhas se tratam de espécie de controle de saídas e entradas. 
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Cabeçalhos de outras planilhas apreendidas. Controle das contas “PAULISTINHA”, “CARIOQUINHA”, “NOB”, “CXSSAR”, 
“SEVENMP” e “TONICO”. Tais planilhas registram entradas e saídas, e o saldo da conta, variando os valores em reais, 

dólares e outras moedas. 

 

Os mesmos códigos encontrados no material apreendido na residência de MARIA LÚCIA também 
foram encontrados em um e-mail mandado por ela a FERNANDO MIGLIACCIO (FM) em 
novembro/2015, consubstanciando espécie de “balanço” de todas as contas paralelas geridas pelo 
Setor de Operações Estruturadas: 
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E-mail “ENC: POSIÇÕES CAIXA PRESTADORES”, extraído da caixa de e-mails funcional de MARIA LÚCIA GUIMARÃES 
TAVARES (luciat@odebrecht.com). Material destino 745/2016, 23ª Fase da OPERAÇÃO LAVAJATO.  

 

No e-mail funcional de MARIA LUCIA também foram encontrados anexos encaminhados a 
FERNANDO MIGLIACCIO e que são similares às planilhas encontradas em sua residência. (ANEXO18) 

mailto:luciat@odebrecht.com
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A análise do material (tanto aquele apreendido na residência da investigada quanto aquele extraído 
de sua caixa de e-mail funcional) permite concluir que há diversas “contas correntes”, provavelmente 
mantidas sob o controle de terceiros (doleiros), e que são periodicamente abastecidas com recursos, 
bem como também são debitadas para pagamentos diversos, provavelmente entregues em espécie 
aos destinatários. 

Chama a atenção os altíssimos valores mantidos em tais “contas”, e que, portanto, se encontravam 
à disposição da ODEBRECHT. Apenas a conta “PAULISTINHA”, por exemplo, registrava em novembro 
de 2015 um saldo de R$ 65.000.000,00. 

Há elementos inclusive de que contas no Exterior controladas pela ODEBRECHT, e já mencionadas na 
ação penal n. 5036528-23.2015.404.7000 abastecem as contas correntes paralelas, conforme 
demonstram planilhas apreendidas: 

 

Planilha referente à contabilidade do caixa “SEVENMP”. Entradas registradas de “Innovations” e “Trident” 
(INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, TRIDENT INTER TRADING LTD.) 
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Sem prejuízo de que parte dos valores contidos em tais “contas” possa ter sido transferido pelo 
sistema bancário (nacional e internacional), o conjunto do material permite inferir que se tratam, em 
sua maioria, de valores empregados para entregas de dinheiro em espécie em locais 
predeterminados, a mando de executivos da ODEBRECHT com o apoio da equipe do Setor de 
Operações Estruturadas. 

Essa suspeita já existia por conta dos achados veiculados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária 
n. 30/2016, juntado aos autos do eproc. 5003682-16.2016.4.04.7000 (evento 148), onde se reporta 
o ajuste entre HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, ROBERTO PRISCO PARAÍSO 
RAMOS e MARIA LÚCIA TAVARES para uma inverossímil entrega de acarajés baianos no Rio de 
Janeiro.  

No âmbito de termo de colaboração premiada n. 2, MARIA LÚCIA proveu mais detalhes quanto a sua 
atuação no Setor de Operações Estruturadas, confirmando que se encarregava de providenciar 
pagamentos à margem da contabilidade oficial por meio de uma estrutura profissional montada no 
Setor. 

Além de utilizar um sistema chamado MyWebDay para o registro de requisições de pagamento, 
MARIA LÚCIA recontou em sua colaboração que, a fim de possibilitar uma comunicação segura entre 
sua equipe e os prestadores, foi instalado um sistema chamado Drousys. A instalação do sistema 
teria ficado a cargo do irmão de LUIZ EDUARDO SOARES, PAULO [SÉRGIO DA ROCHA SOARES], e de 
pessoa chamada CAMILLO [GORNATI]. 

O sistema possibilitava que MARIA LÚCIA e equipe se comunicassem entre si e com os responsáveis 
por disponibilizar os recursos em espécie, de forma segura; todas os pedidos de entrega de recursos, 
por exemplo, trafegavam por esse sistema. Todos os usuários possuíam um login próprio, que 
escondia sua identidade. FERNANDO MIGLIACCIO era WATERLOO; MARIA LÚCIA era TÚLIA; ANGELA 
era TSARINA; LUIZ EDUARDO era TUSHIO; HILBERTO SILVA era CHARLIE. Os operadores financeiros 
também possuíam logins próprios. 

Como se verá adiante, foi apreendido em posse de MARIA LÚCIA documentos produzidos no 
ambiente do sistema Drousys, nos quais MIGLIACCIO aparece dando ordens e ajustando pagamentos 
de vantagens indevidas. Era por meio do sistema que MARIA LÚCIA recebia ordens de MIGLIACCIO, 
e também encaminhava aos operadores financeiros os detalhes acerca das entregas agendadas. 

Em algum momento em 2015, o sistema foi terminado, em clara tentativa de destruir evidências 
relativas aos ilícitos perpetrados pelo Setor de Operações Estruturadas. Os equipamentos foram 
recolhidos da sede de Salvador e entregues de volta a CAMILLO. 
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1.1. DO PROCEDIMENTO DE REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS 
INDEVIDAS NO GRUPO ODEBRECHT 

 

Questionada sobre como eram definidos os pagamentos em espécie, MARIA LÚCIA afirmou que 
recebia ordens de FERNANDO MIGLIACCIO, indicando que caberia a ele, em última análise, definir 
quais requisições de pagamento seriam atendidas. Afirmou ainda que o funcionário UBIRACI 
SANTOS, em algum grau, também tinha ingerência na criação das requisições de pagamento no 
sistema. 

MARIA LÚCIA afirmou ainda que pagamentos envolvendo contas no Exterior e dólares ficavam a 
cargo de LUIZ EDUARDO SOARES e ANGELA PALMEIRA. 

MARIA LÚCIA disse ainda que, por conta da ascendência exercida por LUIZ EDUARDO e FERNANDO 
MIGLIACCIO, raramente contatava diretamente executivos da ODEBRECHT para operacionalizar, a 
pedido deles, os pagamentos em espécie a destinatários por eles indicados.  

No entanto, uma troca de e-mails impressa e também apreendida na residência de MARIA LÚCIA 
TAVARES permite que entendamos, com facilidade, como se dava o processo de disponibilização de 
valores para o pagamento de vantagem indevida no âmbito da ODEBRECHT. Muito embora tal troca 
de e-mails aparentemente tenha fugido do padrão (porquanto MARIA LÚCIA foi acionada 
diretamente pelo executivo requisitante), entendemos que o episódio é elucidativo e demonstra 
como as requisições provavelmente chegavam até LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO 
MIGLIACCIO. 

Trata-se de um sistema institucionalizado e profissionalizado, com observância à hierarquia 
empresarial, e que admitidamente assume contornos sub-reptícios ao se valer de codinomes para 
preservar a identidade dos destinatários. 

Vejamos: 
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Em 6/11/2014, RODRIGO COSTA MELO, da ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, envia e-mail a 
ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO referindo um “processo de aprovação previamente realizado” 
e solicitando a programação de uma entrega de R$ 1.000.000,00 para o codinome “TURQUESA”, a 
ocorrer no dia 26/11/2014. O e-mail ainda refere que tal transação é apenas parte de um saldo 
devedor de R$ 1.436.000,00 contraído perante “TURQUESA”. 

De acordo com fontes abertas, RODRIGO MELO é atualmente Diretor Regional da ODEBRECHT 
REALIZACOES no Rio de Janeiro, com área de atuação concentrada na região do Porto Maravilha, 
Zonas Sul e Oeste da Cidade do Rio de Janeiro.1  ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO é Diretor 
Superintendente da ODEBRECHT REALIZAÇÕES no Rio de Janeiro.2 

Em 11/11/2014, ANTONIO COUTO dá o seu “ok” para a entrega: 

                                                           
1 http://www.globalrealestate.org/Profile/159110/Rodrigo-Melo 
2 http://www.odebrecht.com/relatorio2013/hotsite/wp-content/uploads/2014/06/RA-Odebrecht-2014-
FINAL_PDF_site_PT.pdf 
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Ato contínuo, RODRIGO MELO manda e-mail para “PA” (PAUL ELIE ALTIT), o qual também dá o seu 
“ok” e copia o e-mail para UBIRACI SANTOS. PAUL ALTIT é o Líder Empresarial da ODEBRECHT 
REALIZAÇÕES3, a quem ANTONIO COUTO e RODRIGO MELO estão subordinado. UBIRACI SANTOS é 
funcionário da ODEBRECHT holding. 

 

 

 

Com a aprovação de suas chefias imediatas, RODRIGO MELO então encaminha e-mail a [MARIA] 
LUCIA TAVARES, solicitando a entrega do dinheiro em duas parcelas: 

                                                           
3 http://www.odebrecht.com/relatorio2013/hotsite/wp-content/uploads/2014/06/RA-Odebrecht-2014-
FINAL_PDF_site_PT.pdf 
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Ao final, MARIA LÚCIA confirma com RODRIGO MELO o valor da entrega e pergunta o local, obtendo 
dele a confirmação do valor e a informação de que a entrega será no Rio de Janeiro. 
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De forma não surpreendente, a materialização da transação solicitada por e-mail por RODRIGO 
MELO – e aprovada por ANTONIO COUTO e pelo Líder Empresarial PAUL ALTIT – consta também de 
uma das planilhas apreendidas, com plena correspondência aos dados informados por RODRIGO. 
Mas a planilha veicula um fato novo: que o pagamento solicitado ao codinome TURQUESA se 
encontra vinculado à obra Porto Maravilha4, no Rio de Janeiro. 

 

Planilha indicando o número da “requisição, o “programa” (verba), a obra “Porto Maravilha”- vinculada à ODEBRECHT 
REALIZAÇÕES e especialmente a RODRIGO MELO -, o codinome, a data e o valor. 

 

Como se vê, o pagamento de vantagem indevida no âmbito do grupo ODEBRECHT se encontra 
devidamente “normatizado” e observa, em última análise, ao sistema de gestão implementado no 
conglomerado empresarial. Cabe aos Diretores Superintendentes levar aos Líderes Empresariais as 
demandas levadas ao seu conhecimento por seus subordinados (Diretores de Contrato), os quais, 
por sua vez, levam a demanda ao conhecimento da instância responsável.  

Perguntada sobre o procedimento de inclusão de uma requisição de pagamento de recursos em 
espécie no sistema, MARIA LÚCIA afirmou que episódios em que executivos lhe procuravam 

                                                           
4 “Em fevereiro deste ano, as obras do Porto Maravilha – uma das maiores Parcerias Público-Privadas (PPP) do Brasil, de 
revitalização da região portuária do Rio de Janeiro – chegaram a 50% de avanço, nos bairros da Gamboa, Saúde e Santo 
Cristo. De responsabilidade da Concessionária Porto Novo (formada por Odebrecht Infraestrutura - Brasil, OAS e Carioca 
Engenharia), a Operação Urbana Porto Maravilha transforma uma área de 5 milhões de m2 em um moderno centro 
urbano. 
O projeto compreende uma nova rede de infraestrutura – iluminação pública, eletricidade, esgotamento sanitário, gás, 
água, telecomunicações e drenagem –, além de edifícios comerciais, residenciais e empresariais. Entre os objetivos estão: 
melhoria da mobilidade da população, com a construção de praças, calçadas e ciclovias; aumento da capacidade de 
escoamento do trânsito com as vias Expressa e Binário; e viabilizar uma nova opção de transporte público, o Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT).” Em: http://odebrecht.com/pt-br/porto-maravilha-obras-de-revitalizacao-da-regiao-portuaria-do-
rio-tem-50-de-avanco 



 
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT OPERAÇÃO LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

19 
 

diretamente para ajustar entregas de dinheiro eram raros, já que a maioria das requisições eram 
incluídas diretamente no sistema, por UBIRACI SANTOS. 

(...) QUE então logava em um sistema chamado MyWebDay, da ODEBRECHT, que era utilizado 
apenas pelo Setor de Operações Estruturadas até onde sabe; QUE se outros setores da empresa 
utilizavam o MyWebDay não era com a mesma finalidade do Setor de Operações Estruturas; QUE 
extraía do sistema uma planilha de requisições de pagamento; QUE as requisições também podiam 
ser visualizadas individualmente, tal como a tela da fl. 247 do apenso documento (equipe BA-05, LJ 
23); QUE não sabe ao certo a quem cabia confeccionar a planilha e as requisições que originavam 
ela, mas que sabe que em algum grau havia a atuação de UBIRACI SANTOS em tal assunto; QUE a 
declarante nunca criou uma requisição de pagamento no sistema, apenas as visualizava e 
consultava; QUE apresentada a fl. 277 do apenso documental apreendido em sua residência (BA-
05), afirma que se trata da planilha que extraía do sistema MyWebDay; QUE a planilha que a 
declarante extraía era semanal, a qual tinha programações de pagamento para a semana; QUE a 
planilha também continha o nome da obra, os codinomes, os valores e data quando deveriam ser 
entregues, os codinomes dos beneficiários, o número da requisição; QUE de posse da planilha, 
somava os valores a serem entregues em cada um dos locais indicados na planilha, a fim de que 
verificar quanto seria necessário ter disponível em tais cidades para honrar as requisições de 
pagamento; QUE ao fechar os valores totais, avisava FERNANDO MIGLIACCIO via sistema Drousys 
sobre o quanto seria necessário dispor de recursos em cada cidade; (...) QUE mostrado a declarante 
as fls. 235/237 do apenso documental, onde o executivo RODRIGO COSTA MELO lhe pediu a entrega 
de recursos no Rio de Janeiro para o beneficiário codinome TURQUESA, afirma que requisições feitas 
diretamente à declarante eram exceções; QUE nesse caso, RODRIGO MELO também copiou o e-mail 
a UBIRACI SANTOS porque cabia a ele a inclusão de tal informação no sistema de requisição de 
pagamento; QUE a declarante apenas poderia providenciar o pagamento via prestadores se a 
requisição tivesse sido incluída no sistema; 

Conforme esclarece MARIA LÚCIA, todos os pagamentos paralelos deveriam constar do sistema 
informatizado MyWebDay de modo a possibilitar a disponibilização dos valores aos destinatários. No 
contexto do processo de solicitação e deferimento de disponibilização de valores para pagamento de 
vantagens indevidas, chama a atenção que as requisições planilhadas e aquelas constantes do 
sistema informatizado são sempre caracterizadas por três dados importantes: a obra, o 
responsável/DS (Diretor Superintendente) e o beneficiário/codinome. 
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A partir de tais dados, é possível apurar quais executivos estiveram envolvidos no pedido de 
disponibilização de valores, qual a obra/motivo que justifica o pagamento de vantagem indevida e 
quem é o beneficiário final (ou, ao menos, seu codinome).  

 

1.2 DOS EXECUTIVOS DA ODEBRECHT QUE AUTORIZARAM OU SOLICITARAM PAGAMENTO DE 
VANTAGEM INDEVIDA 

 

Em análise ao material apreendido, é possível identificar a menção expressa a diversos executivos da 
ODEBRECHT que teriam sido responsáveis por pedidos de disponibilização de valores em espécie, ou 
por sua aprovação.  

Há ainda a menção a alguns executivos como “contato” para entregas de recursos em espécie, 
sugerindo que tais executivos tenham recebido os valores e os repassado ao destinatário final. 
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1.2.1 HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (“HS”) E ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS 
(“RR”) 

 

Conforme já referido supra. HILBERTO foi o responsável pelas Operações Estruturadas da holding 
ODEBRECHT, muito embora tenha afirmado em declarações que exerce a função de Conselheiro 
Consultivo na CNO; ROBERTO RAMOS foi Líder Empresarial da ODEBRECHT ÓLEO E GÁS5, braço 
empresarial responsável pelos contratos no âmbito da PETROBRAS. 

HILBERTO SILVA (“HS”) aparece ainda como responsável em diversas outras requisições de 
pagamento: 

 

Requisição de pagamento de R$ 300.000,00 no dia 1/10/2013, em benefício de “PLR – R$ 2012”, citando como 
responsável HS (HILBERTO SILVA) 

                                                           
5 http://www.odebrecht.com/relatorio2013/hotsite/wp-content/uploads/2014/06/RA-Odebrecht-2014-
FINAL_PDF_site_PT.pdf 
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Requisições executadas em 22/5/2012, 21/5/2012, 18/5/2012, 17/5/2012, 16/5/2012, no valor total de R$ 
1.800.000,00, em benefício de “PLR – R$ 2012”, tendo por responsável HS “HILBERTO SILVA” 

 

Voltando aos e-mails de solicitação de “acarajés” (RPJ 30/2016, ANEXO19), tem-se que a solicitação 
feita por ROBERTO RAMOS para HILBERTO MASCARENHAS para que lhe fosse entregue em pelo 
menos doze ocasiões cinquenta “acarajés” significou a entrega de pelo menos R$ 50.000,00 em 
espécie, cada acarajé valendo R$ 10.000,00. Isso é o que se depreende de uma das planilhas 
apreendidas, que registra a saída de R$ 50.000,00 por conta de “MOV. RR” (movimentações 
ROBERTO RAMOS), com a senha “ACARAJÉ”, bem como das declarações de MARIA LÚCIA. 

 

 

Movimentações referentes à conta “CARIOQUINHA”. Senha “ACARAJÉ” representando entrega de R$ 50.000,00 em 
14/5/2015. 
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Ademais, os e-mails encontrados também demonstram que ROBERTO RAMOS possuía autorização 
para receber/entregar um total de R$ 500.000,00 (“saldo de 500” acarajés) em outubro/2013, tendo 
acionado HILBERTO SILVA, chefe do Setor de Operações Estruturadas, para que providenciasse por 
meio de MARIA LÚCIA TAVARES a entrega de parte de tais valores. Tal informação reforça a existência 
de processos internos para alocação e autorização de entrega de valores, bem como demonstra que 
ROBERTO RAMOS foi um dos executivos que determinou a entrega de vantagem indevida na sua 
área de atuação empresarial (gás e óleo). 

Perguntada sobre a entrega de “acarajés” descoberta na troca de e-mails, a colaboradora MARIA 
LÚCIA afirmou: 

QUE indagada acerca da utilização do termo “acarajés” esclarece que em determinada oportunidade 
recebeu um e-mail de HILBERTO para que entregasse R$ 50.000,00 para ROBERTO RAMOS, na sede 
da empresa no RIO DE JANEIRO com a senha ACARAJE; QUE a partir de então as entregas para a 
pessoa de ROBERTO RAMOS eram chamadas de ACARAJE; QUE nunca esteve com ROBERTO RAMOS; 
QUE sabe que o mesmo trabalha da ODEBRECHT OLEO E GAS, localizada no Edifício Pasteur; QUE se 
recorda de que foram feitas algumas entregas no RIO DE JANEIRO e uma entrega em SÃO PAULO; 
QUE o termo acarajé era utilizado apenas para as entregas destinadas a ROBERTO RAMOS; QUE 
nessas operações não havia a intervenção de FERNANDO; QUE as ordens eram dadas por HILBERTO 
através de e-mails; QUE sabe que HILBERTO  e ROBERTO RAMOS são BAHIANOS e se conheciam; 

Restando cada vez mais clara a posição de ascendência de HILBERTO SILVA na contabilidade paralela 
da ODEBRECHT, as anotações contidas no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT merecem uma 
releitura, por meio da qual é possível comprovar que, de fato, HILBERTO era pessoa chave no 
esquema criminoso, e que havia preocupação, por parte de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, quanto a 
ele e sua equipe e as contas por eles geridas. 

 

Anotação no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT. HS = HILBERTO SILVA; LE = LUIZ EDUARDO. “Ir para fora já”. 
“Cuidados meet/pgtos. Feira”. “Cta Itália e crédito”. “HS e equipe: fechar todas as contas sob risco”. “HS e equipe: viajar 

já”. 
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1.2.2 RODRIGO COSTA MELO, ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO e PAUL ELIE ALTIT (“PA”) 

 

Todos da ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, conforme e-mails já referidos supra (tópico 1.1). 

 

1.2.3 FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (“FR”) E EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA 
(“EB”) 

 

FERNANDO SANTOS REIS é Líder Empresarial da ODEBRECHT AMBIENTAL, e EDUARDO BARBOSA é 
Diretor da mesma empresa6. Ambos atuaram para a solicitação de entrega de valores ao codinome 
“COBRA” em junho/2015:  

 

 

                                                           
6 http://www.odebrechtambiental.com/wp-content/uploads/2014/03/01-Odebrecht-Engenharia-
Ambiental_portugues.pdf 
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Dados de banco de dados restrito, indicando que EDUARDO BARBOSA, da FOZ DO BRASIL (ODEBRECHT), se trata de 
EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA. 
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E-mail de LUCIA TAVARES (Assunto: solicitação – COBRA) para FERNANDO MIGLIACCIO, referindo uma “reunião” no Rio 
de Janeiro solicitada por EDUARDO BARBOSA, por determinação de FR (FERNANDO REIS), com a cifra 5,50 (R$ 
550.000,00), para o dia 17/6/2015. LUCIA pergunta se pode avisar ao “nosso amigo Carioca”, em clara alusão ao 
responsável por disponibilizar a quantia (o controlador da conta “CARIOQUINHA”). MIGLIACCIO responde que “seu chefe” 
mandou segurar a operação. 

 

 

Anotação em celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT utilizando a sigla “FR” para FERNANDO SANTOS REIS. 
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Telas que confirmam a requisição constante do e-mail supra como efetuada no dia 17/6/2015, no valor de R$ 
550.000,00. No campo “responsável” aparece DS FOZ, em provável referência a EDUARDO BARBOSA, gerente de P&O 

na FOZ DO BRASIL, ou a FERNANDO REIS, Diretor-Presidente da ODEBRECHT AMBIENTAL (na qual a FOZ DO BRASIL está 
inserida). 
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Ordem para fazer requisição de pagamento encontrada em posse de MARIA LÚCIA, referindo expressamente 
FERNANDO REIS, EDUARDO BARBOSA e FERNANDO MIGLIACCIO, no valor de R$ 1.000.000,00. Novamente para 

codinome COBRA. A menção expressa a FERNANDO REIS no contexto de pagamento a COBRA não deixa dúvidas de que 
“FR” signifique “FERNANDO REIS”. 

 

As demandas de EDUARDO BARBOSA constam ainda de chat entre o usuário WATERLOO 
(FERNANDO MIGLIACCIO) e TSARINA (ANGELA PALMEIRA): 
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Chat entre WATERLOO e TSARINA. A sigla EB, no contexto, refere-se a EDUARDO BARBOSA. 

 

Em outra planilha apreendida, EDUARDO BARBOSA (“EB”) também consta como contato para 
pagamentos em favor dos codinomes “CABEÇA CHATA” (R$ 1.000.000,00 em 23/10/2014), 
“BAIXINHO” (R$ 150.000.00 em 23/10/2014) e “GALEGO” (R$ 1.000.000,00 em 23/10/2014). 
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1.2.4 SERGIO LUIZ NEVES (“SN”), CLAUDIO MELO FILHO (“CMF”) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 
JÚNIOR (“BJ”) 

 

SÉRGIO LUIZ NEVES é Diretor Superintendente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA para a região de 
Minas Gerais, Espírito Santo e Norte. CLAUDIO MELO FILHO é Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR é Líder 
Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, respectivamente.7 São responsáveis por solicitar e 
aprovar valores a serem pagos a “MINEIRINHO”.  

Frise-se que o pagamento se refere à rubrica “EVENTO-14-BJ”, tal qual já verificado em relação a 
“FEIRA”8, sugerindo que se trate de pagamento em período eleitoral; outrossim, a sigla BJ não deixa 
dúvidas de que se trata de operação de conhecimento/autorizada por BENEDICTO BARBOSA DA 
SILVA JUNIOR, Líder Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA. 

‘  

                                                           
7 http://www.odebrecht.com/relatorio2013/hotsite/wp-content/uploads/2014/06/RA-Odebrecht-2014-
FINAL_PDF_site_PT.pdf 
8 Ver representação do evento 148 do eproc n. 5003682-16.2016.4.04.7000, fl. 14. 
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E-mails trocados entre LUCIA TAVARES, FERNANDO MIGLIACCIO e SERGIO NEVES acerca de pagamentos a MINEIRINHO. 
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E-mail de waterloo@drousys.com para “Tulia” (FERNANDO MIGLIACCIO e MARIA LÚCIA TAVARES), com diversos 
agendamentos de pagamentos a “MINEIRINHO”, totalizando R$ 15.000.000,00. 

 

 

Planilha indicando como DS responsável  “CMF” (CLAUDIO MELO FILHO), obra “EVENTO-14-BJ” e constando na 
observação “SN” (SÉRGIO NEVES). Transação “MINEIRINHO”, “EVENTO-14-BJ”, em 4/11/2014. 

mailto:waterloo@drousys.com
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Outra tabela registrando pagamentos a MINEIRINHO vinculados a CLAUDIO MELO FILHO (CMF), para entregas em Belo 
Horizonte (BHZ). A tabela também refere “LE INFRA”, em provável alusão a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, 

Líder Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA e chefe imediato de SÉRGIO NEVES. 

 

Tendo surgido o nome de SÉRGIO NEVES como responsável por solicitar os pagamentos a 
MINEIRINHO, e existindo também a informação de que os recursos estão também relacionados a 
“BJ” (BENEDICTO JUNIOR) – superior hierárquico de SÉRGIO -, a seguinte mensagem encontrada no 
celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT parece, agora, bem mais clara: 
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Conversa encontrada no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT (evento 13, eproc originário), já com a proposta de 
interpretação feita pelo analista.  

 

Na conversa, é mencionado que HILBERTO SILVA foi acionado, mas que não tinha mais “espaço” nas 
próximas semanas; MARCELO BAHIA ODEBRECHT diz então que sentaria com SÉRGIO NEVES para 
ver “forma de 15”. Diante das novas informações ora colacionadas, resta claro que os “15” 
representam, na verdade, R$ 15.000.000,00, o total de recursos disponibilizados a MINEIRINHO via 
SÉRGIO NEVES. Atente-se ainda para a data da conversa: 17/9/2014, dias antes do e-mail enviado 
por WATERLOO e TÚLIA, no qual solicita a disponibilização de R$ 15.000.000,00 a MINEIRINHO. 
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Ouvido em sede policial, BENEDICTO JUNIOR confirmou a quase totalidade das interpretações 
propostas pelo analista para as siglas utilizadas no diálogo. Sustentou, contudo, que o diálogo versava 
sobre doações eleitorais oficiais, e que estranhamente não sabe o que significava a “conta pós Itália” 
mencionada pelo seu interlocutor (muito embora tenha respondido a MARCELO ODEBRECHT de 
forma positiva...): 

QUE perguntado sobre a sigla HS, acredita ser provável que se trate de HILBERTO SILVA; QUE 
HILBERTO SILVA era um assessor financeiro na holding; QUE pelo contexto da conversa, HILBERTO 
provavelmente foi consultado por MARCELO após algum pedido de antecipação de doação eleitoral 
e que HILBERTO talvez tenha consultado as tesourarias das empresas para ver a disponibilidade de 
antecipar recursos, e tenha negado; QUE quanto à sigla BORBA e SNEVES, afirma se tratar 
provavelmente de JOÃO BORBA e SERGIO NEVES, ambos executivos subordinados ao declarante 
(Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Diretor Superintendente de Minas Gerais, Espírito Santo 
e Norte, respectivamente); QUE a conversa se refere a MARCELO ODEBRECHT utilizar tais executivos 
para ajustar doações, uma vez que o declarante não se encontrava disponível; QUE quanto à sigla 
OSW, desconhece seu significado; QUE não conhece nenhum OSWALDO que pudesse fazer sentido 
no contexto da conversa; QUE quanto à sigla AV e CMF, confirma que provavelmente se tratam de 
ANDRÉ VITAL e CLAUDIO MELO FILHO, também executivos subordinados ao declarante (Diretor 
Superintendente da Bahia e Sergipe e Diretor de Desenvolvimento de Negócios); QUE quanto às 
siglas FG, CF e PM, afirma que apenas a sigla FG lhe faz sentido no contexto do negócio, significando 
FÁBIO GANDOLFO; QUE não sabe o que significaria a sigla CF e PM; QUE DS e LE significam Diretor 
Superintendente e Líder Empresarial; QUE TAC significa Taxa de Administração Central (ou seja, o 
total do percentual recolhido pelos LEs para sustentar o grupo); QUE perguntado sobre a expressão 
"conta pós itália", afirma não saber o que significa; QUE perguntado por que razão MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT inicia a frase como o verbo "Lembrar", o que significa, portanto, que tal assunto é de 
conhecimento do declarante, afirma não saber explicar; QUE perguntado por que respondeu com 
"ok" mesmo não tendo supostamente entendido parte substancial da mensagem de MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, afirma que estava muito envolvido com a sessão de quimioterapia de sua esposa 
naquele momento e preferiu não questionar; 

 

1.2.5 JOÃO ALBERTO LOVERA 

 

JOÃO ALBERTO LOVERA é executivo da ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS9. Ele encaminha a 
LÚCIA TAVARES informações para entrega no dia 5 ou 6 de março/2015, para o codinome “GRAMA”, 
referente à obra “J. MANGUEIRAL”, com local de entrega em Brasília. A entrega seria no valor de R$ 
200.000,00. 

                                                           
9 https://br.linkedin.com/in/joao-alberto-lovera-228b0a27 
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LOVERA já esteve envolvido em acusações de forjar pagamento de outorga onerosa em 
empreendimentos imobiliários em São Paulo.10 

Em outro documento encontrado, o usuário WATERLOO (FERNANDO MIGLIACCIO) afirma que está 
cuidando de assuntos relativos a [JOÃO ALBERTO] LOVERA: 

                                                           
10 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,justica-manda-prender-18-acusados-de-fraude-milionaria-contra-
prefeitura-dois-ja-foram-presos,775499 
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Chat mencionando a resolução de assuntos concernentes a LOVERA. 

 

1.2.6 ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO (“ACDB”) 

 

Diretor Superintendente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA – ÁFRICA, EMIRADOS ÁRABES E 
PORTUGAL em Angola11. Conforme tela encontrada, coube ao “DS ANGOLA” a requisição de US$ 
335.000,00 em julho/2014 para pagamento a “PSA (2008)”.  

No campo “obra”, consta a rubrica “20331 – DS ACDB”, em clara alusão às iniciais de ANTÔNIO 
CARLOS DAIHA BLANDO. 

                                                           
11 http://www.odebrecht.com/relatorio2013/hotsite/wp-content/uploads/2014/06/RA-Odebrecht-2014-
FINAL_PDF_site_PT.pdf 
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1.2.7 ALEXANDRE BISELLI 

 

Diretor do Contrato do Canal do Sertão12 , indicado como contato para ajuste de pagamento a 
“BOBÃO”, em São Paulo, com recursos vinculados a “DS NE-CO” (provavelmente Diretor 
Superintendente do Nordeste e Centro Oeste).  

O pagamento correspondeu a R$ 150.000,00, agendado para o dia 19/11/2014. 

 

                                                           
12 http://www.premioodebrecht.com/brasil/noticia/134/descobertas-historicas 
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1.2.8 CARLOS JOSÉ CUNHA 

 

Diretor Superintendente da SUPERVIAS, no âmbito da ODEBRECHT TRANSPORT13. Indicado como 
provável contato para ajuste de pagamento a “PLATAFORMA”. Recursos vinculados à “DS OTP” 
(provavelmente sigla correspondendo a Diretor Superintendente da ODEBRECHT TRANSPORT) e 
“SUPERVIAS”. 

Requisição de pagamento no valor de R$ 100.000,00, agendado para o dia 18/11/2014. 

 

                                                           
13 http://odebrecht.com/sites/default/files/ra-odebrecht-2014-final_pdf_site_pt.pdf 
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CARLOS JOSÉ CUNHA também consta como contato em outra planilha, solicitando liquidação de 
valores em favor do codinome “PLATAFORMA”, no total de R$ 300.000,00. 

 

 

1.2.9 RICARDO FERRAZ, NILTON COELHO [DE ANDRADE JUNIOR], ANTONIO [ROBERTO] GAVIOLI, 
LUCIANO CRUZ, FÁBIO [ANDREANI] GANDOLFO e FLAVIO [DE BENTO] FARIA 

 

Executivos da ODEBRECHT veiculados em outras tabelas impressas também encontradas em posse 
de MARIA LÚCIA. 

Pela leitura das tabelas, depreende-se que alguns executivos ficavam encarregados das entregas de 
recursos, constando como “contato” no campo observação. Há inclusive a menção a “e-mail” ao lado 
de alguns nomes, indicando que instruções foram recebidas por e-mail de tais executivos. 
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Em pesquisa a fontes abertas, foi possível apurar que pessoa de nome RICARDO FERRAZ é Diretor de 
Contrato na ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, vinculado às obras do aeroporto de Goiania14. Segundo 
a planilha, coube a “RICARDO FERRAZ” o contato referente aos pagamentos para “PADEIRO” e 
“COMPRIDO”, nos valores de R$ 1.000.000,00 e 400.000,00, respectivamente. 

 

 

NILTON COELHO [DE ANDRADE JUNIOR] é também Diretor de Contrato na ODEBRECHT 
INFRAESTRUTURA, ligado à extensão do Trensurb, no Rio Grande do Sul15. Segundo a planilha, ele 
era o contato para o pagamento em benefício de “VAREJÃO 2” e “ENCOSTADO 2”, no valor de R$ 
10.000,00 e 100.000,00, respectivamente. NILTON COELHO será novamente abordado no tópico 
1.4.11. 

 

 

                                                           
14 http://odebrecht.com/pt-br/consorcio-com-odebrecht-infraestrutura-assina-ordem-de-servico-de-aeroporto-em-
goiania 
15 http://odebrecht.com/pt-br/extensao-da-linha-1-da-trensurb-trem-faz-primeira-viagem-experimental 
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ANTONIO [ROBERTO] GAVIOLI é Diretor de Contrato na ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, vinculado à 
obra da Arena do Corinthians, em São Paulo 16 . Segundo a planilha, ele era o contato para o 
pagamento ao codinome “TIMÃO”, em evidente alusão à obra do Corinthians. Foi requisitado o 
pagamento de R$ 500.000,00. 

 

 

Em pesquisa a fontes abertas, apurou-se que pessoa de nome LUCIANO CRUZ é Diretor Financeiro 
da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA17. Segundo a planilha, coube a “LUCIANO CRUZ” o contato para o 
pagamento ao codinome “FÓRMULA K” no valor de R$ 300.000,00, em 24/10/2014. 

 

 

FLAVIO [DE BENTO] FARIA é ex-Diretor da ODEBRECHT na Argentina. Segundo a planilha, “FLÁVIO 
FARIA” constou como contato para pagamentos em benefício dos codinomes “FESTANÇA” e 
“DUVIDOSO”, a serem feitos em Buenos Aires (BUA), em dólares, circunstância que reforça se tratar, 
de fato, de FLÁVIO DE BENTO FARIA. 

 

 

FÁBIO [ANDREANI] GANDOLFO, Diretor Superintendente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA no Rio 
de Janeiro. Já foi objeto de medidas cautelares por conta da OPERAÇÃO LAVAJATO – Radioatividade. 

                                                           
16 http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2013/10/27/a-vitoria-da-fidelidade/ 
17 https://br.linkedin.com/in/luciano-cruz-23814522 
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Segundo a planilha, GANDOLFO constava como contato para pagamento ao codinome “AMIGA”, no 
valor de R$ 1.000.000,00. 

 

  

1.2.10 MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, presidente da holding ODEBRECHT, preso preventivamente e 
denunciado em duas ações penais em curso por atos de corrupção e lavagem perpetrados no âmbito 
de organização criminosa. 

Não só MARCELO ODEBRECHT tinha pleno conhecimento da estrutura de pagamentos paralelos 
estruturada no âmbito do grupo ODEBRECHT, mas também é apontado nas planilhas como 
pessoalmente responsável por requisitar pagamentos, sob a sigla “MBO”. 

 

“MBO” como responsável pelas requisições de pagamento aos beneficiários COXA e PIQUI. 

 

Em 8/11/14 e 7/11/14, teriam sido realizados pagamentos a “COXA” e “PIQUI” por ordem de 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, no total de R$ 1.000.000,00, vinculados a “EVENTO14-DP”.  

A sigla “DP” sugere “Diretor-Presidente”, nos mesmos moldes em que “EVENTO14-BJ” sugere 
BENEDICTO JUNIOR. O próprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT é considerado Diretor-Presidente da 
holding ODEBRECHT. 

Quanto ao código EVENTO, no curso da investigação já restou assentado que o termo provavelmente 
se refere a eleições, tendo sido inclusive utilizado com provável significado na planilha encontrada 
no e-mail de FERNANDO MIGLIACCIO (evento 13, ANEXO2, eproc originário). 

Em outra tela, MARCELO ODEBRECHT consta como o responsável direto pelos pagamentos a JOÃO 
SANTANA e MÔNICA SANTANA (“FEIRA”).  
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Requisição de pagamento datada de 13/11/2014, no valor de R$ 1.000.000,00, tendo por responsável MBO (MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT) e como beneficiário FEIRA (MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA) 
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Requisição de pagamento datada de 12/11/2014, no valor de R$ 1.000.000,00, tendo por responsável MBO (MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT) e como beneficiário FEIRA (MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA) 

 

Todos esses indícios coadunam-se com as anotações encontradas no celular de MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT, as quais já haviam ensejado a interpretação de que o repasse de recursos de origem 
espúria a JOÃO SANTANA e MÔNICA SANTANA – para quitar compromissos financeiros referentes à 
campanha eleitoral de 2014, como provável contrapartida por contratos obtidos no âmbito da 
PETROBRAS –, fora decidido e implementado diretamente por MARCELO ODEBRECHT. 

 

 

 

Anotações encontrada no celular de MARCELO ODEBRECHT, fazendo referência a liberação para “FEIRA”. Indica ainda a 
liberação de “40 para vaca” (possivelmente JOÃO VACCARI) e “parte para FEIRA”. RPJ 417/2015. 

 

Ainda com relação a atuação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, constam os indícios já elencados 
supra com relação aos pagamentos requisitados por SÉRGIO NEVES a “MINEIRINHO”, os quais não 
deixam dúvida de que se tratou de pagamento com atuação direta de MARCELO BAHIA ODEBRECHT. 
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Conversa encontrada no celular de MARCELO ODEBRECHT, tendo por interlocutor BENEDICTO JUNIOR, Líder Empresarial 
da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, na qual MARCELO afirma que irá ver “forma (de arranjar) 15” (15 MILHÕES). Em 

17/9/2014. 
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E-mail datado de 30/9/2014, no qual WATERLOO (FERNANDO MIGLIACCIO) faz menção a pagamento de R$ 
15.000.000,00 para “MINEIRINHO”, aos cuidados de SERGIO NEVES, subordinado de BENEDICTO JUNIOR. 

 

A fim de que não reste dúvidas, alguns dos executivos da ODEBRECHT citados – inclusive MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT - constam de uma listagem de “siglas” em agenda de MARIA LÚCIA. Os 
significados das siglas coincidem em sua maioria com aqueles propostos supra e infirmam que se 
tratam das siglas utilizadas no sistema informatizado e nas planilhas, visando a blindar os executivos 
responsáveis pelos pedidos e autorizações de pagamento de vantagem indevida. 

 

Outrossim, a utilização de siglas como “LE” e “DS” e de siglas correspondentes às áreas de atuação 
da ODEBRECHT são encontradas no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT: 
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Ainda em relação às siglas, há os diversos Relatórios de Polícia Judiciária já confeccionados e juntados 
ao Inquérito Policial n. 1315/14 e às ações penais respectivas, que corroboram a interpretação ora 
ofertada. 
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1.3 DOS OPERADORES FINANCEIROS QUE DISPONIBILIZAVAM RECURSOS EM ESPÉCIE À 
ODEBRECHT (“PRESTADORES”) 

 

Quanto aos responsáveis pelas “contas correntes” paralelas mantidas pela ODEBRECHT e 
gerenciadas por FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, ANGELA PALMEIRA e MARIA 
LUCIA TAVARES, o material apreendido na residência desta última também provê indícios de quem 
esteja por trás da “fábrica” de acarajés da ODEBRECHT. 

Conforme já mencionado, as planilhas e os printscreens do sistema informatizado permitem concluir 
que o dinheiro disponibilizado em espécie era sempre “sacado” de uma das contas que a ODEBRECHT 
mantinha fora do sistema bancário oficial. Pelas senhas adotadas e pelos registros de diversas 
entradas cifradas, tudo leva a crer que a ODEBRECHT se utilizava de doleiros e de operações de dólar 
cabo para internalizar dinheiro e disponibilizá-lo em espécie sempre que necessário. 

 

 

Planilhas da conta “NOB” com referência expressa a “cabo” e pagamentos a empresas estrangeiras 

 

As contas apuradas - “PAULISTINHA”, “CARIOQUINHA”, “NOB”, “CXSSAR”, “SEVENMP”, “TONICO”, 
“TUTAR”, “BATALHA”, “GIGOLINO-M”, “MADEIRA” – parecem estar vinculadas a operadores 
distintos. Algumas delas registram entradas/saídas em dólares e em outras moedas também, como 
euros. 
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Ouvida quanto ao assunto (Termo n. 5), MARIA LÚCIA confirmou que as contas indicadas em planilhas 
e sistemas informatizados correspondiam a operadores financeiros designados para sua gestão: 

QUE perguntada sobre os “prestadores”, esclarece que são pessoas utilizadas pelo Setor de 
Operações Estruturadas da ODBERECHT para “fazer dinheiro”; QUE ao longo dos seus aproximados 
seis anos no Setor, alguns prestadores foram deixando de ser usados, mas no geral foram os mesmos 
prestadores desde o início; QUE a declarante era responsável pela entrega de reais, e trabalhava 
mais diretamente com os prestadores de alcunha “CARIOQUINHA” e “PAULISTINHA”; QUE foram 
seus chefes, HILBERTO SILVA e FERNANDO MIGLIACCIO, quem indicaram para a declarante os nomes 
e contatos dos prestadores que deveriam ser utilizados; 

Em exame a caderno mantido por MARIA LÚCIA e a partir de sua colaboração, é possível obter 
informações adicionais sobre a identidade dos que estão por trás de tais contas. 

 

1.3.1 “GIGOLINO” 

 

Refere-se a OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e seu irmão, MARCELO RODRIGUES (descrito como 
“Giginho”). Ambos são listados nominalmente na anotação encontrada. 

 

 

Os telefones fixos registrados no caderno (11-37362121, 11-37352100 e 11-37352112) constam em 
nome de JR GRACO SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA (na verdade, JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA 
FINANCEIRA LTDA), empresa cujo quadro societário é integrado por OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, 
MARCELO RODRIGUES e ELIANA PICOLI RODRIGUES: 
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Conforme já exposto na Representação lançada no evento 1 do eproc n. 5003682-16.2016.4.04.7000: 
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“(ix) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR foi diretor da GRACO CORRETORA DE CÂMBIO, instituição que 
recebeu recursos da própria ODEBRECHT e de empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES e 
ALBERTO YOUSSEF para lavagem de dinheiro e, sobretudo, para remessa ilícita de valores ao exterior 
e para operação de “dólarcabo”; 
(x) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR é sócio da JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, 
empresa que recebeu da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, em 2007, o valor de R$ 
1.000.000,00; 
(xi) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR encontra-se, segundo informações e consultas em bancos e dados, 
residindo no exterior desde meados de 2015; 
(xii) MARCELO RODRIGUES, irmão de OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, foi identificado como o indivíduo 
que assinou o contrato entre a KLIENFELD SERVICES LTD e a SHELLBIL FINANCE S.A., o qual visava 
justificar a transferência de recursos espúrios do GRUPO ODEBRECHT para JOÃO CERQUEIRA DE 
SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA; 
(xiii) MARCELO RODRIGUES é, ao que tudo indica e possivelmente junto com OLIVIO RODRIGUES 
JUNIOR, o controlador da offshore KLIENFELD SERVICES LTD.” 

A anotação no caderno ainda veicula o site www.aob.ag, provavelmente em referência ao site do 
ANTIGUA OVERSEAS BANK, instituição financeira já liquidada.18 Ao lado, traz o usuário “KLIENFELD” 
e uma senha, junto com a observação “extrato”.  

Diante de tais informações, resta evidente que tais dados eram utilizados pela equipe para a 
obtenção de extrato da conta KLIENFELD mantida no ANTIGUA OVERSEAS BANK, offshore que está 
em algum grau é controlada pelos irmãos OLÍVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, 
beneficiando, ao final, a ODEBRECHT. 

Acerca dos operadores, a colaboradora MARIA LÚCIA afirmou: 

QUE sabe que LUIZ EDUARDO tinha relacionamento com OLIVIO e MARCELO da empresa GRACO, 
mas não sabe dizer em que se consubstanciava esse relacionamento; QUE LUIZ EDUARDO também 
possuía acesso ao sistema DROUSYS, mas mantinha pouco contato com a declarante; QUE o nick de 
LUIZ EDUARDO no sistema era TOSHIO; QUE não sabe do que se trata a KLIENFELD; QUE esclarece 
que a anotação no caderno da declarante relacionado a KLIENFELD, com a senha para extratos, deu-
se a pedido de ÂNGELA; QUE acredita que ANGELA tivesse acesso a referida conta; QUE nunca 
acessou a referida conta bancária no exterior; QUE não sabe dizer qual a relação de OLIVIO com a 
referida conta; QUE o relacionamento com OLIVIO era realizado por ANGELA; QUE OLIVIO também 
se utilizava do sistema DROUSYS com o codinome GIGO; 

Intimado a prestar esclarecimentos em sede policial, MARCELO RODRIGUES reservou-se no direito 
de permanecer em silêncio, alegando que não havia tido acesso aos autos de Inquéritos Policiais 
correlatos. Contudo, conforme exposto no evento 193 do eproc originário, as defesas cadastradas 
naquele feito têm amplo acesso aos demais autos. 

 

                                                           
18 http://stluciatimes.com/2016/02/15/antigua-overseas-bank-liquidated 

http://www.aob.ag/
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1.3.2 “NOB” 

 

Refere-se à GRADUAL TURISMO E CÂMBIO, situada em Salvador, Bahia. A anotação veicula os nomes 
de JAPERAMU, ALEX e CLERISTON, e o endereço e telefone da empresa. 
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Endereço da GRADUAL TURISMO E CÂMBIO no Google Maps 

 

A GRADUAL TURISMO é uma empresa relacionada à JN-MAXI CORRETORA DE CÂMBIO, e funciona 
como loja correspondente da JN-MAXI no endereço acima registrado.19  

 

 

                                                           
19 http://www.jnmaxi.com.br/cambio 
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Sócios da JN-MAXI: NELSON AFONSO ROSA e JORGE JOSÉ NETTO (o mesmo da GRADUAL TURISMO). 

 

Ouvida sobre o tópico, MARIA LÚCIA disse: 

QUE a declarante também utilizava os serviços do prestador “NOB”, que era a GRADUAL TURISMO; 
que falava com ALEX ou CLERISTON; QUE a declarante acionava a “NOB” quando era necessário 
realizar entregas de dinheiro em Salvador; QUE então telefonava para a GRADUAL TURISMO e eles 
mandavam alguém ao encontro da declarante, para que então a declarante dissesse a essa pessoa 
o endereço da entrega, a senha e o valor; 

QUE indagada acerca dos registros da conta corrente NOB, esclarece que se tratava do operador 
ALEX, que era localizado em SALVADOR; QUE ALEX indicava contas no exterior e ANGELA 
providenciava os pagamentos; QUE o operador era utilizado para fornecer REAIS na cidade de 
SALVADOR; QUE as entregas eram no setor da declarante ou em algum local indicado para entrega 
na própria cidade de SALVADOR; QUE não se recorda de entregas em outras cidades do estado da 
BAHIA; QUE os codinomes indicados no extrato eram informados pelo próprio prestador; 
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1.3.3 “TUTAR” 

 

A conta em questão parece estar relacionada a pessoa de alcunha TUTA, constante do caderno de 
MARIA LÚCIA. 

 

Como se vê, a anotação traz um único endereço no Brasil (Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 
sala 248 – B, Mourisco Centro Empresarial), sobre o qual não foi possível obter informações precisas 
sobre sua titularidade até o presente momento. 
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Locais para “liquidação” de TUTA. Conforme a colaboradora, os locais já não são mais utilizados pelo operador. 
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Perguntada sobre “TUTA”, a colaboradora MARIA LÚCIA informou: 

QUE a declarante também utilizava o prestador TUTA (fl. 31 do apenso documental) quando os 
prestadores CARIOQUINHA e PAULISTINHA não tinham meios de realizar a entrega; QUE contatava 
TUTA por meio do sistema Drousys; QUE o usuário no sistema Drousys era TUTA também; 

 

1.3.4 “CARIOQUINHA” e “PAULISTINHA” 

 

De acordo com as anotações de MARIA LÚCIA, a conta “CARIOQUINHA” é gerida pela HOYA 
CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA, com sedes no Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. As 
anotações indicam ainda que o contato era feito diretamente com ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, 
diretor da corretora20, constando ao lado do nome de ALVARO a alcunha “CARIOCA”. 

                                                           
20 http://www.hoya.com.br/palavra.html 
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Endereço e telefones retirado do site da corretora (www.hoya.com.br) 

 

http://www.hoya.com.br/
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“CARIOCA” é pessoa acionada com frequência por MIGLIACCIO e MARIA LÚCIA para tratar de 
assuntos relativos à disponibilização de recursos em espécie. 

 

Chat entre Waterloo e Tsarina. 
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Curiosamente, ALVARO GALLIEZ NOVIS é sobrinho de ALVARO PEREIRA NOVIS, ex-dirigente da 
ODEBRECHT na área de apoio e desenvolvimento de oportunidades e representação.21  ALVARO 
GALLIEZ NOVIS consta ainda da lista de contatos do Líder Empresarial da ODEBRECHT 
INFRAESTRUTURA, BENEDICTO JUNIOR. 

 

Contato extraído da caixa de e-mail de BJUNIOR. Material destino n. 745/2016. 

 

ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS já respondeu pela prática dos crimes do art. 16 e 22, caput e parágrafo 
único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º da Lei b. 9.613/93.22 

Cabe ainda registrar que pessoas ligadas à HOYA CORRETORA já estiveram, por diversas ocasiões, na 
sede da ODEBRECHT em São Paulo, conforme aponta o relatório de visitantes do local: 

                                                           
21 http://odebrecht.com/sites/default/files/relatorio_anual_2010_portugues.pdf 
22 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/39549781/trf-2-jud-jfrj-14-08-2012-pg-315 
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Registros de portaria, sede ODEBRECHT São Paulo. Material destino n. 745/2016. 

 

A quebra de sigilo cambial de FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES, responsáveis pelo 
Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, também indica que os mesmos possuíam relação 
com a HOYA CORRETORA. Tal fato, em conjunto com todos aqui já trazidos, ilustra o envolvimento 
da HOYA e de ALVARO NOVIS no esquema criminoso. 

Questionada quanto às anotações, MARIA LÚCIA confirmou que ALVARO NOVIS era o responsável 
pelos recursos da “CARIOQUINHA” e também da “PAULISTINHA”.  

QUE “CARIOQUINHA” e “PAULISTINHA” eram a mesma pessoa – ALVARO NOVIS; QUE mostrado à 
declarante a fl. 32 do apenso documental (BA-05), confirma se tratar dos dados referentes a ALVARO 
NOVIS e à HOYA CORRETORA, de propriedade dele; QUE quanto aos demais contatos constantes da 
anotação (MÁRCIO AMARAL e EDMAR), afirma que eram funcionários da ALVARO, também 
contatados para fins de disponibilização de recursos; QUE a declarante se comunicava com a equipe 
de ALVARO por meio do sistema Drousys, no qual eles utilizavam o usuário “PEIXE”; QUE chegou a 
conhecer ALVARO pessoalmente, em um fim de ano (há cerca de dois, três anos), quando ele foi até 
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a sua sala para conhecer a equipe; QUE a diferença entre “CARIOQUINHA” e “PAULISTINHA” eram 
os locais de entrega – quando era São Paulo, considerava-se como prestador a PAULISTINHA; quando 
era Rio de Janeiro, a CARIOQUINHA; QUE no entanto a declarante tratava sempre com as mesmas 
pessoas, seja para entregas no Rio ou em São Paulo; QUE a declarante fazia planilhas de controle 
distintas para recursos entregas em São Paulo ou no Rio de Janeiro; QUE apenas se comunicava com 
a equipe de ALVARO por telefone quando o sistema Drousys ficava fora do ar, mas nunca informava 
a eles endereços e senhas por telefone; 

 

1.3.5 “TONICO” 

 

A conta é gerida por ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, situado em Porto Alegre/RS.  

 

ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO já foi mencionado em julgado envolvendo o crime de 
evasão de divisas, constando como o responsável por offshore constituída no Panamá. 23 

                                                           
23 http://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/135838297/apelacao-criminal-acr-50167027520104047100-rs-5016702-
7520104047100/inteiro-teor-135838350 
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Em consulta a fontes abertas, ANTONIO CLAUDIO segue como responsável por diversas offshores 
panamenhas: 

 

Consulta no site www.opencorporates.com 

Acerca de “TONICO”, MARIA LÚCIA afirmou: 

QUE se recorda do prestador TONICO em PORTO ALEGRE, a declarante se recorda que era utilizado 
com menor frequência; QUE mantinha contato com a pessoa de ANTONIO CLAUDIO DE ALBERNAZ 
CORDEIRO, nome anotado em sua agenda; QUE nunca esteve no escritório de “TONINHO”; QUE não 
conhece a pessoa de “TONINHO” tendo apenas de recordado de contatos por telefone ou e-mail; 

 

1.3.6 “MADEIRA” 

 

Outra anotação no caderno de MARIA LÚCIA, sequencial a dos demais operadores financeiros, 
veicula os nomes “MADEIRA”, “CARLOS” e “LEITE”, bem como nome da MÔNACO CÂMBIO E 
TURISMO, localizada em Recife/PE. 

http://www.opencorporates.com/
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Sócios da empresa: ALEXANDRE INTERAMINENSE DIAS, DANIELA FERREIRA DA FONTE e SILVANA DE SOUSA FERREIRA. 

 

Perguntada sobre “MADEIRA”, a colaboradora afirmou: 

QUE por vezes também era necessário acionar o prestador “MADEIRA”, em Recife, na pessoa de 
CARLOS; QUE era muito raro necessitar de entregas em Recife e quando necessitava contatava 
“MADEIRA”; QUE o contato era feito por fax, já que tal prestador não tinha usuário no sistema 
Drousys; QUE os contatos da “MADEIRA” estão no apenso documental, fl. 29; 
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1.4 DOS DESTINATÁRIOS DE ENTREGAS DE RECURSOS EM ESPÉCIE 

 

O material apreendido em posse de MARIA LÚCIA traz ainda uma série de endereços indicados em 
planilhas e em telas do sistema informatizado como locais de entrega de recursos em espécie, 
associados a codinomes (destinatários finais). Conforme já abordado supra, cada uma das requisições 
de pagamento se encontra vinculada também a um executivo da ODEBRECHT e a uma “obra” 
(compreendida, aqui, como o motivo da transação). 

Sobre as entregas de dinheiro, MARIA LÚCIA explica que semanalmente extraía do sistema 
informações quanto às requisições programadas para aquele período. Cabia a MARIA LÚCIA verificar 
quanto seria entregue em cada cidade, de modo a acionar os operadores financeiros (“prestadores”), 
comunicando a ele sobre os valores a serem entregues, o endereço, o contato e a senha. 

QUE após avisar a FERNANDO MIGLIACCIO, a declarante avisava aos “prestadores” uma listagem 
contendo o valor total que deveriam entregar naquela semana e a senha que estava associada a 
cada uma das entregas, colocando ao lado o valor de cada uma das entregas individuais; QUE depois 
disso, a declarante deveria encaminhar a eles os endereços vinculados a cada uma das senhas onde 
deveriam ser entregues recursos em espécie; QUE quem informava os endereços à declarante era 
FERNANDO MIGLIACCIO, por meio do sistema Drousys;  QUE então a declarante passava os 
endereços para os prestadores, também via Drousys; QUE os endereços para entregas de recursos 
em espécie, mesmo que fosse para o mesmo beneficiário, dificilmente se repetia; QUE então cabia a 
FERNANDO apurar junto ao beneficiário final (codinome) em qual endereço se deveria ocorrer a 
entrega naquela semana; QUE junto com o endereço, normalmente vinha a indicação de um contato 
que iria receber a quantia; QUE sempre quando os prestadores iam levar o dinheiro, sempre havia a 
indicação do endereço, do valor, da senha e da pessoa que iria recebe-los; QUE terminado esse 
processo, cabia à declarante contatar os prestadores para confirmar as entregas, já que por vezes 
havia problemas com a entrega, tais como atrasos, desistências, etc.; 

Alguns dos locais de entrega consignados nos documentos trazem ainda o primeiro nome ou mesmo 
o nome completo do responsável pelo recebimento dos valores. Muito embora tais pessoas sejam 
provavelmente apenas emissários dos destinatários finais, entendemos que sua identificação poderá 
auxiliar a identificar o agente público ou político que, por ventura, tenha recebido os valores em 
espécie pagos pelo grupo ODEBRECHT. 

Muito embora diversos endereços apontem para entregas realizadas em hotéis e flats – providência 
que se coaduna com a “blindagem” buscada pelos executivos da ODEBRECHT -, uma análise 
preliminar permite verificar que há, ainda, endereços de pessoas jurídicas. O envolvimento de tais 
pessoas jurídicas no esquema de pagamento de vantagem indevida orquestrado pela ODEBRECHT 
ainda pende de esclarecimentos, o que se pretende obter com as diligências ora requeridas. 
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Com relação aos recebedores já identificados, foi possível preliminarmente verificar que parte deles 
possui algum vínculo prévio com agentes públicos ou políticos ou que consistem eles mesmos em 
agentes públicos, o que corrobora a suspeita de que os valores movimentados pelo Setor de 
Operações Estruturadas da ODEBRECHT tenham sido para pagamento de vantagens indevidas. 

Isso explica, por exemplo, por que não havia um cuidado em preservar a identidade dos contatos 
para entrega, em contraste com a adoção de codinomes ao destinatário final. 

Frise-se, contudo, que a apuração acerca de quem tenha sido o destinatário final dos recursos 
encontra-se em estágio inicial, e que tão somente os destinatários ora elencados são, por ora, 
investigados. 

Há ainda a menção a recebedores que são, em verdade, executivos da ODEBRECHT, sugerindo que 
nesses casos tenha cabido a tais executivos entregas as quantias em espécie diretamente ao 
destinatário final. 

Os recebedores de recursos em espécie já identificados serão elencados abaixo. 

 

1.4.1. LUIZ ROQUE [SILVA ALVES] 

  

Referido no material como “LUIZ ROQUE”, ou “LR”.  

Foi possível identificar diversos pagamentos para a pessoa de LUIZ ROQUE, com o endereço na 
Avenida ACM, 480, Centro Empresarial Toryba, sala 503, Itaigara, em SALVADOR/BA: 
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Tela constando a observação “ENTREGAR A LR”. Chama a atenção a utilização da descrição “2012 – DP-CONSELHO” 
para o pagamento de R$ 200.000,00, remetendo ao Conselho da ODEBRECHT e ao Diretor Presidente, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT. 
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Em pesquisas, foi possível identificar que LUIZ ROQUE trata-se da pessoa de LUIZ ROQUE SILVA 
ALVES e, no endereço indicado, funciona o CENASB – CENTRO DE APOIO E SOLIDARIEDADE DA BAHIA, 
que tem LUIZ ROQUE como um dos responsáveis. 
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www.cenasb.org.br 

 

 

Foi possível identificar os seguintes repasses de valores a LUIZ ROQUE: 

 

Data valor Fls. 

06/05/2015 R$ 50.000,00 179 

06/06/2015 R$ 50.000,00 179 

06/07/2015 R$ 50.000,00 179 

07/07/2015 R$ 100.000,00 173 

06/08/2015 R$ 200.000,00 180 

07/08/2015 R$ 100.000,00 175 

07/09/2015 R$ 100.000,00 177 

07/09/2015 R$ 200.000,00 182 

 

http://www.cenasb.org.br/
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Perguntada acerca de LUIZ ROQUE, MARIA LÚCIA afirmou tratar-se de pessoa vinculada em algum 
grau ao grupo ODEBRECHT, sem saber prover mais detalhes: 

QUE indagada acerca de LUIZ ROQUE, a declarante o conhece há aproximadamente dez anos; QUE 
acredita que o mesmo era funcionário da empresa; QUE a declarante nunca fez entregas no 
escritório de LUIZ ROQUE; QUE LUIZ ROQUE comparecia pessoalmente para retirar os valores; QUE 
não sabe dizer por qual motivo LUIZ ROQUE recebia esses valores; QUE trata-se de um senhor de 
idade bastante avançada; 

 

1.4.2. GUSTAVO 

 

Na fl. 233 do apenso documental, observa-se um registro de um possível pagamento para a pessoa 
de GUSTAVO no endereço “Largo do Machado, 29, Sl 523, Centro, Rio de Janeiro/RJ”, no dia 
16/06/2015, no valor de R$ 550.000,00: 

 

Pagamento a COBRA, supostamente de responsabilidade de EDUARDO BARBOSA (“DS FOZ”), conforme já visto supra. 
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Pagamento do dia 17/6/2015 também registrado na planilha da conta “CARIOQUINHA”, junto com outros direcionados 
ao codinome COBRA 

 

Curiosamente, em pesquisa em fontes abertas, observa-se que se trata de endereço vinculado à 
empresa HAWK EYES ADMINSITRADORA DE BENS LTDA, empresa essa de propriedade de 
FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES (“FERNANDO BAIANO”): 
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Curiosamente, FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES possui um irmão chamado GUSTAVO: 

 

Frise-se que, por ocasião do suposto pagamento, FERNANDO SOARES já se encontrava preso por 
conta de seu envolvimento na OPERAÇÃO LAVAJATO. 

 



 
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT OPERAÇÃO LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

77 
 

1.4.3. WILLIAM [ALI CHAIM]  

 

Pessoa indicada como recebedor para o codinome “FEIRA” (referente a JOÃO SANTANA e MÔNICA 
MOURA). 

Nas fls. 138/139 constam duas ordens para o codinome “FEIRA”, a serem entregues no endereço Rua 
dos Anapurus, 1661, Moema, para a pessoa de WILLIAN, telefone 11-980785115, nos dias 12 e 
13/11/2014 (conforme fls. 128 e 129), no valor de R$ 1.000.000,00 cada uma: 
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Pagamentos a FEIRA em 12/11/2014 e 13/11/2014 confirmados na planilha da conta “PAULISTINHA” 

Em pesquisa aos dados cadastrais do telefone, é possível identificar que o mesmo se encontra 
registrado em nome de: 

 

Cliente Titular IURY MARTINS CHAIM 

CNPJ/CPF 32252079851 

Terminal 11980785115 

Endereço RUA SERRA REDONDA, 477 - BL 1/AP 122 - JARDIM GUAIRACA 3244150 SAO PAULO - SP 

Status Ativo26/04/2013 

Em consulta ao endereço da “entrega”, observa-se que o local consiste no flat TSUE PALACE. 
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Requisitando-se os dados dos hospedes nas datas referidas, foi possível identificar que o hóspede 
com o nome WILLIAM ALI CHAIM, que esteve hospedado no apartamento 1301 no período de 18/08 
a 22/11/2014: 

 

 

WILLIAM ALI CHAIM é pai de IURY MARTINS CHAIM: 
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Em rápida pesquisa em fortes abertas24, observa-se que WILLIAM ALI CHAIM já foi tesoureiro de 
campanha do atual Presidente do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO, e de JOSÉ DIRCEU, este 
último preso na OPERAÇÃO LAVAJATO. WILLIAM CHAIM também teria trabalhado com JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, outro investigado da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

 

                                                           
24 http://www.oantagonista.com/posts/a-caixa-preta-ii 

http://www.oantagonista.com/posts/a-caixa-preta-ii
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Por fim, chama atenção na planilha o registro como responsável pela operação a sigla MBO, 
claramente indicando ser MARCELO BAHIA ODEBRECHT. 

 

1.4.4 FLAVIO [LÚCIO MAGALHÃES] 
 

Recebedor vinculado a recebimentos do codinome “FÓRMULA K”. 

Há (fls. 135 e 379) um registro de entrega no valor de R$ 250.000,00 no dia 14/11/2014 a ser realizada 
no endereço Avenida Paulista, 2073, Torre Horsa I, 22º and, cj. 2218, aos cuidados da pessoa de 
FLAVIO: 
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Planilha confirmando o pagamento em 14/11/2014 na conta “PAULISTINHA” 

 

 

No endereço, encontra-se como titular possível um escritório de advocacia: 
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Há na fl. 268 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de FLAVIO (também vinculado 
ao codinome FORMULA K) no endereço Rua Campos Bicudo, 153, Hotel Transamerica, apto. 186, em 
SÃO PAULO, a ser liquidado na data de 24/10/2014, no valor de R$ 300.000,00: 

 

Em requisição dos dados ao Hotel Transamérica, constatou-se tratar-se da pessoa de FLAVIO 
MAGALHAES: 
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Buscando detalhes adicionais acerca do hóspede, constatou-se tratar de FLÁVIO LÚCIO MAGALHÃES: 
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FLÁVIO LÚCIO MAGALHÃES foi preso temporariamente por ocasião da 14ª fase da OPERAÇÃO 
LAVAJATO. 

 

1.4.5 MARCELO MARQUES CASSIMIRO  

 

Nas fls. 128, 129 e 130 constam três ordens de entregas para a pessoa de MARCELO MARQUES 
CASSIMIRO, no endereço Rua Samoaio (Sampaio) Viana, 180, apto. 43, São Paulo/SP, a serem 
realizadas nos dias 17/06, 24/06 e 01/07, no valor de R$ 1.000.000,00 cada uma: 
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Saídas em favor de COBRA registradas na planilha da conta “PAULISTINHA” 

 

Requisitando-se informações ao OPTION FLAT, foi informado que o apartamento 43 esteve locado 
no período de 22/04/2014 a 22/04/2016 à pessoa de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR 
(RG 2503693 SSP/PE): 

“Em resposta ao dr. Márcio Adriano Anselmo sobre o ofício 1232/2016, enviado à síndica 
do Edifício Option, esclareço: 

1. meu nome é Úmile Calasso Sobrinho, RG 3036339, CPF 056068378-20, 72 anos, casado, 
professor aposentado e diretor do Colégio Ítalo SP. Sou proprietário do apto. 43 do Edifício 
Option, situado na rua Sampaio Viana, 180, que está em nome de uma empresa simples _ 
UCS Ad. de bens próprios - minha e de minha filha, e nessa condição julgo que devo 
responder ao seu ofício; 

2. o Edifício Option não é um flat, mas um prédio de apartamentos residenciais, como 
tantos outros similares, portanto não há registro de hóspedes ou visitantes de nenhuma 
natureza, portanto não é possível atender seu pedido para fornecer dados cadastrais dos 
ocupantes do apto. 43 nos dias solicitados, assim como de nenhum apartamento do prédio. 
O prédio é muito bem zelado e as pessoas identificadas pela portaria têm o acesso 
permitido; 

3. este imóvel está alugado desde 22 de abril de 2014 até 22 de abril de 2016 para o sr. 
Antonio Carlos Vieira da Silva Junior, RG 2503693 SSP- Pe sob contrato de locação 
residencial padrão de alugueis, devidamente assinado por mim pela UCS e pelo locatário ( 
tenho cópia ), sendo que nunca houve qualquer tipo de reclamação ou restrição  a mim 
dirigido pelos funcionários do prédio ou pela sra. síndica  em relação aos ocupantes do 
apartamento, que mantêm os pagamentos mensais das contas de sua utilização sempre 
em dia ( não sei se deveria me estender nestas últimas considerações, mas se ajudar...). 

Att.” 

 

Em consulta a fontes abertas, é possível identificar que ANTONIO CARLOS é diretor superintendente 
da empresa ARCOS COMUNICAÇÃO LTDA: 

 



 
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT OPERAÇÃO LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

88 
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Em consultas a fontes abertas, a ARCOS COMUNICAÇÃO é mencionada por sua atuação, na pessoa 
de ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA (filho de ANTONIO CARLOS), em campanha eleitoral em 
Portugal.25 

ANDRÉ GUSTAVO foi aparentemente convocado para a CPI DO BNDES, em agosto/2015, visando a 
prestar esclarecimentos quanto ao contrato entre BNDES e a ARCOS COMUNICAÇÃO e seu possível 
vínculo com DELÚBIO SOARES, ex-Tesoureiro do PT, condenado no Mensalão.26 

 

1.4.6. RODRIGO 

 

Contato relacionado a entrega para o codinome “MASTER”. 

Há na fl. 263, uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de RODRIGO no endereço Rua 
Luiz Carlos Berrini, 1748, cj. 2203 em SÃO PAULO, liquidado na data de 26/09/2014, no valor de R$ 
300.000,00, com a anotação OBRA PEQUI-GOIÁS – DS/AB: 

 

                                                           
25 http://portugalsempassaporte.com/politica1/1686-dois-marketeiros-brasileiros-v%C3%A3o-preparar-campanha-
eleitoral-portuguesa-de-costa-e-passos.html 
26 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D00AC7C6E49920A0BC2F6D7A151DC7B
B.proposicoesWeb2?codteor=1387509&filename=Tramitacao-RCP+14/2015 
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1.4.7 MAIARA [PRADO RIBEIRO DE LAVOR] 

 

Contato vinculado a entregas ao codinome “AMIGA”. 

Há na fl. 263 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de MAIARA no endereço Rua 
Luisiania, 204, Casa 6, Brooklin, em São Paulo, a ser liquidado na data de 23/10/2014, no valor de R$ 
1.000.000,00, com a anotação de um telefone: “982180884”. 
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Em consulta aos dados cadastrais do referido terminal telefônico, constata-se tratar-se efetivamente 
de MAIARA PRADO RIBEIRO [DE LAVOR]: 
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MAIARA PRADO aparece como sócia-proprietária da empresa MY COMERCIO LTDA, nome fantasia 
MY DIAMONDS, em Belo Horizonte27, e também da empresa MY COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP, 
em São Paulo. Aparece também como sócia, junto com seus pais, na COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
MINERÁRIAS. 

                                                           
27 https://www.infoplex.com.br/perfil/11247527000131 
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1.4.8 ROGERIO MARTINS  
 

Contato relacionado a pagamentos ao codinome “BAIXINHO”. 

Há na fl. 268, uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de ROGÉRIO MARTINS no 

endereço Rua Macuco, 579, Hotel Mercure (São Paulo Privilege), Apto. 1504, em São Paulo, a ser 

liquidado na data de 23/10/2014, no valor de R$ 150.000,00. 

A planilha fala que “vai buscar” no endereço acima, o que não ocorre com as demais entregas. 
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Foram requisitados os dados referente à tal estadia ao Hotel Mercure São Paulo Privilege, tendo 

resultado no hóspede ROGÉRIO MARTINS: 
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Em consulta a fontes abertas, valendo-se do e-mail informado pelo hóspede 

(romartins51@hotmail.com), foi possível encontrar seu perfil público no Facebook. Uma das 

postagens veicula uma foto com um grupo de pessoas, com um comentário remetendo à HOYA 

CORRETORA. 

mailto:romartins51@hotmail.com
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A pessoa que comenta a foto, provavelmente EDMILSON ASSUNÇÃO DE SOUZA, consta inclusive em 

Relatório de Inteligência Financeira da HOYA CORRETORA (ANEXO20) como depositante de valores 

acima de R$ 100.000,00, o que indica sua relação com a corretora também. 

ROGÉRIO MARTINS também aparece como contato para uma busca relativas aos codinomes JACARÉ 

e CHAPA, em 13/11/2014, já em outro endereço. 
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1.4.9. ELIZABETH OLIVEIRA [ELISABETH MARIA DE OLIVEIRA SOUZA] 

 

Pessoa vinculada a entregas em nome de GRISALHÃO. 

Há na fl. 268, uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de ELIZABETH OLIVEIRA no 
endereço Rua Santa Justina, 210, Mercure SP Vila Olimpia, Apto 1505, em São Paulo, a ser liquidado 
na data de 22/10/2014, no valor de R$ 500.000,00: 
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Requisitou-se ao Hotel Mercure Vila Olímpia os dados do hóspede no período indicado, tendo sido 
obtido o seguinte resultado: 
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Em consulta a bancos de dados internos, obteve-se a informação de que a hóspede se trata de 
ELISABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA: 
 

 

 

1.4.10 ANDRÉ [LUIZ DE] OLIVEIRA 

 

Pessoa vinculada a entregas ao codinome “TIMÃO”. 

Há na fl. 268 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de ANDRÉ OLIVEIRA no 
endereço Rua Emilio Mallet, 589, apto. 172 em São Paulo, a ser liquidado na data de 23/10/2014, no 
valor de R$ 500.000,00, com a anotação do telefone “78563583”: 
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Em consulta a dados cadastrais, observa-se que o no endereço há telefone móvel instalado em nome 
de GABRIELA RISSARDO LIMA DE OLIVEIRA. 

 

Em consulta a banco de dados restrito, obtém-se a informação de que ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 
reside no mesmo endereço da entrega, tratando-se muito provavelmente, portanto, do ANDRÉ 
mencionado na planilha. 
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ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA é dirigente do Corinthians, o que justificaria, portanto, a utilização do 
codinome “TIMÃO”. 

 

http://blogdoperrone.blogosfera.uol.com.br/2015/02/ele-ja-levou-7-tiros-e-foi-bicheiro-conheca-o-1-vice-do-
corinthians/ 
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1.4.11 NILTON COELHO [DE ANDRADE JUNIOR] 

 

Pessoa vinculada às entregas para os codinomes VAREJÃO 2 e ENCOSTADO 2. 

NILTON COELHO já foi abordado no tópico 1.2.9. 

Há na fl. 268 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de NILTON no endereço Rua 
Mauricio Francisco Klabin, 318, Vila Mariana em São Paulo, a ser liquidado na data de 22/10/2014, 
em dois valores, sendo R$ 10.000,00 e R$ 100.000,00, bem como um telefone: “11-941531683”. 
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O telefone pertence à ODEBRECHT, o que corrobora se tratar de NILTON COELHO, executivo do grupo 
empresarial: 

 

 

1.4.12 BORIN 
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Contato vinculado às entregas ao codinome “KAFTA”. 

Há na fl. 268, uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de “BORIN” no endereço 
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco A, 3o andar, Jd. São Luis, Centro Empresarial de SP, em São 
Paulo, a ser liquidado na data de 23/10/2014, no valor de R$ 500.000,00: 

 

Há também outro registro de entrega de R$ 500.000,00 para BORIN no dia 13/11/2014, no mesmo 
endereço, também para o codinome KAFTA: 
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Em consulta ao site do Centro Empresarial, apurou-se que algumas empresas funcionam atualmente 
no 3º andar, bloco A: 
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Em fontes abertas, percebe-se que a CONSTREMAC é empresa do grupo COPABO. As empresas, por 
sua vez, tem em seu quadro societário integrantes da família BORIN: MARCELO BORIN GUEDES 
PALAIA, MARCOS VINICIUS BORIN e FERNANDO BORIN GRAZIANO. 

Conforme o site da empresa CONSTREMAC, esta tem por cliente a ODEBRECHT e outras empresas, 
inclusive obras relacionadas à PETROBRAS.28 

Curiosamente (e já não mais de forma surpreendente...), um dos sócios da CONSTREMAC, 
FERNANDO BORIN GRAZIANO, é genro de ALVARO PEREIRA NOVIS, já mencionado no tópico 1.3.4 
como tio de ALVARO GALLIEZ NOVIS, da HOYA CORRETORA. 

 

 

 

 

Esposa de FERNANDO BORIN, filha de ALVARO PEREIRA NOVIS. 

 

                                                           
28 http://www.constremac.com.br/clientes.aspx 
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1.4.13 SÉRGIO [RODRIGUES DE SOUZA VAZ] 

 

Contato vinculado ao codinome “PADEIRO”. 

Há na fl. 268 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de SÉRGIO e o telefones 62-
99443742 e 8433-6061, a ser liquidado no endereço Rua Haddock Lobo, 1259, apto. 72, Jardins na 
data de 22/10/2014, no valor de R$ 1.000.000,00: 

 

 

Em consulta aos dados dos telefones, foi possível identificar seu titular: 
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Em consulta aos dados, é possível constatar que se trata da pessoa de SERGIO RODRIGUES DE SOUZA 
VAZ, Policial Militar do Estado de Goiás. 

 

 

Em fontes abertas, foi encontrada notícia de que pessoa com o mesmo nome foi vítima de assalto e 
morreu em fevereiro do ano corrente.29 

 

1.4.14 BRUNO [MARTINS GONÇALVES FERREIRA] 

 

Contato referente às entregas do codinome “COXA”. 

                                                           
29 http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/pm-paisana-morre-ao-impedir-assalto-em-anapolis-57759/ 
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Há na fl. 268 uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de BRUNO no endereço Rua 
Gomes de Carvalho, 921, 5° andar, em SÃO PAULO, a ser liquidado nas datas de 23 e 24/10/2014, no 
valor de R$ 500.000,00 cada uma, bem como o registro do telefone 11-986080551: 

 

 

Em consulta aos dados cadastrais do telefone, foi obtido o seguinte resultado: 
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No local, conforme informações de fontes abertas, funciona efetivamente a empresa SOTAQUE 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 

 

 

Um dos sócios da empresa, BRUNO MARTINS GONÇALVES FERREIRA – primeiro nome coincidente 
com aquele indicado na planilha como recebedor dos recursos -, parece ser o usuário do telefone 
celular indicado na planilha. 
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Foto no LinkedIn. 

 

 

Foto no aplicativo Whatsapp. 

 

1.4.15 APOLONIO [LUIZ APPOLONIO NETO] 

 

Contato relacionado ao codinome “PROFESSOR”. 

Há na fl. 268, uma anotação de um possível pagamento para a pessoa de APOLÔNIO no endereço 
Alameda Lorena, 427, 5° andar, cj. 51 e 52, em São Paulo, a ser liquidado nas datas de 22/10/2014, 
no valor de R$ 240.000,00: 
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No endereço indicado, há registro em fontes abertas de funcionamento da empresa LS CONSULTORIA 
EMPRESARIAL: 
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Um dos sócios da LS CONSULTORIA é LUIZ APPOLONIO NETO, provavelmente o APOLONIO indicado 
para contato no endereço. 

Em pesquisa em fontes abertas, é possível verificar que LUIZ APPOLONIO NETO foi diretor do 
Instituto de Resseguros do Brasil em 2005 e foi aparentemente investigado por conta de 
irregularidades em sua gestão.30 

 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/corrupcao_cronologia/index_quem.html 

 

 

                                                           
30 http://gvces.com.br/ex-presidente-do-irb-enfrentara-inquerito-criminal?locale=pt-br 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/corrupcao_cronologia/index_quem.html
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1.4.16 OLIVIA VIEIRA 

 

Pessoa vinculada a entregas para o codinome PROXIMUS. 

Há nas fls. 373 e 374 anotações de possíveis pagamentos para a pessoa de OLIVIA VIEIRA no endereço 
Avenida das Américas, 3500, Torre Hong Kong 1000, Sala 312, Bloco 5, Le Monde, Rio de Janeiro/RJ, 
a serem liquidados nas datas de 16/09, 24/10, 29/10, 12/11 e 13/11 nos valores de R$ 500.000,00 
cada um. Há ainda menção à obra vinculada como sendo “METRO LINHA 4-OESTE”: 
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Registro de pagamento nos dias 29/10/2014 a 13/11/2014 a PROXIMUS, no valor de R$ 500.000.00 cada, na conta 
CARIOQUINHA 

 

1.4.17 MARCELO CASTRO LIMA 

 

Contato relacionado à entrega para o codinome CONVITES. 

Na fl. 276 há registro de uma entrega programada para o dia 6/11/2014, no valor de R$ 750.000,00, 
no endereço Rua Antonio Lumack do Monte, 128, Edifício Empresarial Center III, Loja 2 (Recife/PE): 

 

A planilha traz ainda o nome de MARCELO CASTRO LIMA como contato para a entrega. 

 

1.4.18 PEDRO 

 

Contato relacionado a entrega ao codinome FLAMENGUISTA. 
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Na planilha da fl. 378 consta uma entrega programada para o dia 13/11/2014 no endereço Avenida 
Brigadeiro Lima Faria, 3144, sala 408, Haim. Consta ainda a observação de “procurar o Sr. Pedro (a 
pessoa se identificará com o nome de Carlos). 

 

 

1.4.20 ANDRÉ AGOSTINHO [AGOSTINI] MORENO 
 

Pessoa relacionada a entrega de recursos ao codinome GALEGO. 

Conforme fl. 268, há um registro de entrega a ser realizada na Avenida Nações Unidas, 1301, Brooklin, 

Grand Hyatt, sem a identificação do apartamento, no valor de R$1.000.000,00 no dia 23/10/2014 

para a pessoa de ANDRÉ AGOSTINHO MORENO: 
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Requisitadas informações ao hotel, foi possível localizar um hóspede de nome ANDRÉ AGOSTINI 

MORENO no período da entrega. 
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Banco de dados restrito, com informações sobre ANDRÉ AGOSTINI MORENO. 

 

Em consulta a fontes abertas, foi possível constatar que ANDRÉ AGOSTINI já parece ter ocupado 

cargos no âmbito do Poder Executivo de Santa Catarina.31 

 

1.4.21 LOURIVAL [FERREIRA NERY] JUNIOR  

 

Contato relacionado às entregas para o codinome PEQUI. 

Há dois registros de possíveis entregas nas fls. 277 e 378 destinadas à pessoa de LOURIVAL JUNIOR 
no endereço na Rua Ministro Godoy, 1131, apto 93, Perdizes, SÃO PAULO/SP, com o título EVENTO-
14-DP e tendo como responsável MBO, nos dias 13 e 14/11/2014, nos valores de R$ 500.000,00 cada 
uma: 

                                                           
31 
http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=2&nuSessao=053.2.54.O&nuQuarto=10&nuOrad
or=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:30&sgFaseSessao=PE%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=23/03/2012&
txApelido=ONOFRE%20SANTO%20AGOSTINI&txFaseSessao=Pequeno%20Expediente%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20&dtHoraQuarto=09:30&txEtapa=Sem%20supervis%C3%A3o 
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Planilha da conta PAULISTINHA registrando pagamento para PIQUI no dia 13/11/2014, no valor de R$ 500.000,00. 

 

Em consulta a banco de dados interno, foi possível verificar que no endereço citado reside LOURIVAL 
FERREIRA NERY NETO, filho de LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR, ex-Diretor Financeiro da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).32  

                                                           
32 http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,operacao-aponta-lobby-de-diretor-da-cbtu-imp-,960622 


