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PEDIDO ATIVO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL
FTLJ 89/2016

1) Base legal:  Tratado  de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o
Governo  da  República  Federativa  do  Brasil  e  o  Governo  da  República  Portuguesa
(Decreto n°  1.320/1994);  Convenção das  Nações Unidas Contra o Crime Organizado
Transnacional  (Convenção  de  Palermo);  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a
Corrupção (Convenção de Mérida); e princípio da reciprocidade vigente na legislação
internacional. 

2) Destinatário: Procuradoria da República de Portugal. 

3) Autoridade Central remetente: Procuradoria Geral de República. 

    4)  Autoridade  requerente:  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Paraná,
Ministério  Público  Federal.  Procuradores  da  República  que  atuam  no  caso:  Deltan
Martinazzo  Dallagnol,  Orlando  Martello  e  Diogo  Castor  de  Mattos.  Endereço:  Rua
Marechal Deodoro, 933, Centro, Curitiba, Paraná, CEP 80060-010, Brasil. Telefones: +55
41 3219-8767; +55 41 3219-8732. E-mail:  deltan@mpf.mp.br,  orlandomj@mpf.mp.br e
diogomattos@mpf.mp.br. 

5) Referência: Caso Lava Jato, Ação Penal n° 5027685-35.2016.4.04.7000/PR, em
trâmite no Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, Brasil.

6) Sumário: Na data de 09/06/2016, o Juiz Federal da 13ª Vara Federal Criminal de
Curitiba/PR, Sérgio Fernando Moro, recebeu denúncia criminal proposta pelo Ministério
Público Federal em face de, entre outros, IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE
OLIVEIRA, nacional de Portugal, acusado pelos crimes de corrupção ativa majorada,
previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal brasileiro, e lavagem de dinheiro,
previsto  no  art.  1°  da  Lei  n°  9.613/98  (anexo  1 –  denúncia;  anexo  2 –  decisão  de
recebimento da denúncia). 

Com  a  informação  de  que  IDALÉCIO  DE  CASTRO  RODRIGUES  DE
OLIVEIRA, cidadão  português  residente  em  Portugal,  o  Juiz  da  13ª  Vara  Federal
Criminal de Curitiba/PR determinou que o Ministério Público Federal se manifestasse
quanto à forma de prosseguimento do processo, tendo em vista a necessidade de citação
pessoal do acusado.
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O  presente  pedido  objetiva,  assim,  a  citação do  acusado  IDALÉCIO  DE
CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, residente em Portugal, para que conheça dos
termos da denúncia, e, por meio de advogado constituído no Brasil, apresente resposta à
acusação, no prazo de 10 (dez) dias. 

7) Fatos: Os atos de  IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
inserem-se dentro de um esquema de corrupção multibilionário que foi descoberto na
PETROBRAS S/A, empresa estatal brasileira, amparado em consistentes provas material
(documental  e  pericial)  e  testemunhal.  O esquema envolvia  a  indicação,  por  partidos
políticos,  de  diretores  da  referida  Estatal,  os  quais  ficavam responsáveis  por  desviar
dinheiro  da  Estatal  em benefício  próprio,  de  agente  e  partidos  políticos  e  de  outros
servidores públicos.

Na denúncia anexa em específico, IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE
OLIVEIRA está sendo formalmente acusado por,  entre data próxima a 1º de julho de
20101 e maio de 2011, ter oferecido, prometido e efetivamente pago vantagem indevida
(“propina”) no valor de USD 10 milhões para JORGE LUIZ ZELADA, ex-diretor da área
internacional  da  PETROBRAS,  e  EDUARDO COSENTINO DA CUNHA,  deputado
federal brasileiro, para a viabilização do contrato de aquisição de um campo de petróleo
em BENIN,  país  da  região  ocidental  da  África, entre  a  PETROBRAS  e  a  empresa
COMPANIE  BENINOISE  DES  HYDROCARBURES  SARL (CBH),  pertencente  a
IDALECIO,  pelo valor de USD 34,5 milhões, correspondentes a R$ 138.345.000,00,
configurando o crime de corrupção. 

Conforme apurado,  constatou-se que,  em 1° de julho de 2010,  IDALÉCIO DE
OLIVEIRA firmou  um contrato  de  agenciamento  ideologicamente  falso  com JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, intermediário das propinas pagas nesse contrato.
A avença foi celebrada entre a offshore LUSITANIA PETROLEUM LTD, pertencente a
IDALECIO  OLIVEIRA,  como  tomadora  de  serviço,  e  a  offshore ACONA
INTERNATIONAL INVESTMENTS, de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,
como suposta  prestadora  de  serviços.  Para  o  repasse  dissimulado  desses  valores,  foi
combinado o pagamento de uma taxa de sucesso pela intermediação do negócio, no valor
de USD 10 milhões, mero subterfúgio para o pagamento das propinas prometidas aos
agentes públicos e políticos brasileiros, configurando o crime de lavagem de dinheiro. 

Após  concretizado  o  negócio,  no  dia  03  de  maio  de  2011,  a  empresa
PETROBRAS  OIL  AND  GAS  BV,  subsidiária  integral  da  companhia  brasileira
PETROBRAS, transferiu USD 34.500.000,00 para a COMPAGNIE BENINOISE DES
HYDROCARBURES,  referente  à  compra  dos  direitos  de  exploração  do  campo  de
petróleo  em  Benin,  África.  Em  seguida,  a  COMPAGNIE  BENINOISE  DES

1Data do contrato de agenciamento firmado entre JOÃO AUGUSTO HENRIQUES e IDALECIO OLIVEIRA.

2 de 5



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Paraná

HYDROCARBURES transferiu USD 31.000.000,00 para a conta bancária mantida pela
LUSITANIA PETROLEUM LTD.,  cujo  beneficiário  econômico  era  IDALÉCIO DE
OLIVEIRA.

Finalmente, em 05 de maio de 2011 a LUSITÂNIA transferiu USD 10 milhões
para a conta da empresa ACONA (conta Z203217, no Banco BSI, cujo beneficiário é
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES), conforme reprodução abaixo:

Date Description Value Debit Credit 

08.05.201
1

MONEY TRANSFER
TRANSFER IN AA6073135
EXECUTION DATE: 08.05.2011
ORDERER: LUSITANIA PETROLEUM (BC) LTD
ROAD
TOWN – TOR
REASON: MONEY TRANSFER

05.05.2011 10.000.000,00

Reprodução parcial do extrato bancário da conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

Estes USD 10 milhões de dólares são decorrentes da suposta “comissão” de JOÃO
AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  recebida  em  razão  da  venda,  pela  CBH  à
PETROBRAS, dos direitos de exploração do campo de petróleo em BENIN, na África.
Conforme descrito na denúncia, parte do valor da “comissão” foi destinada ao deputado
afastado EDUARDO CUNHA beneficiário da propina no valor de CHF 1.311.700,00
(um milhão, trezentos e onze mil e setecentos francos suíços) – recebidos na conta oculta
da ORION  SP,  pertencente  a  CUNHA.  Isto  ocorreu  por  intermédio  de  cinco
transferências  nas  seguintes  datas  e  valores:  (i) 30.05.2011  –  CHF  250.000,00;  (ii)
01.06.2011 – CHF 250.000,00;  (iii)  08.06.2011 – CHF 250.000,00;  (iv) 15.06.2011 –
CHF 250.000,00; (v) 23.06.11 – CHF 311.700,00. 

Os demais valores foram distribuídos para diversas outras  offshores ainda não
identificadas,  havendo  suspeitas  de  que  outros  agentes  públicos  e  políticos  se
beneficiaram dessa operação. 

Agindo dessa forma, IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
foi  denunciado  e  agora  tornou-se  réu,  no  Brasil,  pelos  crimes  de  corrupção  ativa  e
lavagem  de  dinheiro,  enquanto  os  denunciados  JORGE  LUIZ  ZELADA  e  JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES, em coautoria com EDUARDO CUNHA  (já denunciado por
esses  fatos  no  Supremo  Tribunal  Federal  do  Brasil),  respondem  pelos  crimes  de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
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8) Dispositivos legais violados por IDALÉCIO DE OLIVEIRA:

Corrupção ativa

Art.  333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem
ou  promessa,  o  funcionário  retarda  ou  omite  ato  de  ofício,  ou  o  pratica
infringindo dever funcional.

Funcionário público

Art.  327 - Considera-se funcionário público,  para os efeitos penais,  quem,
embora  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  exerce  cargo,  emprego  ou
função pública.
§  1º  -  Equipara-se a funcionário  público  quem exerce  cargo,  emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço  contratada ou conveniada para a execução de  atividade típica  da
Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98)

Art.  1o Ocultar  ou dissimular  a natureza,  origem,  localização,  disposição,
movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores  provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal. 
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

9)  Descrição  da  assistência  solicitada: pede-se  auxílio  das  digníssimas
Autoridades de Portugal para que:

i)  promovam a citação do acusado acima referido para cientificá-lo da acusação
contra ele formulada e para que, por meio de advogado constituído no Brasil, apresente
resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da citação.

ii) tão logo cumpridas as diligências, sejam os documentos respectivos remetidos ao
Brasil o mais rápido possível.
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10) Objetivo da solicitação: O presente requerimento visa a citação e a intimação
de IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA da acusação contra ele
formulada no Brasil. 

Curitiba, 09 de junho de 2016. 

_____________________
Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

_____________________
Orlando Martello

Procurador Regional da República

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 09/06/2016   18:53
Signatário(a): ORLANDO MARTELLO JUNIOR:621
Certificado: 632c0e0c05add7fb
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