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MPF 
Ministério Público Feder 1 
Procuradoria da República no Paraná 

FO RCA- T A R EFA 

www.prpr.mpf.gov.br 

TERM QUE COLABORAÇÃO Nº 01 

LUlZ AUGUSTO FRANÇA 

Aos vinte e quatro dias do mê de junho de dois mil e dezes eis, na sede da 

Procuradoria da República em Curitiba, presenLe o Procurador Regional da República 

ORLANDO MARTELLO. cornpareceu o senhor LlJlZ AUGUSTO FRANÇA, RG 

nº 5.417.320-6 SSP/SP, CPF/MF 687.45 .308--44, bra ·ileiro, casado. economista 

acompanhado por seus defen or~s ao final identificados. a fim de prestar depoimento 

cm razão da c lebração de Acordo de Colaboraçã.o com o Ministério Público 

Federal. QUE renuncia. na presença ,; St~u defen or, ao direito ao ilênci o, 

reafirmando o comprorni so legal de dizer a verdade, nos termos do § 14° do art. 4° da 

Lei nº 12.850/2013; QUE o de tarante e seu delen or autorizam expressamente e estão 

cientes do registro audiovisual do pre ent ~ ato de colaboração em mídia digita l, além 

do registro escrito (duas vias do termo as inadas em papel), nos termo do 913 do art. 

4° da Lei nº J 2.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e 

custodiados pelo representante do Mini tério Público ora presente, que ficará 

responsável pela guarda, custód ia e preservação do sigilo das informações; indagado 

acerca do fato , afirmou: 

Vida Profissional: 

Que sempre lrabal ou no mercado tinanceiro, t ·ndo iniciado em corretoras de título e valores 

mobiliário em São Paulo. Mudou--se para a hlg laterra. loc I em que morou entre 1975 e 1982 

e trabalhou no E uroBraz - European Brazilian B ank . no Libra Bank. No Brasil. trabalhou no 

Banco Mercantil entre J 982 e 1 <)87. Após, traba lhou no escritório de representação do 

Midland Bank até o ano de 1988. oportunidacl " cm que foi transferido para a sede do banco, 

em Londre , ond ficou até o a1 ü de 1993 . Dep is que retomou ao Brasil trabalhou cm _r---. 
diversas in tituiçõe bancária , na guinte ord m: Bane Excel ( 1998), Banco ABC (até 

2002), Trend Bank (até 2004), Antígua Over ·l:a ank (AOB) e. por fim. no ano de 201 O 

ingressou no Meinl Bank. em Alllígua, mas s~mpre na Cidad de São Paulo; Que sempre 

trabalhou na área internacional. 
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Trabalho no AOB 

Que quando o declarante tr balhava no T1 end Bank i i contatado por um headhunter para que 

estabelece se a repre entação brasileira de um banco pertencente a um grande grupo financeiro 

do Caribe. Em 2004, Macky Abbott. pre, idente do grupo ABL visitou o Bra il especificamente 

para entrevistar alguns candidatos. dent e os quais o declarante f i selecionado. Após a 

autorização da representação pelo Banco Central Brasileiro, em 2006, o declarante contratou 

VlNÍCIUS VEIGA BORIN e MARCO PEREIRA DE SOU. A BIU SKI para que integrassem 

o quadro de funcionários da representaçã · comercial brasileira do AOB; Que observa que já 

havia trabalhado com MARCO e V 1: ICJl JS anteriormente no Trend Bank: Que o escritório da 

rcpre entação po suía aproximadamente 6 funcionários, inc luindo o declarante, VINÍClUS e 

MARCO; Que trabalhou no AOB de 2006 a 2010, cuja sede ra em Antígua, porém o depoente 

sempre trabalhou em São Paulo. o AOB trabalhava mais na área comercial, bu cando clientes 

no Bra il ; Que aproximadamente n ano de 2007 conh ceu OLÍV IO RODRIGUES JÚNLOR; 

Que OLIVIO procurou inicialment MARCO 01::: SOUSA PEREIRA BILINSKL que também 

trabalhava no AOB. para fin de fazer negócios por meio da AOB; Que inicialmente OLlVIO 

não disse qual grupo representava, mas dep i revelou que era a ODEBRECHT; Que OLIV IO, 

então, explicou na época ao d clarante que trabalhava para o Grupo ODEBRECHT e que teria 

que abrir contas para fazer a movimentação financeira das obras da companhia no exterior; Que 

OLIYIO explicou ainda que as con1as era 1 necessária- exclusivament em razão das obras da 

ODEBRECHT no exterior; Que im:lu ive urna equi pe do comp/iance do AOB, compo ta por 

volta de 4 ou 5 pessoas, veio ao Brasil m is de uma vez para fazer vis itas na sede da empresa, 

inclusi ve algumas obras, comt a do Mel.ró e o Rodüanel : Que nestas vi ita do cornpliance 

OLIY IO sempre estava junto; Que a redita que não foram visitadas obra no exterior; Que 

nes a visita , da par1e da ODEBRECHT, stiveram pre entes HJLBERTO MA CARENHAS e 

LUIZ EDUARDO; Que HILBERTO e ·a o funci nário rnai graduado a quem ele se 

reportavam; Que no começo foi informado ao depoent que a finalidade de abrir offs·hores era 

por questões de planejamento tributário; Que não hú qualquer dúvida de que os ativos que 

circulavam ne tas contas pettencian' à empre a ODEBRECHT e não a OLÍVIO: Que depois de 

um tempo percebeu que o dinheiro que ci rculava nas contas da ODREC HT no AOB não eram 

oriundos de forncccdore ou em razfio das obras da ODEBREC HT; Que todo o contato era feito \ \ 

com OLÍVIO, ma com as demandas do compliance do banco, LU IZ EDUARDO passou a te r y 
mais contato com o depoente e. principalrn1::nte, com o compliance e presidência do Banco; Que & 

~ 
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LUIZ EDUA RDO é quem explicava a origem do dinheiro nas contas de OLÍVlO. já que o 

dinheiro pertencia a ODEBRECHT; Que perceb u que o dinheiro vinha de outras empresas 

offshore controladas pela própria ODL~BRECHT. e outr s bancos; Que não abia quem eram os 

beneficiários finais na época: Que a ODEBRECHT apresentou alguns clientes para o AOB; Que 

o declarante esclarece que nesta época quem fa1ia e t2.s apresentações era LUIZ EDUARDO 

SOARES, e MARCO, então, a part ir daí contatava a respectiva pessoa. fazendo uma visita 

comercial: Que o de !arante foi apresentado a FERNA NDO MlGLlACCJO aproximadamente 

no ano de 2008. época em que ele também pas ' ou a fazer parte do time da ODEBRECHT 

responsável por operar as contas do AOB, juntamente com LUIZ ED ARDO SOARES: Que 

nunca fez qualquer operação para HlLBERTO SILVA. tendo tido contato com ele apenas em 

eventos sociai ; Que no início OU VJO operava as contas do AOB, quais sejam, a Klinfeld. que 

era a principal conta, a lnno ,ation, a Trident. n Fasttracker, a lntercorp Logistic. a Magna 

internacional, os Fundos Ape. e Granite e a , trategic, as quai são contas operacionais da 

ODEBRECHT: Que foi OLfVIO qu :m abriu todas ,(:sims contas, com o auxílio de MARCO 

BILINSK I; Que o declarante havia trabalhado com LUL7, EDUARDO no banco Mercantil. mas 

retomou contato com ele por meio de OLÍY!O. Que como o declarante era o responsável 

administrativamente pelo escritório. manünha pouc collt' to operacional e comercial com 

OLÍV10, LUIZ EDUARDO e FERNA DO MJGLlACCIO; Que acredita que LUIZ 

ED ARDO não controlava contas no AOB, mas sim qu;;! exercia uma função de supervisão das 

contas controladas por OLíYIO; Que _l á esteve com LUIZ EDUARDO em Antígua várias vezes. 

sendo que uma destas foi para tratar do problema de li qu idez do AOB. nos anos de 2008 e 2009. 

que culminou com a liquidação do banco em 2 12: Que em razão desta liquidação, a 

ODEBRECHT teve um aldo na e nta Klientield p,~rdi_do, no valor aproximado de US$ 15 

milhões; Que este prej uízo foi da empresa e não d OUV!O, pois era a empre a a proprietária do 

dinheiro e ativos da, contas peracionais já rnen :io aàas: Que esclarece que OLÍVIO sequer 

participou da negociação com o banco a res1 ito do problema de liquidez. mas apena 

HILBERTO e LUIZ EDUARDO: Ou~: para resoh er e te problema de liquidez ocorreram várias 

reuniões entre a ODEBRECHT o banco AOB: Que e tas reuniões ocorreram. na ua maioria. ~ 

em Antígua. na sede do AOB. Em pe lo menos uma de ta reuniõc esteve presente também um 

advogado de Miami chamado PAULO MlRAND : Que urnas dessas reuniõe oconeu no Brasil. 

na sede da ODEBRECHT. Que acredita que e ta r°'tmiãc- ocorreu no ano d 2009 e participaram 

dela o depoente HILBERTO, LUJ7 EDUARD . VI ÍCJU e MACK Y ABBOTT. então 

~ 
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presidente do AOB; Que a reunião buscava verificar uma forma da ODEBRECHT receber o 

dinheiro que tinha em suas comas; Qu , em deco1Tência deste proces o a ODEBRECHT encerrou 

toda as contas. ficando apenas com a Kli nfield. que re tou ao final com o dinheiro bloqueado, 

no valor aproximado de US$ 15 m dbõe . como já re f rido; Que o depoente. MARCO, LU(Z 

ED UARDO, FER A DO MTGUACCIO, OLIVIO e VANUÊ FARIA até avaliaram a 

possibilidade de tornarem-ses · cios do AOB, injetando dinheiro e assumindo a administração do 

banco. mas acabaram avaliando que o banco era insol vente; Que nesta operação de compra, se 

realmente tivesse ocon ido, os único:, sóci s que seriam ostensivos seriam VINÍCJUS. MARCO, 

o depoente e OLIVIO, pois os demai não apareceriam, seriam ocultos. Só os três primeiro , 

entretanto. administrariam o banco; Que o Grupo Petrópoli . por meio da mpresa LEGACY. 

pos uía conta no AOB e. por essa razão, V N Ê possuía intere se de que o banco continuasse a 

operar a fim de que fos e recuperado o m ntante devido ao Grupo do qual era o responsável pe lo 

departamento financeiro; Que na época 'ANUÊ trabalhava na parte financeira na Cervejaria 

Petropolis, em Boituva. Itaipava. 

MEINL BANK ANTÍGUA: 

Que, então, como narrado por VIN IC IUS. como a compra de parte do AOB não se concretizou. 

LUIZ ED UARDO apresentou a esse mesmo grupo de pessoas a possibilidade de comprar uma 

participação no MEINL BANK, de Viena. que tinha u a fil ia l sem atividade em Antígua; Que o 

grupo acima mencionado pagaria pela participação no MEfNL BANK ANTÍGUA o valor de 

S$ 3 milhões e mais 4 parcelas anuais d aproxi madamente US$ 246 mil dólares por 51 % da 

participação societária. Que este valor (e também a participação societária) eriam divididos em 

três grupos distintos, sendo ue alguma pessoas ficariam ocultas: uma, composta pelo depoente. 

MARCO e VfNÍCIUS BORJN . ou1ra. por F RNAN DO M IGLIACCJO. LUIZ EDUARDO e 

OLIVTO. e a terceira por VANUÊ FARIA, pessoa fis ica; Que FERANDO MIGLIACCIO, LUIZ 

EDUARDO e VA UÊ FARIA seriam sócio não ostensivos; Que o resto da participação 

societária ficaria com o banco Mein l d Viena. sed princ ipal do Meinl Bank; Que LUIZ. 0 
EDUARDO já operava alguma comas no Meinl Bank de Viena; Que o depoente desconhece a 

razão de pelo qual LUIZ EDUARDO não apenas tran t;~ riu todas as contas que possuía no AOB ~ 

para o Meinl Bank Viena. pois não conhe ·e a estrutura fi nanceira da ODEBRECHT; Que então 

foram apresentado ao presidente do Mein l de Viena. de nome P ETER WEfNZIERL, e após 

tratativas acordaram em colocar em atividad o M EINL BAN K A TÍGUA, nas condições aci ma 

exposta ; Que os valore acima declarados foram efeti vamente pago pela participação ~· ~ 
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do banco: Que havia ainda a possibil idade de opção de compra no total de 24% da participaçã.o 

(três opções de compra de 8% cada) que pertencia ao Meinl Bank de Viena, endo que o b'Tupo 

exerceu duas opções, passand a ter 67% da participaqão societária; Que esta opção de compra. 

bem como o pagamento da parce la,: anuais. foram pagas pelos EXECUTIVOS e pelo ócios 

ocultos, com o resultado anual (dividendos) do b nco; Que no final de 2011 VA UÊ FARIA 

vendeu sua participação para os ois grupos acim' referido , 111 partes iguais; Que acredita que 

VANUÊ envolveu-se na compra do METNL em razão do compromisso inicial em adquirir o 

banco, tanto que logo deixou as ciedade: Que esta compra foi paga com os dividendos gerados 

pelo MEINL BA K. no valor aprox imado de US.' 1 mi lhão; Que este valor foi disponibilizado 

na conta de OLÍVIO. que se encarret:ou de repa.;s · -lo a VA UÊ; Que MARCO. VlNÍCI U e o 

depoente assumiram a admin istração do MEINL UAI\ K em 1/10/201 O (doravante denominados 

XECUTIVOS); Que. como já relat ,u VI !CI ~- , este anco tinha um imóv 1, onde era a sede 

do ME I L BA K A TÍGUA e alguns funcionários que já trabalhavam mesmo quando tava 

em atividade. clarece que embora as atividade: do banco estivessem suspensas. a legislação 

obriga a manutenção de uma estrutura mínima ie pessoas .. mesmo porque continuava a ter 

auditorias e dev ria ser cumprida outras obrigaçõe legai ; Que o depoente. VINÍC! U e 

MARCO recebiam uma quantia fixa equi valente a US$ 1 O mil dólares/mês cada um. sendo que 

tais valores eram pagos por meios da empresa BBF Asse3soria e Consultoria, de propriedade dos 

três EXECUTIVOS, em razão da prestação de s r 1iço ao MEINL BANK A TÍGUA: Que todo 

mês é feito um contrato de câmbio para o recebimento destes valores; Que o MElNL BA K 

também pagava o custo do e critóri o, viagens i.: outra despesas dos EXECUTIVOS em São 

Paulo, razão pelo qual o valor · maior. e não exatamente US$ 30 mil dólar mensal; Que todo 

esse valores ingre saram legalmente por meio d contratos d . câmbio, por meio de di ver os 

bancos. como ltaú, Bradesco e por 1nt~io da corret ra Levycan; Que OUVIO. LU IZ EDUARDO 

e MTGLIACC!O ape as receberiam eventuais dividendos. após o fechamento do balanço anual. 

ma na prática es es valor s nunca \' Íeram a ser distri buídos; (Jue os dividendos nunca foram 

pagos a e te grupo e nem aos CXECUTIVOS para que tive em reserva para pagar 

eventualmente aquisição de participação acionaria do banco; Qu além do prolabore. os ·~ 

EXECUTIVOS, e neste caso também FER A DO M IGLIACClO, OLIV IO e LUIZ 

ED ARDO, bem como o MEi L r :cebiam um "'fee" (tarifa, comissão) no valor de 2% sobre ~ 

cada ingresso de valores nas contas operacionais da ODl~BRECHT controladas por OUVIO. os 

quais eram divididos da segui nte forrna: 0,5% era des·:in dos aos três EXECUTlVOS do banco, 

~ 
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0.5% ao MElNL BANK A TÍGUA e 1 % a OLTV[O. LUIZ ED ARDO e FERNA DO 

MIGLIACCIO: Que nos extrato bancário das contas aparecem a ret irada desses 0.5% como 

·'fees'': Que o banco cobrava este valor em cada entrada de valores que o valor de 1,5% 

restante era calculado e repa sad mensalm nte, acr dita. para a conta da Service and 

Administration ummit Ltd., d propriedade de OLÍVI O, que se encarregava de fazer a divisão 

com LUIZ EDUARDO. FERNANDO MJ JUACC IO e os EXECUTJVOS. mas o depoente não 

sabe de que forma ocon-ia a divisão entre- eles; Que o dec larante sabe que controle diário das 

contas eram repassado a O LÍV ro d iariamente por VI l iCIUS. por meio do sistema DROUSYS; 

Que o depoente não operava as contas controladas por OLÍVIO, pois tal tarefa cabia a 

VINICI US e quando este não estava por MARCO BIL SKI; Que o depoente tinha o sistema 

DROUSYS a seu di spor, mas o depoente niio o operava. de r odo que pouco e recorda de seu 

nickname, mas que pode ser " tiger". '·careca", "velho" ; Q ue observa o depoente que o 

DROUSY não era um sist .ma exdusivo do MEi L. tanto que outros bancos também 

utilizavam este istema, como o PKB na ..., uíça, e no redicorp Bank SA no Panamá; Que o 

depoente tem conhecimento de que em razão da Operação Lava Jato houve a alteraçao dos 

nicknam e do DROU Y ; Que quem de. enhou este sistema era PAULO SOARES. irmão do 

LU IZ EDUARDO. e CAMILO GOR ATT L. funcionár io de PAU LO; Que sempre tratava a parte 

operacional do sistema com CAMILO; Qu com o avanço da Operação Lava Jato, PAULO foi 

ao escri tório do depoente e informou que haveriam mudanças no sistema, dentre eles a mudança 

de "apelidos·· de acesso ao DROlJSYS: Que PA ULO tem a empresa Draftsystem & 

Communications, com sede no Tatuapé. sendo que o depoente nunca foi até aquele local , embora 

saiba que fica no mesmo local do e :::ritório do OLIVIO; Que a empresa de PAULO também era 

responsável por manter o servidor do MEJ L BA K, inclusive por manter um backup em outro 

paí . no caso específico na Suíça; Que há uma determ inação legal em ANTÍGUA que exige um 

sistema de backup, preferencialmente em outro país; Que todos os EXECUTrVOS do MEINL 

BANK tinham a disponibilidade de utilizar o ORO SYS; Q ue este sistema era uti lizado desde a 

época do AOB. endo que o declarante, M RCO e Vfh ÍClU - tinham um ponto cada um, sendo 

que era obrigatóri a a utilização d te istuna na comunicações entre e les por que tão d 

segurança. embora o depoente não o uti lizasse; Que com o MEINL BANK continuou-se a 

util izar o mesmo si tema, tendo o XECt lT lVO um ponto cada um, bem como as pessoa que 

auxiliavam Vl ICIUS; Que o s istema não precisava ser instalado. pois bastava acessar o istema \ \ 

por meio de um link; Que havia uma imp sição por parte de OLTV IO, MIGU/\CCIO e LUIZ V 
~ 
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EDUARDO de que se utiliza se sistema DROUSYS: ()ue esta imposição se deu através de um 

pedido expresso de que todos os colaboradores da O EBRECHT utilizasse tal sistema; Que a 

empresa Draftsystem & Communication tem uma conta no ME i L BANK. com ativos no valor 

total aproximado de US$ 580.000: Que PAULO SOARE não tinha conta pes oal no Mcinl 

Bank; Que o depoente acredita que OUVIO. MlG LIACCIO e LUTZ EDUARDO também 

tinham participação na Draftsy tem. embora este foto nunca tenha sido dito abertamente. 

Migração das Contas do AOB para Meinl: 

Que o depoente ratifica integralmente o que foi a fí mado por VINICIUS, isto é, que com o iníc io 

da operação do ME INL BANK, fora m aberta contas 11l nome das offshore que tinham contas 

no AOB e que foram ence1Tadas naquele; Qu as e mtas da ODEBRECHT que foram abertas por 

OLIVIO e estavam sob o eu ontroh: foram: a ela K lienfeld Sevices Ltd., a Fasttracker Global 

Trade, a lntercorp Logistic, a Magna InternationaL os Fundos Apex Investment Fund e Granite 

Investment Funde a Strategic Pro_iect Planning Ltd., contas estas que continham OLIVIO como 

beneficiário e como procuradores M/i. CELO RO _ RIGUES e TlMOTHY; Que com exceção da 

Appex e Granite (que não foram encerradas), a quase to talidade de sas contas foram encerradas 

em 20 15; Que o fechamento de as contas ocorreu porque os nomes das o ffshores começaram a 

aparecer na investigação da OperaçHo Lava Jato: Que o fechamento das contas foi um tema 

expressamente debatido com OLJV IO; Que OLi [0 di ~; e que a ordem para o fechamento das 

contas veio da administração da O DEBRECl n, mas entend que possivelmente de LU lZ 

E DUARDO e de FERNA DO MIG I ,lACCIO; Que alguma contas de LUIZ ED ARDO e de 

FERNA DO M1GLI CCIO també m foram enc ' rrada~; em razão da investigação Lava Jato. 

conforme será relatado mais a frente: ue além da· co tas já mencionadas acima, também foram 

abertas ao longo dos anos as seguintes conta , da ODEBRECHT por OUYIO: Fincastle 

Enterprises Ltd., Ma terton Logi stic~ LP, Pelican Venture Capilal LCC. Grangemouth Trading 

Company LP, Raven craig Engeneeri ng LP, Veloci y Corstruclion & Engineering LPP, Whalberg 

Investiments Consulting LP. Baili lsland Trading Ltd . Provence Properties LLC e Yangtai 

Trad ing Limited; Que, igualmente, a lgumas de ,;a· contas tinham OLIVlO como beneficiário e 

como procuradores MARCELO e TIMOTHY; Que as contas da ODEBRE HT controladas por, . ~ . 

FERNANDO MLGLIACCIO eram as seguinte ·: a 1nverrnark Private Equity Fund (cujo \ri \ 
bene ficiário e procurador era LUIS FELIPE JOR E DA CU HA), a igma lnvestments Fund ~ 

(cujo beneficiário e procurador era CifLBERTO URl LLO. irmão de MARCO GRILLO, qu é 

funcionári o da ODEBRECHT). a Eng !tec Consu lti ng Services AS (quem assinava por sta ~ 
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era BARRY WILLlA HERMAN); Nash ' ille Financia l Corp (quem assinava por esta conta era 

BARRY WILLIAN HERMAN )· a Sberks n lnternational AS. (sendo o eu beneficiário a pessoa 

jurídica Zovic Financial AS. e quem estava autorizado nas inar por ela ra füAN FRANCJ O 

M TIO CERD IRAS); a Southern Cr s Consulting & Engineering Services AS (quem 

assinava era por ela era BARRY WI LUA HERMA ~): Que havia também outras duas contas 

da ODEBRECHT controladas por JURO ROTH (suíço): a Carole Square Trade and 

Representation Ltd. (cujo ben fic iúrio era Camberly Foundation); e a Dunedin Consultants 

Group Ltd. (cujo beneficiário era .JU RG ROTH): Que ainda a ODEBRECHT tinha a conta 

Strategic Enginecring, que era controlada por G 1D VER_ME. fa lecido. cujo bcn ficiário era 

OSCAR ALGORT ; Que em relação a esla última conta, esclarece que de fato quem passava a 

YTNICIU as ordens de transação era GUIDO .. mas segundo ele, a conta pertencia à estrutura da 

ODEBRECHT. sendo mais u a conta operacional daquela companhia: Que a abe1tura da 

referida conta foi indicada ao banco por PETER GLAZ IER, que recebia comissões em função da 

operacionalização de sa conta; Que ,) uviu de GUIDO VERME que PETER seria ócio oculto da 

referida conta; Que e ta conta foi encerrada em 2015 por ordem de GUIDO. antes de eu 

falecimento. também em razão da Operação Lava Jato : Que o declarante encontrou ALGORTA 

uma vez: Que PETER GLAZIER é inglê . porém tem domicílio no bairro do Butantã. em São 

Paulo/ P: Que PETER foi indicado por LlJ TZ EDUARDO e FERNA DO para se r o presidente 

do Conselho do MEl L BA K. cargo q11e ocupou até março de 2016, oportunidade em que 

PETER solicitou a sua demissão do carg . PETER recebia U$ 2.000 por participação em cada 

reunião do Conselho, tal valor .ra depositado em conta corrente pe soai mantida no Canadá; Que 

esta despesa era suportada pe.lo próprio MEl L BA K . Foram também efetuadas transferências 

a tal conta bancária canadense a pa11ir das contas das offshore controladas por FERNA DO 

(S igma lnvestment Fund). OLÍVIO ( h ncastle Enterpri:·es Ltd.) e GUIDO (Strat gic Engineering 

and Consulting Services S.A), mas o depoente não a ,e por qual razão: Que o declarante sabe 

dizer que PET R fez diversa viagens l m LUIZ EDUARDO e o apre entou a a lgumas 

instituições bancárias no e terior. tas i.:omo o Bank Winter Und Co. (Viena) e Banca Privada D 

Andorra S.A .. a fim de que fos em aberta· contas operacionais da ODEBRECHT; Que há ainda~ 

contas da ODEBRECHT que eram controladas por PODRIGO TACLA DURAN. que são: a 

Bczoya Trading Lirn ited (cujo beneficiári e procurad<1r era N JCHOLAS JAMES BARTER): a 

Bonarda lnvestments Ltd .; Cumber land Finance Ltd.; a Discovery Management LLC: a Host 

eJecomunication orp. (cujo eneticiári e procmador era TCHOLAS JAMES BARTER): a 

- ~ /IS } 
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Metx Trading Corp. (cujo benericiário e procurador era TCHOLAS JAMES BARTER); a 

Nevada lnveslments Ltd. ; a Ocean City nterpri se · LLC; a Yivosant Corp. SA: ZB International 

Ltd.; a GVTEL Corp SL; e a IFX Trad ing Corp.: Que todas estas conta estão relacionadas com 

a ODEBRECHT: Que não sabe dizer ~e havia uma ordem de transferência do dinheio das conta . 

mesmo porque não era o depoente qw: recebia e executava as ordens de tran ferências, mas si m 

VINICIUS e MARCO, como já declarado, send que este último quando VINICI US estava 

ausente; Que para movimentar estas contas TAC LA tarnbém ut il izava o DROUSYS; Que não 

conhece ICHOLA JAME ' BARTER (inglês ). mas que sabe que ele é gemo de TIMOTHY 

LYNN; Que conheceu TACLA por 1 eio de LUIZ EDL ROO e de MIGLIACCTO. mas tinha 

contato apena ocial c.:om ele sendo que TACL.A dirigia-se ao seu escritório para passar as 

ordens de tran ferência a VíNICI US. quando não utilizava o sistema OROU Y ; Que nã.o sabe 

se TACLA recebia salário da O EBRECJ-IT. 

Beneficiários, Procuradores, Contas, Forma de perar a Conta: 

Que teve algun contatos com MARCELO RODRIGUES. que trabalhava com OLIYIO, no cu 

escritório no Tatuapé/SP; Que MARCELO RODR.lGUES auxiliava OLÍVIO a movimentar as 

contas da operacionai da ODEBREC HT; Que el · tamb,~m tinha acesso ao i tema DROUSYS; 

Que sabe que VI ÍCfU recebida as solicitações de movimentação das contas, colocava as 

solicitações em um formulário próprio do banco as encaminhava de volta via o mesmo sistema 

DROU Y para ser impresso 1_: a!':sinado fisi cameme por MARCELO RODRIGUES, por 

OLIVIO ou eventualmente por T IMOTHY; Que MA RCELO RODRIGUES apenas auxi liava 

OLIYIO, em grand conhecimento do que fazi a. Que ,;:!m relação a TIMOTHY, esclarece que 

L IZ EDUARDO solicitou ao dep,.1ente que a .resE'ntas e alguém para que figurasse como 

beneficiário de alguma conta. o p<:racionai . . end que o declarante então apresesentou 

TIMOTHY, com quem havia trabalhado no Libra Bank no Midland Bank; Que T IMOTHY 

recebia US$ 3.000 por mês para figurar como procurador dessas contas e quem o pagava era 

OLIVIO, mas com dinheiro oriundo de uma das c ntas operacionais da ODEBRECHT; Que em 

relação a ARRY WlLLIAN llER LAN, esclarece que nunca teve contato com ele. mas sabe 

que foi o advogado PAULO MJRANDA quem o · prese 1tou a FE R ANDO MIGUACC IO e a. \. ""

LUIZ EDUARDO para que Ji gurasse como b :neficiário de algumas contas operacionais da "\ "" 

ODEBRECHT; Que não abe se BARRY WI L.UA também recebia pagamento por esta 

atividade; Que o declarante tem conhecimento d . qw~ PAULO MIRANDA. que era advogado \. \ 

em Miami, foi quem forneceu documento para a abertura das contas de FERNANDO \J\ 

~ 15 ~ 
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MIGLIACCIO. conforme foi relatado por \1ARCO BfU NJKI; Que em relação a LU IZ FELIPE 

JORG E DA UN HA LOPE . . o depoente não sabe dizer nada. pois nunca teve contato com ele; 

Que em relação a G ILBERT I GR IL LO. informa que nunca teve contato com e le, mas teve 

contato uma vez com o irmão d le. MAl 'CO GRILLO. no escritório da ODEBRECHT. para 

prestar alguns esclarecimento.: obre operações fi nanceiras; Que MARCOS GRlLLO é um 

funcionário graduado da ODEBRELHl e, pelo ue foi mencionado por FERNANDO 

MIGLIACCIO. re. ponsável pelo sei:or de onde se originava o dinheiro que abastecia as contas 

que FER ANDO MIGLTACCIO e O IY lO controlavam: Que MARCOS GRILLO trabalhava 

no Brasil; Que em re lação a .Jl RG ROTH. e clarece que e le é suíço e residente na Suíça; Que 

não sabe dizer e e le tinha ace so ao OROU Y ; Que J RG não dizer como as ordens de 

transferências eram transmitidas; Que o depoente conversou algw11as vezes com JURG aqui no 

Brasil. quando ele vis itava o escritório; Qu quem o apresentou aos EXECUTIVOS do MEINL 

BANK foi JO É AMÉRICO E PÍJ\OLA, adv ,gado que prestava erv1ços para a 

ODEBRECHT: Que JURG movinentava essas conta no M I L em favor da empresa 

BRASKEN; Que JURO dizia que vinha ao Brasil visitar BRASKEN; Que na maioria das vezes 

ele passava no escritório dos EXECUTfVOS acompanhado de JOSÉ AMÉRICO ESPÍNOLA; 

Que nunca encontrou JURO na Suíça e nao sabe ouL a atividade dele naquele País; Que em 

relação à forma de movimentação da contas operacionai da ODEBRECHT. por FERNANDO 

MIGLIACCIO. OLIYIO e TACLA, nHo abe dizer se havia algum ordem de movimentação do 

dinheiro nas contas. ma a análise das conta pode revelar s ·e fato; Que sabia da existência da 

"Operação Dragão''_' Operayão Kih~'·. etc.,. que eram feitas para que dinheiro em espécie fosse 

di ponibilizado no Brasil , mas não sabe quem eram o.· destinatários desta operaçõe ·; Que não 

abe dizer e o dinheiro que eram transferida ' para as conta do doleiros Dragão, Kibe, EsfitTa, 

era empre originado da conta de TACLA: Que O LÍV IO conhecia Dragão. pois o depoente foi 

apresentado a ele por OLÍVIO; Que " Dragão" era um hinês denominado Wu-Yu. cujas contas 

no MElNL eram: AH Tearn, Ample J>ower Ltd, Power Harvest fnternacional Ltd., Swen R2 Ltd .. 

KTJW Investments Ltd.; Que o re erido chinês residia em São Paulo e fo i no escritório do 

depoente algumas vezes; Que esse Chi nê · fo i apresentado ao pes oal da ODEBRECHT (LUIZ ~ 

ED ARDO e MlGLlACCJO) por OLIV IO, ma quem conhecia WU-YU era MARCELO 

RODRIGUES. pois teriam estudad junto: : Que após a operação Lava Jato WU-YU foi residir 

Florida/EUA, acreditando ue tal fato d ~correu das investi gações brasi leiras; Que WU-YU 

contou ao depoente que "fazia dinheiro" c m o loj ista cbineses da região da 25 de Mar~ 

10/15 
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São Paulo; Que além do DRAGÃO, também havia os irmãos SAMIR e ADIR ('·Kibe'· e 

'"e firra''), J CA. pe soa de nome Vinicius, que r sidia no Uruguai; Que J UCA movimentava as 

seguintes contas no Meinl Bank: Meriwether '[radíng lnc .. West ide Consulting Inc. e a 

Chameleton Securiti Ltd.; Que não sabe como JUCA fazia dinheiro no Brasil; Qu conheceu 

SAMIR em um evento social. mas não teve qualquer relação comercial com e le; Que não 

conheceu ADIR; Que o depoente nunca teve contato op racional com MARCOS GRlLLO, nem 

sabe dizer se ele tinha a lguma ingerência na conta que tinha o seu irmão GILBER10 GRILLO 

como beneficiário; Que MlGLIACCIO dizia que a r sponsabil idade por gerar o dinheiro que 

abastecia as contas do MEi L contn lada por ele e por OLÍVlO, vinha da estrutw-a controlada 

por MARCOS GRILLO: Que acred ita que a maioria das transfer~ncia das conta do MEINL 

controladas por MIGUACCIO e O LÍ\/10 advinl a de MARCOS GRILLO; Que essas operações 

eram respaldadas em contratos fic tícios. embora o depoente não possa afirmar que 100% desses 

contratos eram fictícios, mas im a grande ma i ria deles; Que o depoente não sabe se os 

contratos respaldando a tran ferência entre as ~mpresa offshores controladas por MARCO 

GRILLO e por MIGLIA Cl O estavam respald' do m contratos fictícios, mas algumas vezes 

eles (MARCOS GRILLO, JGLIA 1 'CIO e/ou OLÍYIO) não apresentavam os respectivos 

contratos, de modo que era solicitada a advogada tercei rizada de nome JULIA A GORNATTI 

(ex-esposa de CAMILO) que confec :ionasse tais contratos: Que com o passar do tempo, devido 

à demanda, esta advogada passou a t rabalhar no escri tó rio do depoente; Que esta advogada 

anteriormente recebia por contrato '. laborado, mas hoji;! ela recebe um valor men a i de US$ 

6.000; Que e ta advogada atende ta1T1 bém outras demandas do MEINL BANK: Que em relação 

as contas contro lada por MlGLIACUO, o contato sempre era via DRO USY , sendo que ele 

sol icitava a V JNÍCIUS o valor de transferência para algumas co tas, bem como quem assinaria a 

ordem (com o tempo já s sabia quem assinaria); )ue V I ICIUS. então, colocava a demanda em 

um formulário do banco, conforme jú descrito, e evol ia para ser assinado pelo procurador da 

conta, que no caso de MlGLJACCI O era umas da'. pe.· oas já indicadas; Que encam inhava essas 

ordens de tran. ferênc ia C-·wire transfd' ou "int ·r ai transter'') DROUSYS, que a assinava e a 

devolvia; Que e te documentos são e caneados e arquivados e let ronicamente no serv idor do 

banco quanto fis icamente em Antígua: Que na ' poca do AOB. só L UIZ EDUA RDO quem 

transmüia as ordens de transferência: Que na época MEJN L as ordens eram transmitidas mais\} 

por M IGLIACCJO. mas quando Je e,·tava ausen l , em razão de fé rias ou viagens, quem passava 

o ordens de transferências era LUIZ EDUARD l; Que em relação às conta de OLÍVIO, esse 

- t:~ 
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mesmo procedimento era observado. conforme já descrito mais acima; Que em relação a 

RODRIGO TAC LA. o mesmo ocorria, s ndo que toda a transmis ão ocorria via DROUSYS. 

com a diferença de que ele pre feria algumas vez s assinar as orden de transferência 

pessoalmente no escritório do depoente; Que além ck ssas pe soas mencionada , o depoente 

acredita que havia outras pessoas que faziam dinheir para TACLA, inclusive uma no Rio de 

Janeiro. cujo apelido era '·CARIOCA". de nome Álvaro ovis; Que a lém de fazer as 

transferências ·'para fazer'· dinheiro. o depoente acredita que TACLA pre tava outros erviços 

para a ODEBRECHT, inclu iv . viajou a trabalho algumas vezes com LU1Z EDUARDO; Que no 

que diz respeito às contas pes oais de MA RCELO. O U VlO e FERNANDO, ratifica os nomes 

das contas indicados por VfNICil J em seu depoimento; 

Outras Contas do Meinl: 

Que as contas a seguir mencionadas fo am abertas por indicação da ODEBRECHT, mais 

especificamente por LUIZ EDUARDO, que olicitava ao MARCO BIUNSKI fazer visitas para 

abrir as conta , e que receberam recursos da contas operacionais da ODEBRECHT. São ela : 

Aragon Business Consulting Ltd., Bri tol Bay Enterprises Inc., Ca u Trust & Management 

Services A .. Cresswel l Over eas SA. . Conansa Lnternational Ltd., Lashan Corp, Latam 

lndependent Advisors lnc., \Jewpon: Consu.lting Lld., Pivotal Corp. e ROA Corporate Legal & 

Economical Advisory lnc. ; Que todas esta 'Ontas receberam recursos das contas operacionais da 

ODEBRECHT; Que parte dos contratos qu deram sustentação esta operações são fictícios . 

Beneficiários Finais das Transferências dl' OLÍVIO:. 

O depoente informa que com o desenvolvimento las investigações da Lava Jata, LU IZ 

EDUARDO começou a solicitar a VTN ICI S informações de transferências para algumas 

contas, como a data, valor e valores: Que m razão d ,:te pedidos os tres EXECUTlVOS foram 

fazendo uma relação de contas, aparentemente uspeitas . As contas su peitas são: Shellbill 

Fi nance A. Well Point lnternational L1d., Sun Oasi Enl rprises Limited. Regent Capital 

Business Solution Ltd .. Enterprisc T eh Industrie lnc .. GAP Corp, Guillemon lnternational SA. 

pider Consultant Ltd., Maher lnves t Limited. Fa irbridge Fina ce SA, Crasmer Limited, Victoria 

lnv. Limited, Future Corp, Palmvie w Management Cn. Ltd .. Splendid Core Limited, Brooklet 

Holdings Limited , Inte lectual Development Limited, Wyllow Finance Limitecl, Kateland 

lnternation, RFY lmport and Export, Xcore Limited .. Benzer Eletronics MFG Ltd. Artefacto 

Holdings lnc, Sabrimol Trading S, . Ban ira Oversea·· Ltda., Sygny A et A, Tcch Trade 

Corporation e lberoamerica Proyectos Empreendimentos y Consultoria SA (que esta conta t 1 

\J 
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como beneficiário Paulo Sérgio Vaz de Anuda. t ndo ele informado que era representante de 

alguns PE Ps técnico ' - pessoa polit icamente ex posta. Que esta pes oa tentou abri r conta no 

Meinl Bank. mas não foi aprovado o seu cadastro e também não fo i autorizado fazer qualquer 

outro pagamento para a empresa dele. Que Paulo e r_gio é brasilei ro e foi pes oalmente no 

escritório do depoent , tendo s ido apn::sentado por L IZ EDUA RDO; Que o depoente não sabe 

dizer se fo i fei ta alguma transferência para esta conta Lberoamérica. 

Apresentação de Luiz Eduardo Soares às Autoridades, Antieuanas 

Que LU IZ EDUARDO sol icitou ao declarante que fos e colocado em contato com as 

autoridades de Antígua para que trata'se das inve tigaçôes da Lavajato no Bras il e de eventual 

implicaçõe na ilha de Antígua. te ndo em vista volume das transações financeira hav idas 

naquele País; Que o declarante colocou L lZ DU ARDO em contato com CASROY JAMES. 

que se incumbiu de realizar essa ap 'Oximação; Que o declarante e LUIZ EDUARDO foram 

apresentados por CASROY ao Primeiro Ministro em setembro de 20 15; Que nessa convcr a 

Luiz Eduardo levou ao conh cimen lo do Prim iro Ministro que haviam ido feitas mui tas 

operações no sistema financeiro antiguano e que a inve:.;tigação no Brasil poderia acarretar um 

impacto negativo na llha; Qu o declarante nã participou da conver as posteriores, mas tem 

conhecimento de que foram realizadas outras reu iões entre LUIZ EDUARDO. na condição de 

representante da ODEBRECUT, e a. autoridades anti guanas; Que na reunião que partici pou. a 

pretensão de LUIZ ED ARDO era 1ue as autorida es de Antígua não colaborassem com as 

autoridades brasile iras. embora do não tenha sido fa.Jrdo expres amente; Que fo i constituída 

uma comissão pelas autoridade de Antigua, m' s se-m qualqu r indicativo de que obstariam 

qualquer co laboração; ao contrário. a autor idades de Antígua já atenderam pedidos de 

cooperação do Bra il m relação ú Operação Lava Jato. 

Pereuntas Finais: 

Que nunca teve contato com MARCELO ODEBREC HT ou qualquer outro executivo da 

ODEBRECHT, salvo os já norninado~.~ Que teve contate, com FELIPE MONTORO, que lhe foi 

apresentado como endo o substituto de HILBERTO MASCARE E-IAS no ano passado; Que 

FEUPE MO TORO já esteve no c~:critório do depoe11te e também encontraram- e algumas 

veze , inclusive. em Viena e P rtuga l. na maioria ela vez ~s acompanJ1ado de FE RNA DO 

MIGLIACCIO. ocasiões em que sugeri ram ao. EXECUTIVOS do ME1 L BANK deixarem o 

Brasi l em razão das investigaçôes da [ ,ava Jato; Que di s ram que eles poderiam escolher alguns , \ 

pai e , como Dubai, Antígua, P 1iu[cal. República Dominicana, deixando abe,~ bé~a \j'-

13/15 ~ 
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outros países. observando que s pa ís ,S qu sugeriam não tinham tratado de cooperação, o que 

daria maior egurança de que não ~;eriam re ponsabi lizados pela autoridades brasileiras; Que 

esta conversa de deixar o País i iciou com MJGUACCIO, mas posteriormente FELIPE 

MONTORO a repetiu, inclusive sugerind ) que apre en tassem um plano de ga to decorrentes 

desta mudança; Que em uma dessa reuniões. na res idêm;ia de FERNANDO MIGUACCIO, 

além de FELIPE MO TORO também est· va presente JOSÉ AMÉRICO ESPíNOLA, advogado 

operacional da ODEBRECHT; Que ficou sabendo que logo depois desta conversa. que foi no 

ano de 2015, logo a prisão de MAR :::ELO ODEBRECHT, que JOSÉ AMÉRICO mudou-se para 

a Espanha, tendo comprado uma ca.:a 111 Portugal, provavelmente Lisboa; Que o dinheiro 

utilizado para a compra deste irnóvel saiu ele uma das contas controlada por JOSÉ AMÉRICO. a 

ERlE PROVIDERS ou TRADI G ERVICES, amba no MEINL BANK; Que e tas contas 

ainda possuem tun saldo aproximado de CS$ 100.000 e U $ 170.000, respectivamente; Que 

JOS É AMÉRICO pagou por volta de E$ 1 milhão de euros pelo imóvel ; Que o depoente foi 

informado pelo funcionário de M EíNL ANK ANT[Gl'A que JOS É AMÉRICO solicitou o 

encerramento das duas co ta.; controlada por ele em J /06/2016, com a transferência dos 

respectivos saldos para o Mcinl Bank d Viena; Que esclarece ainda que as contas de JOSÉ 

AMÉRICO foram abastecidas exdusiv mente pelas contas FfNCA TLE (controlado por 

OLÍVlO). CAROLE (controlada or .J URG representando a BRASKEN) e VELOCITY 

(controlada por OLÍVlO); Que FELLPE v10NTORO M IGLIACCIO tinham uma grande 

preocupação com os documento cio ME[NL BANK . tendo até aventado a possibilidade de 

comprarem o banco para terem o control dos docur lentos; Que também discutiram obre o 

destino das contas da ODEBRECHT no EfNL. de modo que FELIPE MO TORO também 

tinha pleno conhecimento da strutua fin:1nceira existr: nte no exterior, objeto deste termo; Que 

igualmente tem certeza de que HlL3C:RTO MASCAR E HAS tinha pleno conhecimento desta 

e trutura financeira ora relatada m:st,~ tt:rmo, tanto que ele viajou para Antígua para tentar 

resolver o problema liquidez do AOB e recebimentos de valores da OD BRECHT; Que não 

pode afirmar que MARCELO ODEBRE HT tinha rnnl ec imento desta estrutura. mas pelo 

volume de dinheiro e pela e ' trutura criada, considern ·er impossível ele não ter tido 

conhecimento de seu funcionamento . /\demais, FER A DO MIGUACCIO e LUIZ 

EDUARDO di seram que todas da administraçã • superior da ODEBRECHT tinham 

conhecimento desta estrutura financ ira paralela no t' xterior: Que ob erva que entre MEfNL 

BANK e AOB foi movimentada por volta de US$ 2 b il hõc de dólares: Que os EXECUTIVOS 

~5'\? 
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fizeram uma análise a respeito das contas qm: Lransforiram parn as contas operacionais da 

OD BREC I--IT e verificaram que estas recebera 1 transferências de outros 33 (trinta e três) 

outro banco . de contas em nome d off hores; ( ue pode ser que um banco tenha mais de uma 

conta: Que não verificaram ainda quanta contas abasteceram as contas operacionai da 

ODEBRECHT, mas apenas quanto bancos; ada mais. foi lavrado o presente termo, que. 

lido e achado conforme, va i dev idamente ass inado. 
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