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Réus: EDUARDO COSTA VAZ MUSA [EDUARDO MUSA]

JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ [JOÃO FERRAZ],

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO [JOÃO SANTANA],

JOÃO VACCARI NETO [JOÃO VACCARI],

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA [MÔNICA MOURA],

PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO [PEDRO BARUSCO],

RENATO DE SOUZA DUQUE [RENATO DUQUE],

ZWI SKORNICKI.

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da  República  que

subscrevem, vem, em atenção à decisão lançada no  evento 471, apresentar ALEGAÇÕES

FINAIS, nos termos que seguem.
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1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta por meio de denúncia inicialmente apre-

sentada no evento 01, tendo sido, posteriormente, no evento 04, apresentada denúncia subs-

titutiva. 

Na acusação oferecida, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL imputou a EDU-

ARDO MUSA, JOÃO FERRAZ, JOÃO SANTANA, JOÃO VACCARI, MÔNICA MOURA, PE-

DRO BARUSCO, RENATO DUQUE e ZWI SKORNICKI a prática dos crimes de: Organização

criminosa previsto  no art.  2º,  caput  e  §  4º,  II,  III,  IV  e  V c/c  art.  1º,  §1º,  ambos  da  Lei

12.850/13; corrupção ativa, capitulado no artigo 333, caput e § único c/c artigo 327, parág-

rafos 1º e 2º do Código Penal; corrupção passiva previsto no artigo 317, caput e §1º c/c arti-

go 327, parágrafos 1º e 2º do Código Penal e lavagem de dinheiro capitulado no artigo 1º,

da Lei nº 9.613/98.

Na primeira parte da denúncia, narrou-se a existência de uma Organiza-

ção Criminosa integrada por  RENATO DE SOUZA DUQUE, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO,

JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e ZWI SKORNICKI, dentre outros, subdividida em 4 núc-

leos: a) núcleo composto por funcionários públicos corrompidos da Petrobras; b) núcleo for-

mado por ex-funcionários da Petrobras que migraram para postos estratégicos da alta Dire-

toria da Sete Brasil; c) núcleo político; d) núcleo empresarial, formado por dirigentes de em-

preiteiras e representantes dos Estaleiros.

Na segunda parte da denúncia, foram descritas as práticas de atos de cor-

rupção ativa e passiva praticados por ZWI SKORNICKI, PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE,

JOÃO SANTANA, MÔNICA MOURA e JOÃO VACCARI, envolvendo a obtenção dos contra-

tos P-51, P-52, P-56, P-58 Casco1, com a Petrobras pela KEPPEL FELS.  

Na terceira parte da denúncia, foi exposta a prática de atos de corrupção

ativa e passiva praticados por  ZWI SKORNICKI, PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE,  JOÃO

FERRAZ, EDUARDO MUSA, JOÃO VACCARI, MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, envol-

vendo a obtenção de seis contratos de afretamento de sondas pelo grupo KEPPEL FELS com

a PETROBRAS, por intermédio da SETE BRASIL.

1  Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT6 – ANEXO 16 
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Na quarta parte da peça acusatória, foram narrados diversos atos de lava-

gem de dinheiro, envolvendo  EDUARDO MUSA, JOÃO FERRAZ, JOÃO SANTANA, JOÃO

VACCARI, MÔNICA MOURA, PEDRO BARUSCO, e ZWI SKORNICKI.

Na sequência, foi ainda oferecido aditamento à denúncia no evento 06, a

fim de acrescer à acusação narrada no evento 04 mais uma imputação de lavagem de dinhei-

ro a EDUARDO MUSA e ZWI SKORNICKI.

Recebida a denúncia com o respectivo aditamento em 29.04.2016, foi de-

terminada a citação e a intimação dos acusados para apresentar defesa (evento 07)

Réus devidamente citados (eventos 44 a 46, 49 a 50, 63, 94, 134).

As  defesas  dos acusados foram regularmente  apresentadas  nos  eventos

116 (JOÃO VACCARI), 123 (ZWI SKORNICKI), 127, (PEDRO BARUSCO), 131 e 133 (EDUAR-

DO MUSA), 132 e 227 (JOÃO SANTANA),134 (MÔNICA MOURA), 138 (RENATO DUQUE),

203 (JOÃO FERRAZ).

Em resposta à acusação, foram levantadas as seguintes preliminares:

a) pela defesa de  JOÃO VACCARI  (evento 116):  ausência de justa causa

(evento 116); 

b) pela defesa de JOÃO FERRAZ (evento 203) não foi levantada nenhuma

preliminar;

c) pela defesa de  ZWI SKORNICKI (evento 123): inépcia da denúncia por

falta de descrição das condutas imputadas ao réu e ausência de justa causa para a acusação;

d) pela defesa de PEDRO BARUSCO (evento 127): requereu a suspensão da

presente Ação Penal em face de PEDRO BARUSCO com base na cláusula 05ª, item II do acor-

do de colaboração premiada celebrado com o MPF.

e) pela defesa de EDUARDO MUSA (evento 131 e 133): requereu a suspen-

são da presente Ação Penal em relação ao acusado EDUARDO MUSA, com base na cláusula

05ª, item “a” do acordo de colaboração premiada celebrado com o MPF.

f) pela defesa de JOÃO SANTANA (evento 132 e 227): ilegalidades na bus-

ca e apreensão e cerceamento de defesa (evento 132);

g) pela defesa de MÔNICA MOURA a inépcia da denúncia por ausência de

individualização de conduta (evento 134). 
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h) pela defesa de RENATO DUQUE (evento 138) não foi levantada nenhu-

ma preliminar

Todas essas alegações foram fundamentadamente rejeitadas pelo magistra-

do ao analisar as respostas, afastando ainda a absolvição sumária (evento 242).

Especificamente em relação às alegações formuladas pelas defesas de PE-

DRO BARUSCO e EDUARDO MUSA – no sentido de que deveria ser suspensa a ação penal

por ter sido superado o limite de pena pactuado nos acordos de colaboração, determinou o

juízo que fosse intimado o Ministério Público Federal a se manifestar.

Intimado,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no  evento  265  esclareceu

que,  quanto a PEDRO BARUSCO, assistia razão à defesa, uma vez que já houve o trânsito

julgado de condenações em face de PEDRO BARUSCO em montante equivalente ao limite de

pena fixado no acordo de colaboração.  

Desta forma, uma vez que, ao tempo do oferecimento da denúncia, já se

havia atingido o limite de pena fixado no acordo de colaboração, o MPF manifestou-se pela

exclusão de PEDRO BARUSCO da condição de réu da presente ação, devendo ser ouvido nos

presentes autos na condição de testemunha da acusação. 

Quanto  a  EDUARDO  MUSA,  salientou-se  que,  nos  autos  nº  5039475-

50.2015.404.7000, o réu foi condenado à pena de 11 anos e oito meses de reclusão, sendo

que tal pena ainda não transitou em julgado, estando pendente de recurso interposto pela

defesa de EDUARDO MUSA. Desta forma, não tendo sido atingido o limite de pena por sen-

tença transitada em julgado, esclareceu-se a necessidade de prosseguimento do feito em re-

lação a EDUARDO MUSA.

Ao analisar estas alegações específicas das defesas de PEDRO BARUSCO e

EDUARDO MUSA, o juízo acolheu as razões apontadas pelo Ministério Público Federal, ten-

do determinado a suspensão do processo em relação a PEDRO BARUSCO e a continuidade

do feito em relação a EDUARDO MUSA.(evento 268)

Após, no evento 135, o Ministério Público Federal promoveu a juntada dos

termos de acordo de colaboração de AUGUSTO MENDONÇA NETO (anexos 2, 3, 4, 5), MIL-

TON PASCOWITCH (anexos 7, 8, 9), RICARDO PESSOA (anexos 12, 13), WALMIR PINHEIRO

SANTANA (anexos 15, 16), PEDRO BARUSCO (anexos 18 e 19), JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CA-
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MARGO (anexo 21); decisões judiciais homologatórias (anexos 6, 10, 14, 17, 20, 22, 23, 24) e

termos de depoimentos pertinentes relativos aos colaboradores acusados ou arrolados como

testemunhas nos autos (anexo 11).

Iniciada a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusa-

ção Alexis Kneip Ward (evento 309), Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (evento 319), Fer-

nando Telles Carneiro (evento 309), Jailton Guedes de Souza (evento 309), Milton Pascowitch

(evento 325), Paula Torres Rolim de Minto (evento 319), Ricardo Ribeiro Pessoa (evento 325) e

Walmir Pinheiro Santana (evento 325).

O Ministério Público Federal desistiu da oitiva de JÚLIO GERIN CAMARGO

(evento 240), o que foi homologado pelo juízo no evento 242.

Após a oitiva das testemunhas de acusação, tendo em vista que o acusado

RENATO DUQUE havia arrolado número elevado de testemunhas de defesa sem apontar qua-

lificação mínima de tais testemunhas e para evitar retardamento indevido ao prosseguimento

da instrução, o juízo determinou o desmembramento do feito unicamente em relação a RE-

NATO DUQUE, conforme art. 80 do CPP (evento 325)

Em cumprimento à decisão de desmembramento, instaurou-se a ação pe-

nal nº5029508-44.2016.4.04.7000  (evento 327).

Na sequência, procedeu-se à oitiva das testemunhas de defesa arroladas

pelos acusados:

a) pela defesa de JOÃO SANTANA: DEMÓSTENES TEIXEIRA, FERNANDO

VITA SOUZA, LUÍS MARCELO SIMÕES, MÁRCIO ANSELMO (eventos 394 e 409), desistindo das

oitivas de ANTÔNIO LUEDY OLIVEIRA, EDUARDO OINEGUE, PAULO ROBERTO SANTOS e KAR-

LA KURY(eventos 356, 407 e 409) anexando posteriormente aos autos as declarações escritas

(evento 468), sendo indeferido a oitiva de ROBERTO MANGABEIRA UNGER (evento 363);

b) pela defesa de JOÃO VACCARI: ANTÔNIO DONATO, MÁRGARIDA SA-

LOMÃO, PAULO TEIXEIRA, KJELD JACOBSEN e SÁGUAS MORAES (evento 342);

c) pela defesa de MÔNICA MOURA: PAULO ANDRADE (evento 409) desis-

tindo das oitivas de CLÁUDIA MORAES, ELIANA DÓREA, GIOVANI LIMA, HUGO ARANHA JÚ-
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NIOR, KARLA KARR e LUIZ REQUIÃO (evento 387), sendo anexada pela defesa as declarações

de DANDARA FERREIRA (evento 370), ELIANA DÓREA, CLÁUDIA MORAES, HUGO ARANHA

JÚNIOR e LUIZ REQUIÃO (evento 387);

e) pela defesa de ZWI SKORNICKI: FÁBIO LOBO, GILBERTO ISRAEL, GUS-

TAVO SEPÚLVEDA, JOSÉ PEDRO MOTA, JOSÉ PITTA, LUIZ MILAN e OTONIEL REIS (evento

406);

Não foram arroladas testemunhas pelas  defesas de EDUARDO MUSA e

JOÃO FERRAZ

Posteriormente, foram realizados os interrogatórios de  EDUARDO MUSA

(evento 456), JOÃO FERRAZ (evento 456), JOÃO SANTANA(evento 457), MÔNICA MOURA

(evento 457), PEDRO BARUSCO  (evento 325),  JOÃO VACCARI  (evento 457)e ZWI SKOR-

NICKI (evento 457).

Antes de iniciado o interrogatório de ZWI SKORNICKI, o MINISTÉRIO PÚ-

BLICO FEDERAL comunicou ao juízo e às partes a celebração de acordo de colaboração com

ZWI SKORNICKI, tendo referido acusado realizado interrogatório na condição de colabora-

dor.2 

A fim de facilitar a análise do conteúdo dos depoimentos, sintetizam-se as

referências no seguinte quadro:

 
Depoente/ 
interrogado

Arrolado por Evento (anexo 
do audiovisual)

Evento (anexo 
da transcrição)

Evento 
(Desistência ou 
Indeferimento)

Paulo Rangel MPF 309 (2) 357 -

Alexis Kneip
Ward

MPF 309 (3) - -

Paula Torres MPF 319 (2) - -

2 Conforme consignado na Ata de audiência (evento 457): “O MPF informou no início do depoimento
de Zwi Skornicki que ele teria celebrado acordo de colaboração com Procuradoria-Geral da Repú-
blica, mas que o acordo, por conta do recesso judiciário, ainda não teria sido levado homologação
judicial. Ouvida, a Defesa confirmou fato. Não obstante, concordaram em que ele prestasse depoi-
mento, mas requereram que fosse tratado como sigiloso. Juízo diante da informação considerando
inviabilidade de adiar os interrogatórios já que há acusados presos cautelarmente, resolveu ouvir
acusado Zwi Skornicki já no regime jurídico do colaborador. Caso acordo não seja homologado, se-
rão decididas as consequências para estes autos“. 

  6/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Depoente/ 
interrogado

Arrolado por Evento (anexo 
do audiovisual)

Evento (anexo 
da transcrição)

Evento 
(Desistência ou 
Indeferimento)

Rolim de Minto

Jailton Guedes
de Souza

MPF 309 (4) - -

Fernando Telles
Carneiro

MPF 309 (5) - -

Augusto Ribeiro
de Mendonça

Neto

MPF 319 (3) 453 (2) -

Milton
Pascowitch

MPF 325 (2) 385;
453 (4).

-

Ricardo Ribeiro
Pessoa

MPF 325 (3) 453 (5). -

Walmir Pinheiro
Santana

MPF 325 (4) 453 (4) -

Paulo Teixeira VACCARI 342 (3) 342 -

Antônio Donato VACCARI 342 342 -

Kjeld Jacobsen VACCARI 342 342 -

Ságuas Moraes VACCARI 342 342 -

Margarida
Salomão

VACCARI 342 342 -

Gilberto Israel ZWI SKORNICK 406 455 -

Luis Milan ZWI SKORNICK 406 455 -

Otoniel Reis ZWI SKORNICK 406 455 -

José Pedro Mota ZWI SKORNICK 406 455 -

José Pitta ZWI SKORNICK 406 455 -

Gustavo
Sepúlveda

ZWI SKORNICK 406 455 -

Fábio Lobo ZWI SKORNICK 406 455 -

Roberto
Mangabeira

Unger

JOÃO SANTANA - - 363

Fernando Vita de
Souza

JOÃO SANTANA 409 450 -

Luis Marcelo
Simões

JOÃO SANTANA 409 - -
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Depoente/ 
interrogado

Arrolado por Evento (anexo 
do audiovisual)

Evento (anexo 
da transcrição)

Evento 
(Desistência ou 
Indeferimento)

Paulo Roberto
Santos

JOÃO SANTANA - 468 (3) 356

Karla Kury JOÃO SANTANA - 468 (4) 409

Demóstenes
Teixeira

JOÃO SANTANA 409 - -

Antônio Luedy
Oliveira

JOÃO SANTANA - - 407

Eduardo Oinegue JOÃO SANTANA - - 356

Márcio Anselmo JOÃO SANTANA 394 446 -

Dandara Ferreira MÔNICA
MOURA

- 470 (2) 370

Cláudia Moraes MÔNICA
MOURA

- 470 (2) 387

Eliana Dórea MÔNICA
MOURA

- 470 (2) 387

Giovani  Lima MÔNICA
MOURA

- - 387

Hugo Aranha
Júnior

MÔNICA
MOURA

- 470 (2) 387

Karla Karr MÔNICA
MOURA

- - 387

Luiz Requião MÔNICA
MOURA

- 470 (2) 387

Paulo Andrade MÔNICA
MOURA

409 - -

Maria Cristina
Pinto

RENATO DUQUE 406 455 -

PEDRO
BARUSCO

RÉU 325 (5,6,7) 453 (2,3,4). -

José  Bernasconi Origem autos
5045241-84.

2015.4.04.7000 

342 342 -

Yukio Nishioka Origem autos
5045241-84.

2015.4.04.7000

342 342

Maristela Toledo Origem autos
5045241-84.

342 342
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Depoente/ 
interrogado

Arrolado por Evento (anexo 
do audiovisual)

Evento (anexo 
da transcrição)

Evento 
(Desistência ou 
Indeferimento)

2015.4.04.7000

JOÃO FERRAZ RÉU 456 (3,4) 465 -

EDUARDO
MUSA

RÉU 456 465. -

MÔNICA
MOURA

RÉU 457 (6,7) -

ZWI SKORNICKI RÉU 457 (3,4,5) - -

JOÃO VACCARI RÉU 457 –
Permaneceu em

silêncio

- -

JOÃO SANTANA RÉU 457 (8,9) - -

Júlio Gerin
Camargo

MPF - 240

Augusto
Mendonça Neto

- - 333 (2);
453 (2).

-

Nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, o  MINISTÉRIO PÚ-

BLICO FEDERAL promoveu a juntada de documentos (evento 467). As defesas de JOÃO SAN-

TANA e MÔNICA MOURA juntaram declarações elaboradas por testemunhas (eventos 468 e

470).

Por fim, foram as partes intimadas a apresentar alegações finais por escrito

no prazo de dez dias úteis (evento 471), iniciando-se pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

É o relatório.

2. DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELAS DEFESAS

Em sede de resposta à acusação, sustentaram as defesas, em síntese:

a) ausência de justa causa:

Alegou a Defesa de JOÃO VACCARI a ausência de justa causa (evento 116).

  9/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Todavia, tal questão já foi enfrentada e corretamente rejeitada por este juízo, conforme deci-

são contida no evento 242, que se reproduz por brevidade: 

“Não há falar em falta de justa causa. A presença desta foi cumpridamente

analisada e reconhecida na decisão citada. Houve inclusive decretação, a pe-

dido da autoridade policial e do MPF, da prisão preventiva de parte dos acu-

sados, decisões datadas de 05/02/2016 e de 03/03/2016, eventos 8 e 225, do

processo 5003682-16.2016.4.04.7000,  quando foram indicadas provas de

materialidade e de autoria em relação a eles. Não cabe maior aprofun-

damento sob pena de ingressar no mérito, o que é viável apenas quando do

julgamento após a instrução.”

Além de, já no momento de oferecimento da denúncia, ter sido devidamen-

te demonstrada a presença de suporte probatório mínimo sobre o envolvimento de JOÃO

VACCARI nos atos ilícitos investigados, a presente peça demonstrará, de forma ainda mais

completa e irrefutável o efetivo envolvimento de JOÃO VACCARI nos crimes narrados.

b) cerceamento de defesa:

Sustentou a defesa de JOÃO SANTANA (evento 132 e 227) o cerceamento

de defesa por parte do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.  Novamente, o magistrado, na

decisão do evento 242, rejeitou tal argumento, senão vejamos: 

“Alega que há cerceamento de defesa pois não teve acesso a processos que

instruem a denúncia. A questão já foi em parte resolvida pelo despacho cir-

cunstanciado  de  24/02/2016  (evento  121)  do  processo  5003682-

16.2016.4.04.7000.

Reclama  que  persistem  diligências  em  sigilo  no  processo  5048739-

91.2015.4.04.7000. Observo que conforme decisão referida, mantive o sigilo

sobre os documentos e decisões constantes nos eventos 52, 58, 60 e 72, já

que se referem a diligências em andamento cuja eficácia poderia ser compro-

metida pelo acesso à parte, especificamente o levantamento do sigilo e o se-
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questro de contas mantidas por Zwi Skornicki nos Estados Unidos. 

O resultado da diligência não instrui a ação penal, uma vez que sequer foi

ultimada. De todo modo, considerando o lapso temporal transcorrido e que é

possível intuir o que se trata, determino o levantamento do sigilo sobre os

eventos 52, 58, 60 e 72 do processo 5003682-16.2016.4.04.7000. Tome a Se-

cretaria  providências necessárias. Caso em vista do levantamento do sigilo,

tenha a Defesa diligências ou manifestações pertinentes adicionais a serem

feitas, poderá fazê-lo em dez dias.

Reclama a Defesa cerceamento de defesa por não ter tido acesso às mídias

da  interceptação  telefônica  no  processo  5054949-61.2015.4.04.7000.

Observo que o processo em questão não corre sob sigilo, bastando a Defesa

requerer acesso ao material probatório em questão e que ele será disponibili-

zado.

Reclama ainda que desconhece todos os processos instrumentais à denúncia.

Quanto a este ponto, remeto ao já contido na decisão de 10/05/2016 (evento

93).

Reclama cerceamento de defesa pois não teve acesso ao processo 5003458-

15.2015.404.7000.Este  processo  5003458-15.2015.404.7000  não  tem  qual-

quer relação com a presente ação penal ou com o acusado João Cerqueira de

Santana Filho. O ofício da autoridade suíça juntado pela Defesa (evento 227,

out2), reporta-se a este processo equivocadamente, bastando ler o pedido de

cooperação enviado pelo MPF aquele país e que segue o ofício. Aliás, o pro-

cesso 5048739-91.2015.4.04.7000, ao qual a Defesa tem acesso, é aquele no

qual foi decretada a quebra do sigilo bancário sobre a conta mantida no ex-

terior pelo acusado.

Então não há falar em cerceamento de defesa no ponto. Não vislumbro, por-

tanto, qualquer cerceamento de defesa, tendo a Defesa acesso a todos os ele-

mentos probatórios que instruem a denúncia e aos processos nos quais foram

eles colhidos.”

 c) inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta:
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Alegaram as defesas de ZWI SCORNICKI (evento 123) e  MÔNICA MOURA

(evento 134), a inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta na denún-

cia.  Assim como nos casos anteriores, o juízo já refutou tais alegações, conforme observado

na decisão do evento 242:

“Não há falar em inépcia da denúncia como alegam alguns defensores. 

Apesar de extensa, é ela, aliás, bastante simples e discrimina as razões de im-

putação  em  relação  a  cada  um  dos  denunciados.

O cerne consiste no pagamento de propinas pelo Grupo Keppel Fels a agen-

tes da Petrobras, à agentes da Setebrasil e a partidos políticos, em decorrên-

cia de contratos por ele obtido junto à Petrobras e à Sete Brasil. 

Os pagamentos teriam sido intermediados por Zwi Skornicki mediante trans-

ferências subreptícias em contas secretas no exterior. Reporta-se a denúncia

especificamente a pagamentos efetuados para Pedro José Barusco Filho e

Eduardo Costa Vaz Musa. 

Os valores de propinas destinados ao Partido dos Trabalhadores teriam sido

repassados em pagamentos de serviços de publicidade por prestados à referi-

da agremiação política pelos acusados Mônica Regina Cunha Moura e João

Cerqueira de Santana Filho, cientes estes da origem e natureza criminosa dos

valores.  Oportuno lembrar que o crime de corrupção configura-se  quer a

vantagem indevida seja direcionada ao agente público, quer seja direcionada

a terceiro a pedido deste. “

Neste contexto, verificado que as questões preliminares alegadas pelas de-

fesas são de todo improcedentes e descabidas, já tendo sido, inclusive, fundamentadamente

rejeitadas por este juízo,  passa-se ao detalhamento da análise das provas relativamente aos

fatos denunciados.
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3.   DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consoante descrição típica formulada na acusação, no período compreendido

entre 2011  e  2014, RENATO  DUQUE3,  PEDRO  BARUSCO4,  JOÃO  FERRAZ,  EDUARDO

MUSA e ZWI SKORNICKI promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por meio

de  terceiros,  organização criminosa,  associando-se entre  si  e  com os representantes  dos

Estaleiros ATLÂNTICO SUL,  ENSEADA DO PARAGUACU, RIO GRANDE e JURONG5, de forma

estruturalmente ordenada, de modo permanente e com divisão de tarefas, no objetivo de

praticar  todos  os  crimes  descritos  nesta  denúncia  e  de  obter,  direta  e  indiretamente,

vantagens ilícitas mediante a prática de crimes contra a PETROBRAS, conduta amoldada ao

tipo do artigo 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13.

Encerrada a instrução processual, restou efetivamente comprovada a prática

do crime de Organização Criminosa por parte de  JOÃO FERRAZ,  EDUARDO MUSA,  ZWI

SKORNICKI,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  em conjunto  com representantes  dos

Estaleiros  ENSEADA DO PARAGUACU, RIO GRANDE e JURONG.

Conforme se comprovou no curso da instrução, a associação estável e perma-

nente, com a divisão de tarefas entre RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  JOÃO FERRAZ,

EDUARDO MUSA,  ZWI SKORNICKI e os representantes dos demais Estaleiros já citados

para o cometimento de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, dentre

outros, se estendeu, pelo menos, de 2008 até 2014, abrangendo o período desde que se ini -

ciaram o projeto e as tratativas para criação da SETE BRASIL até 2014, ano até o qual EDUAR-

DO MUSA permaneceu na SETE BRASIL assegurando a continuidade do esquema criminoso

e até o qual certamente se prolongaram os pagamentos de vantagens indevidas decorrentes

dos contratos firmados com a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL. 

Em análise de diversos e-mails trocados entre altos executivos da Odebrecht,

3 Consoante o teor da decisão do Evento 325, o feito foi desmembrado em relação a RENATO DUQUE, que 
agora responde pelos fatos objeto da presente ação penal nos autos nº 5029508-44.2016.4.04.7000. Não obs-
tante, tece-se alguns comentários sobre o seu papel na organização criminosa, dado o seu protagonismo, com 
vistas a demonstrar com suficiente clareza a estrutura ordenada da organização

4 Consoante a decisão lançada no evento 268, o feito restou suspenso em relação a PEDRO BARUSCO.
5 As condutas dos agentes ligados aos demais estaleiros serão denunciadas em ações próprias, na forma do art.

80 do Código de Processo Penal, muito embora façam todos parte de um único esquema criminoso.
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dentre os quais ROGÉRIO ARAUJO (representante da Odebrecht no Estaleiro Enseada do Pa-

raguaçu) e MARCELO ODEBRECHT, foi comprovado que, desde 2008,  quando articulavam a

idéia de criação da SETE BRASIL como um “project finance” para viabilizar a contratação de

sondas pela PETROBRAS,  PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE estabeleceram, juntamente

com diversos empreiteiros membros da Organização Criminosa que, ao final, após a criação

da SETE BRASIL, seriam contratados os Estaleiros JURONG, KEPPEL FELS, bem como da ODE-

BRECHT, CAMARGO CORREA e QUEIROZ GALVÃO para o fornecimento das sondas à PETRO-

BRAS.

Conforme demonstrado pelos e-mails, os executivos vinculados às empresas

participantes da Organização Criminosa tinham acesso, por meio de PEDRO BARUSCO e RE-

NATO DUQUE,  às informações internas da PETROBRAS  -  informações tais como: i) sobre

projeto de constituição da SETE BRASIL; ii) sobre o montante total de sondas que seriam con-

tratadas; iii) sobre articulações políticas realizadas para obter a aprovação do projeto; iv) so-

bre deliberações realizadas em reuniões internas da Petrobras, antes de serem publicadas.  

Além disso, a partir do esquema ilícito estabelecido na Organização Criminosa,

tanto executivos da ODEBRECHT (como ROGÉRIO ARAUJO) quanto representantes dos Esta-

leiros já foram avisados, desde 2008,  que o projeto que estava sendo pensado no ano de

2008 pela PETROBRAS (e que posteriormente se tornaria na SETE BRASIL) seria utilizado por

PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE como um meio de viabilizar a contratação direta dos

Estaleiros JURONG, KEPPEL FELS, da ODEBRECHT, CAMARGO CORREA e QUEIROZ GALVÃO

para o fornecimento das sondas (na quantia pensada desde o início de aproximadamente 6

ou sete para cada contratante).

A demonstrar o efetivo vínculo narrado, destaca-se a seguinte sequência de e-

mails:
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Conforme demonstrado pelos e-mails acima, PEDRO BARUSCO, a pedido de

RENATO DUQUE, mantinha, pelo menos desde 2008, contato com executivos pertencentes à

Organização Criminosa para fornecê-los informações e orientações sobre as estratégias inter-

nas da Petrobras e sobre as providências internas que estavam sendo tomadas no que se re -

fere aos processos para contratação de sondas.

Conforme se depreende facilmente dos diversos e-mails trocados por executi-
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vos da ODEBRECHT, os contatos estabelecidos entre RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e

os executivos da Odebrecht, KEPPEL FELS, JURONG para a fornecer a tais empresas o acesso

privilegiado às informações internas da Petrobras e, ao final, assegurar suas contratações

para o fornecimento das sondas que seriam licitadas ocorreram, pelo menos, desde 2008,

época esta em que o projeto de criação da SETE BRASIL ainda estava sendo gestado na Pe-

trobras.

Neste ponto, cumpre destacar que as trocas de e-mails não apenas demons-

tram que os executivos estavam sendo constantemente informados por RENATO DUQUE e

PEDRO BARUSCO,  desde 2008, sobre a implementação do projeto da SETE BRASIL,  mas

também que divisão das sondas em favor das empresas já estava sendo abertamente discu-

tida com os empresários, revelando-se, inclusive, a intenção de contratar diretamente tais

empresas (JURONG, KEPPEL FELS, ODEBRECHT) 

A demonstrar que a criação da SETE BRASIL e o projeto de contratação das

sondas estavam sendo informadas por BARUSCO e RENATO DUQUE às mesmas empresas

que, ao final, firmaram contrato com a PETROBRAS para fornecimento das sondas, reproduz-

se o seguinte trecho de e-mail, destacando-se, ainda, que, no correio eletrônico (remetido

no ano de 2008), fica absolutamente claro que desde o início já havia definido e informado

aos estaleiros beneficiados (JURONG, KEPPEL FELS, ODEBRECHT) que cada um contrataria 6

ou 7 sondas e que se tentaria assegurar a contratação direta destas empresas:

Além disso, o fato de uma das empresas beneficiadas pelo esquema ilícito –

Odebrecht – saber quais seriam as outras favorecidas pelo mesmo esquema ilícito – JU-

RONG, KEPPEL FELS – reforça ainda mais a demonstração de que, efetivamente, estavam to-

dos consorciados com o mesmo propósito criminoso desde o início.  

Obviamente, se todos os interlocutores e envolvidos no processo não soubes-

sem que os contratos relativos às sondas já estavam previamente acertados – antes mesmo
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da abertura da licitação -  para serem firmados com as empresas KEPPEL FELS, JURONG,

ODEBRECHT, se insurgiriam contra o loteamento prévio dos contratos.  Todavia, como obvia-

mente havia um acerto entre todos os envolvidos – unidos entre si na mesma Organização

Criminosa – a expressa menção feita à ODEBRECHT de que haveria uma divisão entre os

contratos a serem firmados com a PETROBRAS (beneficiando Jurong, Keppel Fels, Camargo

Correa e Queiroz Galvão) ocorreu com extrema naturalidade, deixando bastante clara a au-

sência de competição e o acerto feito em comum acordo entre os funcionários da Petrobras

e os representantes dos diversos estaleiros.

A respeito da efetiva existência da Organização Criminosa, cumpre destacar

que, no ano de 2008, quando ocorridas as conversas relacionadas aos contratos de sondas

pela PETROBRAS, sobre o projeto de criação da SETE BRASIL (um projeto de “funding”, refe-

rido no e-mail acima transcrito) e sobre as tratativas políticas que estavam sendo feitas para

a decisão sobre a forma de contratação das sondas, o esquema criminoso estruturado na

Petrobras já estava operando com grande intensidade, sendo marcante, neste esquema, a

participação dos funcionários da PETROBRAS  PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE e das

empreiteiras ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, QUEIROZ GALVÃO.

Conforme já narrado e comprovado em diversas ações penais relacionadas à

Operação Lava Jato, o esquema criminoso que operou entre os altos executivos da PETRO-

BRAS e as empreiteiras funcionou desde 2004, conferindo diversas vantagens às empreiteiras

em contratos firmados com a Estatal, em troca do pagamento de vantagens indevidas em fa-

vor dos funcionários e do partido político responsável pela nomeação e manutenção no car-

go dos funcionários corruptos.  Dentro desta sistemática, PEDRO BARUSCO e RENATO DU-

QUE, no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras, solicitavam e recebiam das empreitei-

ras, a título de propina, valores que variavam entre 1% a 2% do valor do contrato.

Neste cenário, a existência de um pacto ilícito prévio e duradouro entre  PE-

DRO BARUSCO,  RENATO DUQUE e os representantes das empreiteiras ODEBRECHT, CA-

MARGO CORREA, QUEIROZ GALVÃO, dentre outros, permitiu que, a partir do surgimento da

idéia de expansão do esquema criminoso para os contratos que seriam firmados por inter-

médio da SETE BRASIL, fossem também favorecidos ilicitamente e chamados a integrar a

nova extensão da Organização Criminosa os executivos ligados a tais empreiteiras, como é o

caso, por exemplo, dos executivos do grupo Odebrecht participantes dos correios eletrôni-

cos acima transcritos.
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Ademais, conforme descrito por PEDRO BARUSCO, já no ano de 2010 (data

na qual a estruturação da SETE BRASIL ainda não havia sido concluída), quando a PETRO-

BRAS havia realizado licitação para contratação de 7 sondas (em licitação vencida pelo Esta-

leiro ATLANTICO SUL),    PEDRO BARUSCO  ,    RENATO DUQUE   e    JOÃO VACCARI   já estavam

negociando o pagamento de propina relacionada aos contratos de sondas.  Também confor-

me revelado por BARUSCO, essas discussões e negociações sobre a solicitação e divisão de

propina se estenderam até 2012, quando enfim foi estabelecido que seria pactuado com os

estaleiros o pagamento de propina no percentual de 1% do valor dos 29 contratos de son-

das, a serem divididos na proporção de 2/3 ao Partido e 1/3 para CASA 1 e CASA2:

Depoente: Por mim. A propina foi acertada por mim, como fazia normal-
mente nesses contratos que vinham da Petrobras, com os estaleiros, a
gente via que as empresas eram as mesmas né, Keppel, 6 plataformas,
Jurong, 6 plataformas, 7 plataformas, a Engevix, que se associou com a
Mitsubishi,  3  plataformas,  o  estaleiro  Paraguaçu  era  OAS,  Odebrecht,
UTC e Kawasaki, tinha 6 plataformas também, e o estaleiro Atlântico Sul
que era Queiroz Galvão e Ishikawajima, associação, então foi negociado
1% do valor de cada um desses contratos.
Ministério Público Federal:E essa negociação o senhor fez direto com cada
um, houve uma reunião coletiva, como foi?
Depoente:Não,  isso aí foi bastante discutido porque era um panorama,
assim,  complicado,  você  tinha...  Eram 29 plataformas,  29  plataformas
com 5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de propina e do
outro lado quem iria receber, a divisão foi estabelecida pelo senhor João
Vaccari e pelo senhor Renato Duque, e por mim, mas quem determinou
foram  eles, e foi da seguinte forma: dois terços para o partido, um terço
para ser dividido entre agora duas casas, que era a casa Petrobras, cujo
responsável seria o senhor Renato Duque, e  a casa Sete Brasil, cujo res-
ponsável seria eu, esse foi o esquema de divisão de propinas dos contra-
tos da Sete Brasil.
(…)
Ministério Público Federal:A  decisão de fazer esse loteamento, dois terços,
um terço, reunião, pelo que o senhor falou, entre o senhor Vaccari e Du-
que, quando...
Depoente:Demorou  uns dois anos essa negociação.
Ministério Público Federal:Quando  se iniciou e quando se concluiu?
Depoente:Olha, isso se iniciou quando o Atlântico Sul ganhou o primeiro
contrato.
Ministério Público Federal:Aproximadamente  em que ano?
Depoente:Acho que foi em 2010.
Ministério Público Federal:Durou  até 2012 mais ou menos?
Depoente:É, até fechar, esse período todo foi negociação, não houve paga-

mento de nada nesse período.
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A demonstrar que o esquema ilícito montado e operado a partir dos contra-

tos firmados com a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL representava uma extensão

da Organização Criminosa anteriormente existente, relevantes são as palavras de  PEDRO

BARUSCO (Eventos 325 e 385), o qual reconheceu que a ideia de extensão do esquema de

corrupção endêmico e institucionalizado implementado em face da PETROBRAS nasceu jun-

to com a própria idealização da SETE BRASIL, expressamente mencionando o caráter de con-

tinuidade do sistema. Confira-se:

Ministério Público Federal:- Tá, e a ideia de propina surgiu quando?

Depoente:-  Não, a ideia de propina não surgiu, ela nasceu junto,

porque, o que aconteceu, a gente resolveu fazer o primeiro contrato

ainda pela Petrobras, a primeira licitação de sondas, é o que eu falei,

o costume de 1% de propina nos contratos de construção veio da

Petrobras  e  foi  migrado  para  a  Sete  Brasil,  eram  os  mesmos

fornecedores e continua tendo na Sete Brasil.

No  mesmo  sentido  é  o  depoimento  judicial  do  réu  colaborador  JOÃO

FERRAZ,  o  qual  ocupou a presidência  da SETE BRASIL,  e  que declarou que  a corrupção

implementada na SETE BRASIL  era,  em verdade,  a  mesma estrutura  instaurada de modo

endêmico e institucionalizado na PETROBRAS, tendo sido “replicada” (Eventos 457 e 465):

Juiz Federal:- Por que os executivos da Petrobras recebiam? Por que

eles entravam na divisão?

Interrogado:-  Eu  imagino  por  conta  de  toda  a  estrutura  que  foi,

segundo o Barusco, até para me convencer a participar do esquema,

o Barusco, foi quando eu cheguei na SETEBRASIL, ele me falou

dessa estrutura, que já existia isso, que já estava tudo negociado,

tudo  pronto,  naquela  época  só  com  o  Atlântico  Sul,  porque  a

SETEBRASIL ainda não tinha contratado os outros estaleiros, o único
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estaleiro contratado efetivamente era o Atlântico Sul para 7 sondas.

Então  o  Barusco  me explicou  que  já  estava  tudo  estruturado,

tudo organizado, e que essa divisão incluiria a Petrobras, porque

era  uma  estrutura  que  ele  já  vinha  trazendo  de  dentro  da

Petrobras.  Ele  estava  replicando  a  estrutura  que  ele  já  tinha

dentro da Petrobras, para dentro da SETEBRASIL.

Conforme se observa, portanto,  restou comprovado que  a sistemática de cor-

rupção implementada por intermédio da SETE BRASIL consistiu em uma expansão do esque-

ma de corrupção anteriormente estruturado na Diretoria de Serviços da PETROBRAS. É dizer,

os integrantes da organização criminosa adotaram todas as providências para que o esque-

ma criminoso instalado na PETROBRAS fosse reproduzido e continuasse a funcionar na sua

plenitude, agora alcançando os contratos intermediados pela SETE BRASIL.

Além disso, a partir da extensão do esquema ilícito para os contratos firmados

por intermédio da SETE BRASIL, expandiu-se ainda mais – por determinação de JOÃO VAC-

CARI – o percentual de propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, passando de ½ do

valor total para 2/3 do valor total da propina solicitada em razão dos contratos firmados com

a PETROBRAS.  

Da mesma forma em que ocorrido no caso do esquema de corrupção existen-

te na Diretoria de Serviços, na medida em que a indicação e a manutenção de JOÃO FERRAZ

no cargo de Presidente da Sete Brasil dependia do apoio concedido pelo Partido dos Traba-

lhadores, JOÃO VACCARI – como representante do partido – possuía alto poder de influên-

cia sobre as decisões envolvendo os contratos.

A celebração de contrato entre os Estaleiros e a SETE BRASIL terminou por

representar,  em  verdade,  apenas  a  criação  de  mais  uma  “camada”  no  esquema  ilícito

montado em desfavor da PETROBRAS. Embora formalmente tenha ocorrido a interposição da

SETE  BRASIL  entre  os  Estaleiros  e  a  PETROBRAS,  o  desvirtuamento  da  SETE  BRASIL  –

coordenado por JOÃO VACCARI e operacionalizado por PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ

e  EDUARDO MUSA – deixou evidente que o funcionamento da empresa não impediu, ao

contrário,  serviu  para  assegurar  o  pagamento  de  propina  em  favor  de  Diretores  da
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PETROBRAS e também a agentes políticos vinculados ao Partido dos Trabalhadores, em razão

do contrato firmado com a Petrobras.

No que se refere à participação na Organização Criminosa de ZWI SKOR-

NICKI,  representante da KEPPEL FELS, restou demonstrado que, embora não tenha compos-

to juntamente com os representantes das construtoras cartelizadas a estrutura inicial da Or-

ganização Criminosa desde 2004, ZWI SKORNICKI efetuou pagamento de propina em favor

de PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE desde 2003, tendo, ainda, mantido reiterado con-

tato com PEDRO BARUSCO para acerto de propina relacionada a contratos firmados entre a

KEPPEL FELS e a PETROBRAS.

Conforme narrado por ZWI SKORNICKI, desde a época em que firmou o con-

trato para construção da plataforma P-56 até pelo menos final de 2014, ZWI SKORNICKI es-

tabeleceu com PEDRO BARUSCO e com JOÃO VACCARI “contas correntes de propina”, em

sistemática segundo a qual os valores ilícitos solicitados por PEDRO BARUSCO e RENATO

DUQUE e prometidos por  ZWI SKORNICKI (no percentual de 1% dos contratos firmados

com a PETROBRAS) eram contabilizados na proporção de metade para PEDRO BARUSCO e

RENATO DUQUE e outra metade em favor do Partido dos Trabalhadores (conta corrente

esta gerida por JOÃO VACCARI).

Acerca dos fatos, relevante transcrever a narrativa de ZWI SKORNICKI realiza-

da em seu interrogatório judicial:

Juiz Federal:Depois a acusação menciona também um contrato relativo à P56.
Interrogado:A P56 foi bastante já, a P56 o Raul Schmidt já não estava mais,
quando acabou a 51 o Raul disse que iria morar no exterior e me colocou em
contato com o senhor Pedro Barusco, e disse que a partir daquele momento
seria o Pedro Barusco que iria tomar conta da Keppel.
Juiz Federal:Certo. E o senhor tratou com o senhor Pedro  Barusco?
Interrogado: Aí tratei com o Pedro Barusco, fizemos uma reunião a três e aí de-
pois o Raul se distanciou, e aí ficou mais contato entre o Pedro Barusco e eu.
Juiz Federal:E houve pagamento também de vantagens, propinas, nesse con-
trato da P56?
Interrogado: Na 56 houve, dessa vez ele indicou não só ele, mas também o
partido dos trabalhadores.
Juiz Federal:Quem indicou?
Interrogado:O Pedro Barusco, ele disse que teria que pagar para ele e outros,
não sei, no momento, quando ele falou comigo, e que dessa vez eu teria que
também atender as necessidades do partido dos trabalhadores, do PT.
Juiz Federal:E houve o acerto?
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Interrogado:Só um minutinho, por favor...
Juiz Federal:Sim.
Interrogado:E aí houve o acerto.
Juiz Federal:O que foi combinado nesse caso?
Interrogado:Ficou combinado que seria de 1% a comissão para a P56, onde
ele disse que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sem mencionar quem
era o grupo dele, e metade, o outro 0,5% para o partido.
(…)
Juiz Federal:E houve o pagamento efetivo do valor?
Interrogado:Foi pago através de contas que o Barusco mencionava, à me-
dida que a Petrobras pagava eu recebia e repassava.
Juiz Federal:E o senhor pagou o montante total?
Interrogado:Paguei. Uma parte foi paga total e uma outra… Total não, foi uma
parte paga e a outra começou a ficar em uma conta corrente com ele, por-
que à medida que ele precisasse ele iria me pedir.
Juiz Federal:E chegou a ser pago todo o valor?
Interrogado:Acabou sendo pago todo porque no final, eu acho, que da dela-
ção dele ele disse que teve um acerto comigo de 14 milhões de dólares, aonde
ele recebeu 2 milhões de dólares e eu teria que enviar outros 12 milhões de
dólares, e aí que apareceu o nome do Renato Duque.
Juiz Federal:Por que foi pago nesse caso da P56?
Interrogado:Porque primeiro não foi uma licitação, foi uma negociação direta,
a Petrobras como estava precisando para a área de roncador uma plataforma
rápida, entrega rápida, e não tinha estaleiro no Brasil para atender os 65% de
conteúdo local, e nós já estávamos, nós...Desculpe, a Keppel já estava fazendo
a 51e 52 e encerrando, era uma
repetição, era um clone, então a Petrobras, isso foi uma comissão entre o EP,
financeiro, o jurídico, engenharia, aí eles acharam melhor em vez de fazer uma
concorrência que ia levar quase um ano, como leva na Petrobras, eles resolve-
ram fazer uma, chamarnos para fazer uma negociação direta para já começar a
construir a P56.
Juiz Federal:Mas esse acerto da propina foi antes de eles chamarem a Keppel
ou foi depois, foi antes ou depois do...
Interrogado:Deixa eu dar só uma... Foi antes.
Juiz Federal:Foi antes?
Interrogado:Foi antes.
Juiz Federal:E foi colocado ao senhor que o pagamento seria uma condição
para essa negociação direta?
Interrogado:Não,  não,  simplesmente ele disse que ia nos favorecer,  ia fazer
uma negociação direta, não ia ter interferência de outras empresas, e também
ele sentiu que o nosso preço era bem distante dos outros colocados, então
achou que também se ele fizesse um licitação ia dar a mesma coisa, como deu
na 51 e 52.
Juiz Federal:Ele quem, o senhor está falando?
Interrogado:O Pedro Barusco.
Juiz Federal:Pedro Barusco. E nessa mesma conversa houve a solicitação dos
valores?
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Interrogado:Não, não, isso foi logo depois.
Juiz Federal:Depois?
Interrogado:Ele amaciou primeiro o assunto para depois cobrar.
(...)
Juiz Federal:Depois  nós vamos voltar para uns detalhamentos, mas vamos fa-
lar nesse último contrato aqui com a Petrobras, que é um de 15 de janeiro de
2009, é a P58.
Interrogado:A P58 foi uma concorrência, essa foi uma concorrência, só com
empresas estrangeiras,  eu acho que eram três empresas que participaram,
que foi a Keppel, a Jurong e a Sembawang, porque a plataforma ou navio,
que é um FPSO, eu estou falando 51, 52 e  56, são semissubmersíveis, não
são FPSO’s, o caso da 58 é um FPSO, um navio transformado, e precisava fa-
zer uma reforma nele antes de trazer para o Brasil para entregar ao consór-
cio... 58..., ao consórcio Queiroz Galvão/IESA, para eles terminarem o serviço
no Brasil, então nós fizemos umas modificações em Singapura, o contrato foi
todo feito em Singapura.
Juiz Federal:E houve pagamento de propina também nesse contrato?
Interrogado:Houve também para o senhor Pedro Barusco e para o parti-
do.
Juiz Federal:Nas mesmas circunstâncias, semelhantes, que o da P56?
Interrogado:De 1%, meio a meio.
(...)
Juiz Federal:Esse contrato, o outro aqui,  daí com a  Sete Brasil para essas
sondas, essas 6 sondas, estaleiro Brasfels.
Interrogado:O estaleiro Brasfels é subsidiária da Keppel Fels.
Juiz Federal:O senhor também participou dessa negociação?
Interrogado:Bastante.
Juiz Federal:E houve também pagamento de vantagens
nesse…
Interrogado:Também houve pagamento de vantagem.  Primeiro foi pedido
pelo senhor Pedro Barusco 1,2%, para ele e para o partido, no total, e eu levei
isso ao conhecimento em Singapura direto, esse assunto, eu ia com uma certa
frequência, cheguei a ir 5 vezes por ano a Singapura, e o pessoal achou que ia
ficar muito caro 1,2, e aí me deram autorização de fazer 0,9, aí eu voltei ao se-
nhor Pedro Barusco, ofereci 0,9 e disse “É pegar ou largar, o pessoal lá de Sin-
gapura não vai aceitar pagar um tostão a mais”, aí ele conversou comigo, aca-
bou aceitando e, mais tarde, me procurou e disse “Olha, trabalhei muito nisso,
ninguém me ajudou, o partido não me ajudou”, aí ele mencionou o nome do
doutor Duque, do Renato Duque, “Também não me ajudou nada dentro da
Petrobras, eu fiz esse trabalho todo sozinho, dá para você me pagar mais 0,1
por fora, sem o conhecimento das partes?”, aí eu voltei à Singapura e falei as-
sim “Olha,tem que ser 1%” e também contei que era 0,9 e mais 0,1 que seria
em particular ao Pedro Barusco, e assim foi feito, enquanto a SETE existiu e pa-
gou, tem duas plataformas e meia quase prontas e sem receber desde novem-
bro de 2014.
Juiz Federal:Por que foi feito o pagamento, por que houve a concordância em
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pagar essa propina no caso da SETEBRASIL?
Interrogado:Exatamente pelo mesmo sistema 51 e 52,  já  ficou um negócio
tão intrínseco, já ficou tão automático, então como eram 6 unidades e um
período até 2020 a entrega das unidades, então a gente não sabia como é
que ia se desenrolar e preferiu fazer esses pagamentos, e foram feitos al-
guns pagamentos só.

Neste cenário, resta claro que o forte e estável vínculo estabelecido entre PE-

DRO BARUSCO,  JOÃO VACCARI e  ZWI SKORNICKI para o efetivo pagamento das propi-

nas por parte do representante da KEPPEL FELS asseguraram o ingresso de ZWI SKORNICKI

na organização criminosa estruturada no âmbito dos contratos firmados pela SETE BRASIL.

Outrossim, a efetiva participação de ZWI SKORNICKI na Organização Crimi-

nosa ainda restou clara a partir do relato feito pelo próprio colaborador em seu interrogató-

rio, no momento em que afirmou ter sido informado por PEDRO BARUSCO que as demais

empresas selecionadas para celebrar contrato com a PETROBRAS por intermédio da SETE

BRASIL também pagariam propina no mesmo percentual de 1% e que cada uma das empre-

sas ficaria responsável pela entrega dos recursos ilícitos a uma parte do total de beneficiá-

rios.

Juiz Federal:Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco relatou ao
senhor que haveria pagamentos também para outros dirigentes da Sete
Brasil?
Interrogado:Não,  o que o Pedro Barusco mencionou para  mim é que ele
disse que como eram os estaleiros Atlântico Sul,  o Enseada Paraguaçu,
que é a Odebrecht, UTC e OAS, me parece, mais a Jurong, nós e a Engevix,
ele disse que junto com o partido e com o Renato Duque, e com os outros
dirigentes também da SETEBRASIL, ele resolveu fazer uma partilha dife-
rente, ele disse que como a Queiroz Galvão e a Camargo Correa eram
mais complicadas em pagar as propinas, ele deixou essa parte da propina
toda ser paga diretamente ao partido.
Juiz Federal:Mas ele relatou isso ao senhor especificamente?
Interrogado:Ele falou isso para mim pessoalmente.

Na mesma linha em que revelado nos e-mails acima transcritos, o relato feito

por ZWI SKORNICKI a respeito dos acertos de propina vinculados aos contratos intermedia-

dos pela SETE BRASIL demonstra que todas as empresas contratantes sabiam do pacto ilícito
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firmado entre os demais estaleiros, os funcionários da Petrobras, o Partido dos Trabalhadores

e os executivos da SETE BRASIL.

Ao referir que os Estaleiros ATLANTICO SUL, ENSEADA DO PARAGUAÇU, JU-

RONG E ENGEVIX estavam na mesma programação de pagamento de propinas, ZWI SKOR-

NICKI deixou evidente que era de seu conhecimento que, dentro do esquema de contrata-

ção das sondas por intermédio da SETE BRASIL,  todos esses estaleiros pagariam propina re-

lacionada aos contratos firmados, e que a entrega dos valores seria organizada de forma se-

parada para cada um dos estaleiros, de forma que, ao final, todos os beneficiários da vanta-

gem indevida recebessem os valores espúrios, em percentual total de 1% do valor dos 21

contratos firmados com a PETROBRAS.

Em plena consonância com o relatado por  ZWI SKORNICKI, o colaborador

PEDRO BARUSCO também narrou a divisão estabelecida no pagamento feito pelos estalei-

ros aos diversos beneficiários da vantagem indevida participantes da organização criminosa.

Ministério Público Federal:Então, voltando à questão da propina, como que
foi acertada a propina, quando que foi feito e por quem foi acertado?
Depoente:Por mim. A propina foi acertada por mim, como fazia normal-
mente nesses contratos que vinham da Petrobras, com os estaleiros, a
gente via que as empresas eram as mesmas né, Keppel, 6 plataformas,
Jurong, 6 plataformas, 7 plataformas, a Engevix, que se associou com a
Mitsubishi,  3  plataformas,  o  estaleiro  Paraguaçu  era  OAS,  Odebrecht,
UTC e Kawasaki, tinha 6 plataformas também, e o estaleiro Atlântico Sul
que era Queiroz Galvão e Ishikawajima, associação, então foi negociado
1% do valor de cada um desses contratos.
Ministério Público Federal:E essa negociação o senhor fez direto com cada
um, houve uma reunião coletiva, como foi?
Depoente:Não,  isso aí foi bastante discutido porque era um panorama,
assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29 plataformas com
5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de propina e do outro
lado quem iria receber, a divisão foi estabelecida pelo senhor João Vaccari
e pelo senhor Renato Duque, e por mim, mas quem determinou foram
eles, e foi da seguinte forma: dois terços para o partido, um terço para ser
dividido entre agora duas casas, que era a casa Petrobras, cujo responsá-
vel seria o senhor Renato Duque, e  a casa Sete Brasil, cujo responsável
seria eu, esse foi o esquema de divisão de propinas dos contratos da Sete
Brasil.
(…)
Ministério Público Federal:A  decisão de fazer esse loteamento, dois terços,
um terço, reunião, pelo que o senhor falou, entre o senhor Vaccari e Du-
que, quando...
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Depoente:Demorou  uns dois anos essa negociação.
Ministério Público Federal:Quando  se iniciou e quando se concluiu?
Depoente:Olha,  isso se iniciou quando o Atlântico Sul ganhou o primeiro
contrato.
Ministério Público Federal:Aproximadamente  em que ano?
Depoente:Acho que foi em 2010.
Ministério Público Federal:Durou  até 2012 mais ou menos?
Depoente:É,  até fechar, esse período todo foi negociação, não houve paga-
mento de nada nesse período.
Ministério Público Federal:E  aí depois de estar estabelecido, então, que seria
dessa forma a divisão dos valores, como foi o contato com os estaleiros?
Depoente:Não, aí foi...  Aí o seguinte, a gente vinha discutindo em hipótese,
quando o
contrato foi efetivamente assinado a hipótese virou uma realidade, aí que a
gente passou para haver a operacionalização, aí quando a gente foi ver como
operacionalizar era um outro  esquema complexo, porque tinha 5 estaleiros,
29 plataformas, uma divisão dois terços, um  terço, casa um, casa dois, e como
receber. Bom, aí o que a gente decidiu, para não ficar com  várias interfa-
ces, nós pegamos o Jurong, os contratos do Jurong, e parcialmente os
contratos da Keppel e falamos assim “Jurong e parte da Keppel vai aten-
der a casa um, casa dois, todos os outros contratos vão atender ao parti-
do”. Entendeu? Então, por exemplo, os contratos do  Atlântico Sul, do es-
taleiro da Engevix e do Paraguaçu atenderiam... E uma parte também do
Keppel, atenderiam ao partido e o responsável seria o senhor Vaccari.
Ministério  Público  Federal:Então  essa  parte,  esses  estaleiros  que  o  senhor
mencionou que atenderiam ao partido se reportariam direto ao João Vaccari,
se reportariam ao senhor  também, como que...
Depoente:Não,  não, a partir do momento que o senhor Vaccari, o senhor
Duque  e  eu  combinamos  isso,  fizemos  essa  divisão  “Olha,  Paraguaçu,
Atlântico Sul, Engevix e parte do Keppel vai atender ao partido, Jurong e
parte do Keppel vai atender a casa”, a partir desse momento eu só passei
a tratar com o senhor Guilherme, Guilherme... Esqueci o sobrenome  dele,
que era o representante da Jurong, e com o senhor Zwi, só que nessa di-
visão do Keppel  o partido também seria priorizado, ou seja, o Keppel iria
pagar primeiramente a parte que seria devida ao partido e, ao cumprir
esse, vamos dizer, esse compromisso, começaria a pagar a parte que ca-
beria à casa.

Uma vez verificado que o esquema ilícito montado pela organização crimino-

sa abrangeu conjuntamente os estaleiros ATLANTICO SUL, ENSEADA DO PARAGUAÇU, JU-

RONG, KEPPEL FELS e RIO GRANDE, e que todos estes estaleiros consentiram em efetuar o

pagamento de propina para obtenção de contratos com a PETROBRAS por intermédio da

SETE BRASIL, é inarredável a conclusão de que, a partir do funcionamento da organização
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criminosa, ficou prejudicada a competição entre os Estaleiros. 

A sistemática implementada a partir da organização criminosa permitiu, em

última análise, que fosse fraudado o caráter competitivo das licitações da PETROBRAS, com

a obtenção de benefícios econômicos indevidos pelos estaleiros participantes da organiza-

ção criminosa.

Essas vantagens,  de caráter  nitidamente econômico,  constituíam  o proveito

obtido  pelas  empresas  com  a  prática  criminosa. O  produto  desse  crime,  além  de  ser

contabilizado para o lucro dos Estaleiros, também servia em parte para os pagamentos de

vantagens indevidas aos empregados públicos da PETROBRAS e a terceiros (Diretores da

SETE BRASIL, e partido político)

Outrossim, o colaborador MILTON PASCOWITCH, operador ligado à ENGEVIX,

ao prestar depoimento em juízo, foi absolutamente claro ao narrar que o pagamento de

propina relacionados aos contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL envolveram to-

dos os estaleiros, sendo que a divisão operacional de pagamento feita por PEDRO BARUS-

CO era de conhecimento de todos os estaleiros envolvidos, tanto no que se refere à identifi -

cação dos beneficiários na CASA 1 e na  CASA 2 quanto na identificação do responsável pelo

recebimento dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores:

Ministério Público Federal: Tá certo. Bom, o senhor menciona também a ques-
tão do mercado offshore,o senhor também participou da negociação do
caso das sondas?
Depoente:Sim, participei.
Ministério Público Federal:Contratações...
Depoente:Da Sete Brasil?
Ministério Público Federal:Isso.
Depoente:Participei.
Ministério Público Federal:Houve pagamento de propina, como foi o acerto?
Depoente:Não,  no caso da Ecovix existia, existia, existiu sempre, desde o
início, a promessa de pagamento de propina de 1% sobre o valor do con-
trato...
Ministério Público Federal:E  como foi negociado?
Depoente:No  caso da Ecovix  não chegou a ser negociado,  chegou a ser
acertado que o valor que a Ecovix pagaria seria negociado por mim com
o João Vaccari nos mesmos moldes que foram os cascos.
Ministério Público Federal:E foi acertado com quem?
Depoente:E acabou não sendo acertado porque, em função da operação lava-
jato,
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as coisas se atropelaram e...
Ministério Público Federal:Mas houve uma combinação, alguma solicitação,
algum oferecimento?
Depoente: Sim, a solicitação começou com o Pedro Barusco sobre o valor
do contrato, nas conversas que existiram depois do desdobramento ou
dos estaleiros, quem pagaria a quem, quem pagaria a Casa, quem pagaria
o partido, no caso da Ecovix, como já tinha existido o outro caso dos cas-
cos,  nós faríamos teoricamente da mesma forma, no caso das sondas ,
mas não chegamos a implementar porque os eventos acabaram impedindo.
Ministério Público Federal:Certo. Mas, a questão é, o acerto foi feito com Ba-
rusco, mais alguém, e a quem se destinava os valores?
Depoente:O interlocutor sempre foi Pedro Barusco, no meu caso sempre
foi Pedro Barusco, esses recursos eu sei que eram destinados uma parte
para a própria Sete Brasil,
para os executivos da Sete Brasil, e uma parte ainda para os executivos
da Petrobras, no meu caso o Renato Duque e no caso da Sete, o que eu
posso dizer, Pedro Barusco e João Ferraz. Apesar de eu ter escutado outros
executivos, eu não, não... Eu só sei isso por jornal, do que eu escutei e con-
versei, é Pedro Barusco e João Ferraz.
(...)
Juiz Federal:O senhor chegou a conhecer o senhor Zwi Zkornicki?
Depoente:Eu não conheci o Zwi profissionalmente, assim, mas eu participei de
um almoço com ele, foi a única vez que eu me encontrei com ele, que eu lem-
bre.
Juiz Federal:E o assunto?
Depoente:O assunto era venda de equipamentos, mas privado, não para a Pe-
trobras.
Juiz Federal:O senhor tinha conhecimento de algum envolvimento dele no pa-
pel
equivalente ao do senhor, de intermediação de pagamentos a agentes da Pe-
trobras?
Depoente:Não, eu tinha conhecimento dele como representante de empresas,
representante da Keppels, eu nem tinha muita noção que era representante
de outras empresas, de outros fornecedores, mas principalmente da Keppels,
eu tinha conhecimento.
Juiz Federal:Mas o senhor tinha conhecimento na época de que ele tam-
bém estaria envolvido nesse esquema?
Depoente:Sim, no caso do, do, da Sete Brasil sim.
Juiz Federal:O  senhor tem esse conhecimento por qual motivo?
Depoente:Por menção de Pedro Barusco.
Juiz Federal:Pedro Barusco falou ao senhor?
Depoente:Sim, falou, ele confirmou, o Pedro Barusco, que todos os esta-
leiros estariam pagando o mesmo percentual, até acho que no caso da
Keppels o percentual era até menor, um pouquinho.
Juiz Federal:O senhor mencionou, quando o senhor falou nessas interme-
diações de
propinas dos contratos dos estaleiros, que pagava-se executivos da Sete
Brasil, da Petrobras, foi isso?
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Depoente:Isso.E o grupo político.
Juiz Federal:E o grupo político. O senhor sabe quem recebia do grupo da
Sete Brasil?
Depoente:Que eu saiba, Pedro Barusco e João Ferraz.
Juiz Federal:Que o senhor saiba, e o senhor sabe isso por quê?
Depoente:Não,  eu sei de Pedro Barusco, diretamente dele,  por João Ferraz
dito pelo Pedro Barusco.
(…)
Juiz Federal:E  no caso dos executivos da Petrobras?
Depoente:No caso dos executivos da Petrobras, eu acho que na própria
formatação da Sete Brasil, a Casa, a dita Casa um, que era a Petrobras,
acabou ficando ainda com um percentual por ter colaborado com a for-
mação deste modelo, e que eu saiba essa Casa um era Renato Duque.
Juiz Federal:E  por que senhor ficou, e o senhor ficou sabendo disso como?
Depoente:Isso não, isso eu fiquei na época sabendo através do próprio Pe-
dro Barusco e Renato Duque, em algumas vezes se comentava, comenta-
va direto com o Renato Duque a  respeito de Sete Brasil.
Juiz Federal:O senhor chegou a falar com o senhor Renato Duque sobre essas
propinas
envolvendo ...?
Depoente:Não, não porque desde o início,  desde o início não, mas logo na
solução de
quem pagaria a quem, quem ficaria com a Casa um, Casa dois e o grupo po-
lítico, a Ecovix ficou só com o grupo político, então eu não sabia nem o, quem
estava pagando quem.
Juiz Federal:Mas isso foi acertado numa reunião do senhor com quem?
Depoente:Não, não foi acer... Bom, reunião minha com Duque e João Vac-
cari, que eu ficaria só com o grupo político.
Juiz Federal:Ah, certo.
Depoente:E nessa reunião, eu não vi,  mas nessa reunião eles tinham um
mapa, que acho que o mapa foi elaborado pelo Pedro Barusco, e nesse
mapa tinha quem pagaria quem, qual estaleiro que pagaria que, Casa um
ou Casa dois, ou o fracionamento desses valores.
Juiz Federal:Então  o acerto da propina desse caso da Ecovix foi direta-
mente com o João Vaccari e com o Renato Duque?
Depoente:O acerto seria com o João Vaccari. Teve uma reunião, pelo me-
nos uma com certeza, em que estavam o Renato Duque e João Vaccari,
no escritório do Renato Duque, em que o assunto foi mencionado, que
eu só pagaria para o João Vaccari.

Ao que se  percebe,  portanto,  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO,  JOÃO

FERRAZ, JOÃO VACCARI, EDUARDO MUSA, ZWI SKORNICKI e os representantes dos de-

mais Estaleiros integravam a mesma organização criminosa estruturada para o cometimento

de crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, envolvendo

contratos firmados com a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL.
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Dentro da divisão de tarefas estabelecida em tal organização criminosa, res-

tou claro, após a instrução processual, que coube primeiramente a PEDRO BARUSCO articu-

lar os contatos entre os Estaleiros e os funcionários da Sete Brasil e da Petrobras, desempe-

nhando tarefa operacional tanto na pactuação com os estaleiros do valor de propina que se-

ria paga quanto no controle dos pagamentos destinados às casas 1 e 2.  A partir do trabalho

operacional desenvolvido por PEDRO BARUSCO, foi possível organizar entre os participan-

tes do esquema ilícito a forma mais eficiente de pagamento da propina entre os diversos be-

neficiários (dividindo-os em subgrupos de estaleiros e beneficiários) e comunicar aos repre-

sentantes dos estaleiros a qual parcela dos beneficiários (casa 1, casa 2 ou partido) deveriam

se reportar para concretizar os pagamentos ilícitos pactuados.

No caso em tela, o inter-relacionamento entre os estaleiros fica evidente, na

medida em que cada um efetuava o pagamento de sua cota de propina a um grupo de

beneficiários,  mas não a todos. Assim, o adimplemento das vantagens econômicas ilícitas

vinculadas  ao  concerto  ilícito  dependia  da  atuação  coordenada  do  conjunto  de

corruptores, que teriam, todos eles, que cumprir com sucesso a parte que lhes cabia, para

que todas as demais engrenagens (núcleos) da organização funcionassem harmonicamente.

Apresenta-se com clareza, dessa forma, a estrutura do consórcio criminoso, na

medida em que a divisão de pagamentos atesta que todos os representantes dos estaleiros

participavam e sabiam participar de uma ação organizada envolvendo todos os demais ,

orientada  para  a  aquisição  conjunta,  mediante  a  corrupção  de  RENATO  DUQUE,  e  por

intermédio  de  PEDRO BARUSCO e  os  demais  executivos  da  SETE  BRASIL,  do  pacote  de

contratos para fornecimento de sondas à PETROBRAS.

A partir da atuação operacional de PEDRO BARUSCO, portanto, a sistemática

de pagamento de propina e de atendimento aos pleitos dos estaleiros era solucionada sem

a necessidade de reuniões conjuntas entre todos os envolvidos na organização criminosa.

Outrossim, também conforme demonstrado a partir da prova produzida em

juízo, esta organização criminosa  manteve-se estruturada e em operação até, pelo menos,

2014, contando, até esse momento, com a atuação de   JOÃO FERRAZ   e   EDUARDO MUSA

na SETE BRASIL para assegurar os resultados ilícitos por intermédio da SETE BRASIL em favor

da organização criminosa.

Após encerrada a instrução, comprovou-se efetivamente a existência da orga-

  31/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

nização criminosa integrada por  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  EDUARDO MUSA,

JOÃO FERRAZ, JOÃO VACCARI, ZWI SKORNICKI e outros representantes dos demais esta-

leiros envolvidos na contratação das sondas contratadas pela PETROBRAS por intermédio da

SETE BRASIL.

Tendo em vista a divisão de tarefas própria da organização criminosa, passa-

se, neste momento, a analisar separadamente a conduta de cada um dos envolvidos:

A) PEDRO BARUSCO6:

Conforme já amplamente exposto acima, comprovou-se que PEDRO BARUS-

CO exerceu relevante papel na criação da SETE BRASIL e na extensão do esquema criminoso

já existente na Diretoria de Serviços aos contratos firmados pela PETROBRAS por intermédio

da SETE BRASIL.

Da mesma forma, restou comprovado, também, que, dentro do esquema cri-

minoso implementado a partir da criação da SETE BRASIL, PEDRO BARUSCO ficou respon-

sável por operacionalizar os acertos de pagamento de propina com os estaleiros, mantendo

reiterado contato com os representantes dos estaleiros para solicitar, em nome de RENATO

DUQUE, o pagamento de 1% de propina em razão dos contratos, bem como para coordenar

com os representantes dos estaleiros a forma como deveria ser paga por cada um a vanta-

gem ilícita pactuada (comunicando a cada um dos representantes dos estaleiros a quais dos

beneficiários deveria ser dirigida a parte de propina proporcional a cada um dos estaleiros).  

Neste ponto, a atuação de PEDRO BARUSCO já foi exaustivamente exposta

acima, em especial a partir dos diversos depoimentos prestados por testemunhas, colabora-

dores e pelo próprio PEDRO BARUSCO, ao narrar a forma como foram negociados os paga-

mentos de propina entre PEDRO BARUSCO e os representantes dos estaleiros. 

Sobre a participação de PEDRO BARUSCO, juntamente com JOÃO FERRAZ,

na  elaboração do projeto para criação da SETE BRASIL,  destacou o próprio  colaborador

(Evento 385):

Ministério Público Federal:- Tá, mas quem idealizou, quem criou o

projeto Sete Brasil e...

6 Embora a ação esteja suspensa em relação ao colaborador  PEDRO BARUSCO, a narrativa de sua 
conduta e as provas relativas à sua participação na organização criminosa serão expostas para me-
lhor demonstração da forma e do efetivo funcionamento da organização criminosa. 
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Depoente:- Aí foi, foi a minha equipe e a equipe do doutor João

Ferraz, que é da área financeira.

Ministério Público Federal:- O senhor e o senhor João Ferraz lidera-

vam?

Depoente:- Liderávamos. Muita gente participou, só que os dois,

vamos dizer, que conduziram foram o senhor Ferraz e eu.

Ministério Público Federal:- Certo. E depois os senhores foram para a

Sete Brasil como...

Depoente:- Porque foi uma coisa natural, eu me aposentei e passei

para lá, e o doutor Ferraz estava tão envolvido, porque esse projeto

era muito complexo, nós fomos analisar tudo que emperrava, o que

impedia, o que prejudicava esse projeto, por exemplo, garantias ban-

cárias que os estaleiros tinham que dar, equipamentos nacionais, fi-

nanciamento, estaleiros e tal, nós fomos resolvendo todos os garga-

los, aí o que aconteceu,  o senhor Ferraz e eu, a gente estava tão

envolvido nesse processo que nós éramos peças importantes da-

quele processo,  desculpa dizer, mas  sem eu e sem ele, sem uma

das duas peças a Sete Brasil não teria sido criada, pelo volume de

informações e de grau de envolvimento que a gente tinha nesse pro-

cesso.

Ademais, demonstrou-se ainda, conforme reconhecido pelo próprio  PEDRO

BARUSCO, que a sua nomeação para ocupar o cargo de Diretor de Operações da SETE BRA-

SIL partiu da PETROBRAS, com a participação de RENATO DUQUE, conforme se observa do

seguinte excerto de seu depoimento (Evento 385):

Juiz Federal: Quem indicou o senhor para essa posição?

Depoente: A Petrobras, a Petrobras.

Juiz Federal: O senhor Renato Duque?

Depoente: O senhor Renato Duque, o senhor Gabrielli, a diretoria

da Petrobras.
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A transferência de  PEDRO BARUSCO para o posto de Diretor de Operações

da  SETE  BRASIL  permitiu  que  cooptasse  para  esta  nova  Organização  Criminosa  os

representantes dos Estaleiros interessados em participar da licitação destinada à contratação

de 21 sondas pela PETROBRAS. 

Dentro da organização criminosa, PEDRO BARUSCO desempenhava função

operacional sobre a qual convergia a dinâmica de interação entre os diversos núcleos da

estrutura da organização criminosa. 

As provas dos autos corroboram a acusação de que PEDRO BARUSCO foi um

dos  principais  articuladores  do  esquema  criminoso  estruturado,  atuando  como  agente

operacionalizador  do  acordo  entre  os  estaleiros,  a  Diretoria  da  SETE  BRASIL  e  os  altos

funcionários  PETROBRAS,  com  destinação  de  grande  parte  das  vantagens  indevidas  ao

Partido dos Trabalhadores.

Consoante revelado no curso da instrução processual,  a  PEDRO BARUSCO

cabia o papel de reunir-se, pessoalmente, de um lado, com cada um dos representantes dos

estaleiros (quarto núcleo). De outro, tratava com JOÃO VACCARI (terceiro núcleo), RENATO

DUQUE e  JOÃO  FERRAZ,  para  discutir  os  termos  dos  acordos  espúrios  e  o  próprio

funcionamento da organização criminosa.

Assim  PEDRO  BARUSCO afirmou  em  depoimento  prestado  perante  esse

Juízo7:

Ministério Público Federal:- Eu já perguntei pro senhor, mas acho que 

não ficou bem respondido, a questão dos estaleiros, houve uma reu-

nião conjunta dos senhores com os estaleiros todos reunidos ou o se-

nhor se reuniu isoladamente com cada um dos estaleiros para acertar 

essa propina, como foi?

Depoente:-  A  propina...  Não,  a  propina  eu  conversava,  assim,

isoladamente com cada um dos representantes, por exemplo, do

Jurong, eu conversava com o senhor Guilherme, com o Keppel

conversava com o senhor Zwi. Isoladamente.

7 Evento 385
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Na linha de confirmar tal relato, é o depoimento do representante do estaleiro

KEPPEL FELS, ZWI SCKORNICKI8:

Juiz Federal:- No caso da Sete Brasil, o seu contato foi só o senhor

Pedro Barusco?

Interrogado:- Só o Pedro Barusco.

Nesse exato sentido, também, é o depoimento do réu colaborador e também

integrante  do  núcleo  sediado  na  SETE  BRASIL,  o  ex-presidente  dessa  empresa  JOÃO

FERRAZ, no curso do processo:

Juiz  Federal:-  Esse  acordo de  pagamentos  de  propinas  abrangiam

também outros estaleiros ou só o estaleiro Jurong?

Interrogado:- Abrangiam todos os estaleiros. Cada estaleiro contrata-

do pela SETEBRASIL, foram 5 estaleiros, deveria pagar no total, pelo

que me reportou o Pedro Barusco, 0,9 por cento do valor contratado.

Só que depois o Pedro Barusco me informou que ele havia fecha-

do um acordo com o Renato Duque e o João Vaccari, no sentido

de, ao invés de cada pagamento ser dividido da forma como eu expli-

quei antes, eles dividiram de uma forma que um estaleiro ia fazer o

pagamento integral para uma pessoa, o outro estaleiro ia fazer o pa-

gamento integral de outra pessoa, de tal forma que a soma geral re-

sultasse naquela proporcionalidade a que eu me referi.

(...)

Juiz Federal:- E eles também tinham acertos de pagamentos de propi-

nas?

Interrogado:-  Pelo  que  o  Barusco  me  reportou,  sim.  Na  verdade,

doutor Moro, eu nunca conversei diretamente com nenhuma pessoa

jurídica ou física a respeito desses pagamentos. A única pessoa que

eu  conversei  a  respeito  desse  assunto  foi  o  Barusco,  que  se

8 Evento 486
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encarregou de fazer a centralização de tudo, então foi com ele

que  eu  me  reportava, ele  que  me  esclarecia  todos  os  fatos

relacionados a esse assunto.  E  sim, ele me reportou que todos os

estaleiros contribuíam e que o Bras fells, os recursos a serem pagos

pelo Bras fells não seriam destinados aos executivos da SETEBRASIL,

mas  seriam  destinados  a  outra  pessoa,  se  não  me  engano,  ao

próprio ...  o que seria,  o que ele chama de casa 1,  as pessoas, os

executivos ligados diretamente à Petrobras.

Assim,  PEDRO BARUSCO pactuou  com os  representantes  dos  estaleiros  a

formação de um verdadeiro consórcio criminoso, e, com apoio e sob a orientação de JOÃO

VACCARI   (terceiro  núcleo)  e  juntamente  com RENATO  DUQUE  (primeiro  núcleo),

estabeleceram a  divisão  dos  contratos  de  construção  das  29  sondas  entre  os  estaleiros

pactuantes (Estaleiro Atlântico Sul (EAS), Estaleiro BrasFels, Estaleiro Enseada Indústria Naval,

Estaleiro Jurong Aracruz e Estaleiro Rio Grande), os quais, após terem seus representantes

comerciais  associados  ao  esquema  criminoso,  estabeleceram,  em  razão  dos  contratos

pretendidos,  o  pagamento  de  vantagem  indevida  no  percentual  de  0,9%  do  valor  do

contrato, sendo a vantagem indevida paga durante o período de execução do contrato, não

apenas em razão da contratação,  mas para que o auxílio se estendesse pelo período de

execução contratual.

Basta, para corroborar essa atuação de PEDRO BARUSCO, a leitura do se-

guinte trecho do depoimento de ZWI SKORNICKI, em que esse colaborador narra as negoci-

ações acerca do valor percentual de propina incidente no contrato, até o acordo no percen-

tual de 0,9%, entabuladas com PEDRO BARUSCO:

Juiz Federal:-  Esse contrato, o outro aqui, daí com a Sete Brasil

para essas sondas, essas 6 sondas, estaleiro Brasfels.

Interrogado:- O estaleiro Brasfels é subsidiária da Keppel Fels.

Juiz Federal:- O senhor também participou dessa negociação?

Interrogado:- Bastante.
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Juiz Federal:- E houve também pagamento de vantagens nesse...

Interrogado:-  Também houve pagamento de  vantagem.  Primeiro

foi pedido pelo senhor Pedro Barusco 1,2%, para ele e para o partido,

no total, e eu levei isso ao conhecimento em Singapura direto, esse

assunto, eu ia com uma certa frequência, cheguei a ir 5 vezes por ano

a Singapura, e o pessoal achou que ia ficar muito caro 1,2, e aí me

deram autorização de fazer 0,9, aí eu voltei ao senhor Pedro Barusco,

ofereci 0,9 e disse “É pegar ou largar, o pessoal lá de Singapura não

vai aceitar pagar um tostão a mais”, aí ele conversou comigo, acabou

aceitando e, mais tarde, me procurou e disse “Olha, trabalhei muito

nisso,  ninguém  me  ajudou,  o  partido  não  me  ajudou”,  aí  ele

mencionou o nome do doutor Duque, do Renato Duque, “Também

não me ajudou nada dentro da Petrobras, eu fiz esse trabalho todo

sozinho,  dá  para  você  me  pagar  mais  0,1  por  fora,  sem  o

conhecimento  das  partes?”,  aí  eu  voltei  à  Singapura  e  falei  assim

“Olha, tem que ser 1%” e também contei que era 0,9 e mais 0,1

que  seria  em  particular  ao  Pedro  Barusco,  e  assim  foi  feito ,

enquanto a SETE existiu e pagou, tem duas plataformas e meia quase

prontas e sem receber desde novembro de 2014.

De  outro  lado,  restou  ainda  comprovado  que  PEDRO  BARUSCO,

desempenhando o papel de articulador, participou da discussão acerca da divisão da propina

entre os núcleos de beneficiários (casa 1, casa 2 e partido), que restou definida nos seguintes

moldes:  2/3  para o  Partido dos Trabalhadores  (a  ser  distribuído conforme orientação de

JOÃO VACCARI –  terceiro  núcleo);  e  1/6  para  a  “Casa  1”  (RENATO DUQUE –  primeiro

núcleo)  e  1/6  para  “Casa  2”  (JOÃO FERRAZ,  PEDRO BARUSCO  e EDUARDO MUSA –

segundo núcleo). 

Nesse sentido, a acusação tem respaldo no depoimento judicial de PEDRO

BARUSCO9:

Ministério Público Federal:- E  essa negociação o senhor fez direto

9 Evento 385
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com cada um, houve uma reunião coletiva, como foi?

Depoente:-  Não,  isso  aí  foi  bastante  discutido  porque  era  um

panorama, assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29

plataformas com 5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1%

de  propina  e  do  outro  lado  quem  iria  receber,  a  divisão  foi

estabelecida  pelo  senhor  João  Vaccari  e  pelo  senhor  Renato

Duque, e por mim, mas quem determinou foram eles, e foi da

seguinte forma:  dois terços para o partido,  um terço para ser

dividido entre agora duas casas, que era a casa Petrobras, cujo

responsável seria o senhor Renato Duque, e a casa Sete Brasil,

cujo  responsável  seria  eu,  esse  foi  o  esquema  de  divisão  de

propinas dos contratos da Sete Brasil.

Da mesma maneira,  PEDRO BARUSCO,  tratou  com os  representantes  dos

estaleiros (quarto núcleo) acerca da divisão entre eles das sondas objeto da contratação, bem

como, representando o segundo núcleo, definiu com RENATO DUQUE (primeiro núcleo) e

JOÃO VACCARI (terceiro núcleo) a organização de pagamentos que seria efetuado por cada

estaleiro a cada núcleo.

B) JOÃO FERRAZ

JOÃO FERRAZ,  também ex-funcionário da PETROBRAS, assumiu em 2011 o

cargo de Diretor Presidente da SETE BRASIL. Conforme já mencionado,  JOÃO FERRAZ foi,

juntamente com  PEDRO BARUSCO,  um dos idealizadores e responsáveis pela criação da

SETE BRASIL. Ainda como funcionário da PETROBRAS,  JOÃO FERRAZ participou do projeto

de criação da SETE BRASIL, tendo sido, na sequência, indicado para assumir como Diretor-

Presidente da empresa.

Mesmo antes de migrar da PETROBRAS para a SETE BRASIL,  JOÃO FERRAZ

tratou de diligenciar com vistas à utilização da SETE BRASIL como meio para assegurar a

contratação conjunta pela PETROBRAS dos estaleiros participantes do esquema ilícito para

afretamento de 21 sondas. Note-se que os atos de favorecimento relacionados ao esquema

da  SETE  BRASIL  iniciaram-se  quando  os  seus  futuros  executivos  ainda  participavam dos
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quadros  da  PETROBRAS. Nessa  linha  vem  a  observação  consignada  no  relatório  final

elaborado pela Comissão Interna de Apuração, em ponto em que, apesar de versar sobre

contrato de cooperação “que trata, primordialmente, das sondas do Primeiro Sistema”, bem

demonstra a atuação tendenciosa de JOÃO FERRAZ10:

Nesse sentido, foram encontradas incongruências nesse Contrato de

Cooperação, que  demonstram que o contrato foi celebrado em

benefício único e exclusivo da Sete Brasil.

(…)

Essa intenção em beneficiar a Sete Brasil e seus acionistas em de-

trimento dos interesses da Petrobras tinha o empenho e o patrocínio

do Sr. João Carlos de Medeiros Ferraz, que já sabia ser o indicado

para a presidência da Sete Brasil (…)

(…)

Por tudo isso,  verifica-se que o Sr. João Carlos Ferraz, apesar de

ser empregado da Petrobras e ter a obrigação de resguardar os

interesses da empresa em que trabalhava em nenhum momento

o  fez,  e  esse  Contrato  de  Cooperação  somente  comprova  essa

constatação,  já que ele se utilizou da estrutura da Petrobras, de

sua influência e conhecimento para aprovar questões que eram

de seu próprio interesse e da Sete Brasil.

Na condição de Presidente  da SETE BRASIL,  JOÃO FERRAZ não apenas

tinha conhecimento do esquema ilícito articulado por PEDRO BARUSCO e JOÃO VACCARI

como também anuía  com a sistemática de pagamento de propina e dela se beneficiava,

sendo  um  dos  destinatários  das  vantagens  indevidas  pagas  pelos  representantes  dos

Estaleiros  em razão  dos  contratos  firmados  com a  PETROBRAS  por  intermédio  da  SETE

BRASIL.

Da mesma forma, a atuação do ex-empregado da PETROBRAS   JOÃO FER-

RAZ  , mesmo antes de ocupar a presidência da SETE BRASIL, foi destacada para a consecução

10 Evento 234, ANEXO17 e ANEXO18
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dos objetivos ilícitos, consoante reiteradas referências consignadas no relatório final da Co-

missão Interna de Apuração da PETROBRAS11.

O efetivo envolvimento de  JOÃO FERRAZ na Organização Criminosa foi

inclusive reconhecido pelo próprio denunciado.  JOÃO FERRAZ revelou, em juízo, que  teve

cerca  de  5  encontros  com  JOÃO VACCARI,  sendo que,  em um deles,  em que  também

estavam presentes RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, foram tratados assuntos relativos à

pretensão de pagamento de vantagens indevidas na contratação de sondas e à manutenção

do apoio político por parte do Partido dos Trabalhadores para manter  JOÃO FERRAZ na

Presidência da Sete Brasil12:

Juiz Federal:- O senhor João Vaccari o senhor conheceu?

Interrogado:- Conheci.

Juiz Federal:- Nesse contexto que o senhor era presidente lá da SETE-

BRASIL?

Interrogado:- Sim, eu só fui conhecer o João Vaccari bem depois que

eu cheguei na SETEBRASIL. Num dado momento o  Pedro Barusco,

que era diretor da SETEBRASIL também, era diretor de opera-

ções, me falou que o Vaccari queria me conhecer, porque ele não

me conhecia. E ele organizou um encontro, um jantar em São Paulo,

num restaurante, salvo engano meu, o Bassi, não tenho certeza, mas

acho que foi no Bassi, aonde estiveram presentes eu, o Barusco, o

Renato Duque e o João Vaccari. Então nós quatro conversamos, a

conversa no início fluiu bem, não foi conversado imediatamente so-

bre comissão, a gente foi falando sobre outros assuntos, e num dado

momento eles falaram sobre a comissão dos estaleiros e que eles

tinham o desejo de aumentar  ainda mais  essas comissões.  De

que não só os estaleiros contratados pela SETEBRASIL pagassem

essas comissões, mas também os operadores de sondas. Só um

pequeno  parêntese  para  esclarecer  melhor  essa  situação,  doutor

Moro, a SETEBRASIL não tinha capacidade de operar, ela não tinha

tecnologia de operar. A SETEBRASIL ... o conceito da SETEBRASIL, e

11 Evento 234.
12 Evento 465
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por isso que acabou dando certo o resultado da SETEBRASIL para os

objetivos da Petrobras, que era construir sondas no Brasil sem riscos

para a Petrobras e que gerassem taxas de afretamento das sondas

dentro dos padrões internacionais, mesmo para sondas construídas

no Brasil, sondas essas mais caras por serem construídas no Brasil.

Mas para a Petrobras, o pagamento que ela fazia, que era o afreta-

mento como operação, era um afretamento no valor de mercado. E

como isso deu certo? Deu certo porque o conceito da SETEBRASIL é

associar quem conhece muito de operação de sonda, que são as em-

presas de perfuração, mas não tem capacidade financeira, não tem

balanço  suficiente  para  suportar  grandes  construções  ao  mesmo

tempo, com uma empresa que era o oposto, tinha um grande balan-

ço, uma grande capacidade financeira, mas que não tinha conheci-

mento na operação,  na tecnologia de operar sondas. Então o que

houve no caso foi uma associação entre SETEBRASIL e esses opera-

dores. Então duas empresas estrangeiras foram associadas com a SE-

TEBRASIL, a Sea Drew e a Old Fel, as duas norueguesas, e outras qua-

tro empresas brasileiras também de operação de sondas. Então, nes-

se  jantar,  quer  dizer,  como já  havia  essa associação,  -  esse  jantar

ocorreu bem depois –, já havia essa associação, a SETEBRASIL apre-

sentou propostas para a Petrobras em conjunto com esses parceiros.

Não foi a SETEBRASIL apresentando propostas para a Petrobras na li-

citação das 21 sondas. Foi uma proposta conjunta entre SETEBRASIL

e essas 6 empresas. Então já havia acordo, já havia quase um acordo

de acionistas, na verdade, um termo de acordo de acionistas assina-

do. As coisas já estavam bem avançadas.  E nesse jantar, o Renato

Duque e o João Vaccari propuseram de se cobrar comissões tam-

bém desses parceiros da SETEBRASIL. E eu falei “De jeito nenhum,

isso aí não vai acontecer, não aceito esse tipo de situação, isso aí já

foi muito difícil celebrar esses acordos com essas empresas e eu não

aceito esse tipo de coisa”, então foi ali que eu conheci o João Vaccari,

foi nesse jantar.
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Juiz Federal:- Então foi feita nesse jantar essa proposta expressa da

parte deles de... quando  senhor  fala comissão, o senhor quer dizer

propina, não é?

Interrogado:- Exatamente.

Juiz Federal:- Calculado em cima do valor do contrato?

Interrogado:-  Calculado  em  cima  do  valor  do  contrato  dessas

empresas também.

JOÃO FERRAZ, ademais, expressamente reconheceu a sua participação no

esquema,  relatando  que,  de  fato,  recebeu  valores  relacionados  à  vantagem  econômica

apurada pela organização criminosa, com descrição da forma como foi depositada a propina,

em contas no exterior (Evento 465):

Juiz Federal:- O senhor Pedro Barusco, o senhor conheceu lá na SETE-

BRASIL?

Interrogado:- Já conhecia antes sim, conhecia o Barusco na época da

Petrobras e conhecia o Pedro Barusco na SETEBRASIL.

Juiz Federal:- Ele esteve aqui em juízo e descreveu que havia um acor-

do de pagamento de propinas pelos estaleiros contratados pela SETE-

BRASIL, o senhor pode me esclarecer o que foi isso, se isso ocorreu

mesmo?

Interrogado:- Sim, senhor. Ocorreu, conforme inclusive consta dos ter-

mos do acordo que eu celebrei com o ministério público, esse esque-

ma foi implantado pelo próprio Barusco e, pelo que ele me informou,

em conjunto com o João Vaccari. Os dois negociaram com os estalei-

ros o pagamento de uma comissão de 0,9 por cento sobre o valor to-

tal de cada contrato. Então cada estaleiro ia pagar 0,9 por cento do

valor total contratado. Esse 0,9 por cento, também de acordo com o

que o Barusco me reportou na época, seria dividido em 3 partes: dois

terços para o partido dos trabalhadores na pessoa do senhor João

Vaccari e  o restante dividido em 2 partes iguais: uma parte indo
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para pessoas da Petrobras e outra parte seria destinada a executi-

vos da SETEBRASIL.  Num primeiro momento eu e o Barusco e

num segundo momento, 1 ano e pouco depois, com a chegada

do Eduardo Musa ocupando uma nova diretoria  da SETEBRASIL,

essa parte, essa última parte que era destinada aos executivos da

SETEBRASIL, foi dividida então em três partes iguais, uma para o

Pedro Barusco, uma pra mim e outra para o Eduardo Musa.

Juiz Federal:- O senhor recebeu valores...

Interrogado:- Recebi uma parte desse valor.

Juiz Federal:- Quanto que o senhor recebeu, aproximadamente?

Interrogado:- Doutor Moro, eu não quero faltar com a verdade, que

eu não posso. Então eu não tenho certeza do valor, mas acredito que

foi entre 1 milhão e dois milhões de dólares.

Juiz Federal:- E o senhor recebeu onde esse valor?

Interrogado:-  No  Banco  Kramer,  na  Suíça...  O  valor  exato,  doutor

Moro, consta dos termos do acordo, então eu ... me recordo do valor,

mas foi no Banco Kramer, na Suíça, numa conta aberta no final de

2011.

Juiz Federal:- Conta no seu nome, conta no nome de uma outra...

Interrogado:- Não, uma conta que foi estruturada pelo próprio banco.

Na época, eu e o Pedro Barusco, nós tínhamos ido, a convite da Pe-

trobras, no Grande Prêmio de Monza, na Itália, e na oportunidade nós

encontramos um banqueiro do Banco Kramer, esse banqueiro conver-

sou, me explicou como era toda a estrutura, como é que seria feita a

abertura da conta, a abertura dessa conta estava associada também à

criação de uma empresa off-shore, uma seria em Luxemburgo, outra

seria  no  Caribe,  então  essa  estrutura,  segundo  o  banqueiro,  daria

mais solidez, maior segurança, e foi o próprio banco que abriu toda

essa estrutura.

Juiz Federal:- O senhor abriu uma conta ou mais de uma?
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Interrogado:- Uma conta.

Juiz Federal:- E é em nome de uma off-shore ou em nome do senhor?

Interrogado:- Sim, em nome de uma off-shore.

Juiz Federal:- Qual seria essa off-shore?

Interrogado:- Firaza.

Juiz Federal:- Firaza. E o senhor efetivamente recebeu depósitos nessa

conta?

Interrogado:- Recebi três depósitos.

(...)

Juiz Federal:- Quando eu lhe perguntei quanto o senhor recebeu, o

senhor disse que recebeu parte dos valores. Essa "parte" significa que

o senhor não recebeu tudo que lhe era devido pelos acertos?

Interrogado:- Sim, porque os pagamentos deveriam ser feitos ao lon-

go da obra. A obra ... o total de prazo da obra iria durar mais ou me-

nos 15 anos,  dependendo do estaleiro.  No caso do Atlântico Sul...

desculpa, no caso do Rio Grande, que é um estaleiro que pegou me-

nos obra, então ia durar mais ou menos dez anos, então esses paga-

mentos seriam feitos ao longo do período da obra, não seria tudo fei-

to de uma vez.

Juiz Federal:- Então esse 1 a 2 milhões era apenas o começo dos...

Interrogado:- Era uma parte do total.

Note-se  que  os  atos  de  favorecimento  relacionados  ao esquema da  SETE

BRASIL iniciaram-se quando os seus futuros executivos ainda participavam dos quadros da

PETROBRAS. Nessa linha vem a observação consignada no relatório final elaborado pela Co-

missão Interna de Apuração, em ponto em que, apesar de versar sobre contrato de coopera-

ção “que trata, primordialmente, das sondas do Primeiro Sistema”, bem demonstra a atuação

tendenciosa de JOÃO FERRAZ13:

13 Evento 234, ANEXO17 e ANEXO18
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Nesse sentido, foram encontradas incongruências nesse Contrato de

Cooperação, que  demonstram que o contrato foi celebrado em

benefício único e exclusivo da Sete Brasil.

(…)

Essa intenção em beneficiar a Sete Brasil e seus acionistas em de-

trimento dos interesses da Petrobras tinha o empenho e o patrocínio

do Sr. João Carlos de Medeiros Ferraz, que já sabia ser o indicado

para a presidência da Sete Brasil (…)

(…)

Por tudo isso, verifica-se que o Sr. João Carlos Ferraz, apesar de ser

empregado  da  Petrobras  e  ter  a  obrigação  de  resguardar  os

interesses da empresa em que trabalhava em nenhum momento o

fez,  e  esse  Contrato  de  Cooperação  somente  comprova  essa

constatação,  já que ele se utilizou da estrutura da Petrobras, de

sua influência e conhecimento para aprovar questões que eram

de seu próprio interesse e da Sete Brasil.

Além disso, conforme narrado pelo próprio acusado,  JOÃO FERRAZ perma-

neceu no cargo de Presidente da SETE BRASIL por três anos, ou seja, até 2014.

Neste cenário, integrando efetivamente a organização criminosa e sendo, in-

clusive, um dos beneficiários das vantagens indevidas pagas pelos Estaleiros em razão dos

contratos firmados com a Petrobras por intermédio da SETE BRASIL, a permanência de JOÃO

FERRAZ por três anos no cargo de Presidente da SETE BRASIL permitiu que a organização

criminosa e o esquema ilícito se mantivessem em funcionamento até, pelo menos, 2014.

 Nitidamente, o papel de JOÃO FERRAZ era de extrema importância para que

se continuasse a solicitar dos representantes dos estaleiros os pagamentos de vantagens in-

devidas, diante do poder e da influência detidos por JOÃO FERRAZ em relação aos contra-

tos intermediados pela SETE BRASIL.

C)   RENATO DUQUE  14

14 Embora o processo tenha sido desmembrado em relação a RENATO DUQUE, a análise de sua con-
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Assim  como  observado  no  caso  envolvendo  o  cartel  das  empreiteiras,  o

presente  esquema  criminoso  também  se  valeu  da  corrupção  do  Diretor  de  Serviços  da

Petrobras, beneficiando-o com o pagamento de vantagens indevidas (propina) a fim de que

utilizasse de sua influência dentro da Estatal para assegurar a contratação pela PETROBRAS

dos Estaleiros participantes da Organização Criminosa.

Primeiramente,  restou  comprovado  nos  autos  que  RENATO  DUQUE,  na

condição de Diretor de Serviços da PETROBRAS, foi um dos responsáveis pela efetiva criação

e implementação da SETE BRASIL, projeto este no bojo do qual, desde o início, já estava

previsto a estruturação da sistemática de pagamento de propina.

Conforme  relatado  por  PEDRO  BARUSCO,  além  de  ter  atuado  de  forma

significativa para promover a criação da SETE BRASIL -  e,  a partir dela, viabilizar a extensão

do esquema de pagamento reiterado de propinas - RENATO DUQUE foi, juntamente com

JOÃO VACCARI, responsável por decidir a forma de divisão da propina que seria cobrada em

razão  dos  contratos  firmados  com  a  PETROBRAS  por  intermédio  da  SETE  BRASIL,

estabelecendo,  juntamente  com  JOÃO VACCARI,  que  2/3  da propina  seria  destinada ao

Partido  dos  Trabalhadores,  e  1/3  seria  dividido  entre  os  altos  funcionários  da  Petrobras

(RENATO DUQUE) e os altos executivos da SETE BRASIL (PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ,

EDUARDO MUSA).

Sobre  a  relevante  atuação  de  RENATO  DUQUE dentro  da  organização

criminosa, destacam-se os seguintes trechos do depoimento de PEDRO BARUSCO:

Ministério Público Federal:O Vaccari, tá. Bom, por que o Renato Duque rece-
beu parte dessa propina?
Depoente:Porque esse projeto começou em 2008, quando ele era diretor,
começou na minha área executiva, quem montou o projeto foi a minha
área junto com a área financeira, quer dizer, ele participou até uma fase
avançada do projeto.
Ministério Público Federal:Até que fase ele participou, que ele auxiliou o se-
nhor?
Depoente:Até a fase que foi criada a Sete Brasil, o ano em que foi criada a Sete
Brasil, aí a Sete Brasil começou a conduzir os processos.
Ministério Público Federal:No processo de contratação da Sete Brasil o se-
nhor também manteve contato com Renato Duque?
Depoente:Eu conversava, tinha...
Ministério Público Federal:Sobre esse caso das sondas, sobre...

duta é relevante no presente feito para que se esclareça a existência e a forma de atuação da orga-
nização criminosa investigada no presente caso
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Depoente:Tinha, tinha, conversava, conversava.
(...)
Ministério Público Federal:Mas o contato, então, do senhor com o senhor Re-
nato Duque  era de...
Depoente:Não,  eu  reclamava  muito  com  ele,  assim,  a  gente  reclamava
“Poxa, a Petrobras fica pedindo mais exigências, mais exigências,  mais
não sei que, mais não sei que lá...”, eu reclamava com ele, isso era um...
Também falava de propina e falava de outros assuntos, a gente tinha muitos
assuntos, além disso a gente era amigo.
Ministério Público Federal:Bom,  então o senhor falou a questão do partido,
casa um e casa dois, quem recebia o senhor já falou, tinha Renato Duque, casa
dois quem recebia?
Depoente: Olha,   casa um, que era a Petrobras, doutor Renato Duque e
doutor Roberto Gonçalves que ficou no meu lugar lá na engenharia, que eu
saiba, né.
Ministério Público Federal:E  recebia por quê?

Depoente:Porque também... Ah, e também porque ele participou no começo,
no começo ele participou desse projeto, mas isso também foi uma decisão
do doutor Renato Duque.  Já  na casa dois participava eu e o senhor João
Ferraz, quando o doutor Musa entrou na Sete  Brasil ele também passou a
participar.

(…)

Ministério Público Federal:- E essa negociação o senhor fez direto com cada

um, houve uma reunião coletiva, como foi?

Depoente:-  Não,  isso aí  foi  bastante  discutido  porque  era  um panorama,

assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29 plataformas com 5

estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de propina e do outro lado

quem iria receber,  a divisão foi estabelecida pelo senhor João Vaccari e

pelo senhor Renato Duque, e por mim, mas quem determinou foram

eles, e foi da seguinte forma: dois terços para o partido, um terço para

ser  dividido  entre  agora  duas  casas,  que  era  a  casa  Petrobras,  cujo

responsável  seria  o  senhor  Renato  Duque,  e  a  casa  Sete  Brasil,  cujo

responsável  seria  eu,  esse foi  o  esquema de divisão de propinas  dos

contratos da Sete Brasil.

Além de ter atuado de forma significativa na implementação da SETE BRASIL e

de ter decidido, juntamente com JOÃO VACCARI, a forma de divisão da propina cobrada no
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âmbito dos contratos firmados com a PETROBRAS por  intermédio da SETE BRASIL, RENATO

DUQUE ainda agiu em favor da organização criminosa exercendo influência na PETROBRAS

em defesa dos interesses dos estaleiros participantes da organização criminosa, com os quais

havia acertado o pagamento de propina.

Conforme demonstrado por diversos documentos, comprovou-se que RE-

NATO DUQUE, fazendo uso da influência que possuía na alta administração da Petrobras,

interferiu para que:

i) fosse cancelado o primeiro certame aberto pela E&P, para o qual não havia

sido convidada a SETE BRASIL;

ii) fosse incluída a SETE BRASIL no novo certame aberto;

iii) fosse previamente acertado que os Estaleiros Keppel Fels, Jurong, Ensea-

da do Paraguaçu (Odebrecht/OAS/UTC) e Rio Grande seriam, ao final da licitação, contrata-

dos pela pela PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL;

iv) fossem tais Estaleiros contratados por preço superior ao de mercado e ao

que se obteria em um ambiente de livre competição.

Prova,  nesse  sentido,  é  o  e-mail  que  consta  dos  autos,  datado  de

04/04/201115, remetido pelo executivo da ODEBRECHT ROGÉRIO ARAÚJO a outros dirigen-

tes da ODEBRECHT, os quais possuíam profundo interesse no pacto ilícito acima menciona-

do, uma vez que um dos estaleiros que viriam a ser beneficiados, o ESTALEIRO ENSEADA

DO PARAGUAÇU, pertencia à ODEBRECHT, em consórcio com a UTC e a OAS.

Esclareça-se, por oportuno, que, conforme relatado por  PEDRO BARUSCO

em seu acordo de colaboração, ROGÉRIO ARAÚJO o responsável por providenciar os paga-

mentos de propina relacionados à ODEBRECHT, no interesse do ESTALEIRO ENSEADA DO

PARAGUAÇU16.

“QUE afirma que cada ESTALEIRO tinha um representante ou

operador que operacionalizava o pagamento das propinas; QUE

no ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL o operador era ILDEFONSO COLA-

RES, no ESTALEIRO KEPELL FELS o operador era ZWI ZCORNIKY, no

ESTALEIRO JURONG era GUILHERME ESTEVES DE JESUS, no ESTA-

LEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇÚ era ROGÉRIO ARAUJO, que re-

15 Evento 1, OUT97
16 Em seu termo de colaboração nº 01 (Evento 1, OUT4)

  48/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

presentava a empresa ODEBRECHT, no consórcio firmado entre ela,

a UTC, a OAS e a KAWASAKI, e no ESTALEIRO RIO GRANDE o opera-

dor era MILTON PASCOVICH”

Eis o teor da mensagem eletrônica supramencionada:

A leitura do teor da mensagem evidencia que, desde aquele momento, esta-

va estabelecido o acordo entre RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ e os

representantes dos estaleiros (dentre os quais ZWI SCORNICKI), no sentido de que a licita-

ção para contratação das 21 sondas deveria ter como resultado a contratação dos Estaleiros

Jurong (J), Keppel Fels (KF), Enseada do Paraguaçu (EEP) e Rio Grande (G).
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De: Rogerio Araujo

Para: mbahia@odebrecht.com ; fbarbosa@odebrecht.com ;

ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1 ; marciofaria@odebrecht.com ; 

Envio: 04/04/2011 15:00:40 

Estive hoje Dir Duque: 

1)EstÃ£o ainda concluindo processo das 19 Sondas para afretamento. As indicaÃ§Ãμes sao na linha de 

nÃ£o serem contratadas (daily rates faixa 600 mil$),

 2)E&P precisa declarar preÃ§os excessivos para cancelar bid,

 3)Caso nÃ£o ocorra, uma saÃda seria novo bid com participaÃ§Ã£o da SET. Mas acredita que esta alternativa

nÃ£o vai em frente,

4)Uma vez vencida Etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contrataÃ§Ã£o pela SET 

do restante das 21 Sondas,

5)Neste caso, permanece a estratÃ©gia da Pb orientar SET para negociar as 21 Sondas com a G/A,J,KF 

e EEP, 6)Mencionou q tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor atÃ© solucionar a 

contrataÃ§Ã£o destas 21 Sondas. 

7)Afirmei para ele, que manifestou satisfaÃ§Ã£o,sobre posiÃ§Ã£o do EEP de flexibilizaÃ§Ã£o para negociar e 

chegar a um acordo com a SET. 

RA 
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Além disso, extrai-se do texto da mensagem que, para que o plano se con-

cretizasse, RENATO DUQUE atuaria internamente na Petrobras para que o primeiro certa-

me aberto pela E&P fosse cancelado em razão de preço excessivo, a fim de que outra licita-

ção fosse aberta para a inclusão da SETE BRASIL.

Destaque-se, ainda, que, conforme documentado no e-mail acima, a reunião

realizada entre RENATO DUQUE e ROGÉRIO ARAUJO sobre a estratégia para contratação

das sondas se deu no dia 04/04/2011, apenas três dias antes da data em que ocorreu a

reunião da Diretoria Executiva que decidiu pelo encerramento do processo licitatório por

preço excessivo. Ressalte-se, ainda, que a decisão adotada pela Diretoria Executiva contou

com a participação do então Diretor de Serviços RENATO DUQUE.17

Tanto a proximidade de datas quanto a perfeita coincidência do resultado da

deliberação da Diretoria Executiva com o teor do e-mail deixam evidente a atuação de   RE-

NATO DUQUE   em favor dos Estaleiros acima mencionados.

Concorre ainda para confirmar a prática por RENATO DUQUE de atos dentro

da PETROBRAS a serviço dos estaleiros o e-mail a seguir, por ele remetido ao então Presi-

dente da empresa estatal JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO.

No e-mail,  RENATO DUQUE, no exato cumprimento do compromisso com

os estaleiros noticiado na mensagem de ROGERIO ARAUJO acima mencionada, age clara-

mente para influenciar JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI,  a fim de que a licitação anteriormente

aberta fosse cancelada e, na sequência, fosse contratada a SETE BRASIL. Observe-se que,

embora RENATO DUQUE alegue a existência de duas opções, o seu objetivo em ambas as

alternativas era fazer com que a PETROBRAS contratasse a SETE BRASIL e os Estaleiros par -

ticipantes do pacto ilícito (JURONG, KEPPEL FELS, RIO GRANDE e ENSEADA DO PARAGUA-

ÇU):18

17 Evento 1, OUT8 

18 Evento 1, OUT98
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Conforme se observa facilmente do e-mail, no caso de adoção da alternativa

“a” indicada no e-mail,  RENATO DUQUE asseguraria a negociação e contratação direta

com a SETE BRASIL. Se, por outro lado, fosse acolhida a sugestão “b”, a nova licitação a ser

realizada ocorreria de forma acelerada, convidando-se para o certame apenas os quatro es-

taleiros participantes da Organização Criminosa e a SETE BRASIL.

Houve, portanto, efetiva influência por parte de RENATO DUQUE para asse-

gurar que, ao final, houvesse a contratação dos Estaleiros KEPPEL FELS, ENSEADA DO PARA-

GUAÇU, JURONG e RIO GRANDE).

Corrobora essa linha de acusação a conclusão consignada no relatório final

elaborado por Comissão Interna de Apuração instituída na PETROBRAS para o exame dos

fatos que cercam o processo de contratação objeto da presente ação penal19: 

“A apuração desta CIA mostra a interferência do ex-empregado João

Carlos Ferraz e do ex-Diretor Renato Duque para que o processo do

E&P fosse frustrado e para buscar viabilizar a contratação direta da

Sete Brasil”.

E, de fato, a ativa participação de RENATO DUQUE teve sucesso em seu

propósito escuso.

Cancelada a licitação anterior e aberto novo certame, foram convidadas

novamente as empresas que haviam participado do certame anterior, mas com a inclusão,

afinal, da SETE BRASIL.

Afora a sua conduta comissiva, há, ainda, provas de que RENATO DUQUE

omitia-se em relação ao funcionamento e às ilegalidades cometidas pelo grupo criminoso,

com o uso da SETE BRASIL, em desfavor da PETROBRAS.

Basta  ver,  para  isso,  que,  a  despeito  da  inequívoca  ciência  de  RENATO

DUQUE acerca das  ilicitudes que ladeavam o processo licitatório  nos  contratos  com os

estaleiros por meio da SETE BRASIL, os termos contratuais foram, afinal, subscritos, deixando

o empregado público de tomar qualquer medida para coibir o avanço dos negócios viciados,

omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente

informar irregularidades e adotar as providências cabíveis no seu âmbitos de atuação.

19 Evento 234, ANEXO16
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Vale destacar, por fim, esse tipo de atuação ilícita de RENATO DUQUE não foi

inédita. Pela prática do crime de corrupção passiva, com vistas a omitir-se/praticar atos com

violação de dever funcional em favor de empresas na contratação com PETROBRAS, RENATO

DUQUE já foi condenado em três demandas penais que tramitaram perante essa 13ª Vara

Federal  no  âmbito  da  Operação  Lava  Jato:  5012331-04.2015.4.04.7000, 5036528-

23.2015.404.7000 e 5045241-84.2015.4.04.7000.

D) JOÃO VACCARI  20

Conforme já narrado na denúncia,  verificou-se que  JOÃO VACCARI teve

atuação  significativa  na  implementação  da  SETE  BRASIL,  bem  como  possuía,  dentro  da

organização criminosa, elevado e preponderante poder de decisão sobre a forma como seria

pactuada e destinada a propina recebida.

JOÃO  VACCARI,  além  de  arrecadar  os  recursos  ilícitos  destinados  ao

partido, exercia papel relevante na manutenção política dos funcionários corruptos em seus

postos estratégicos.

Conforme revelado por PEDRO BARUSCO, a decisão sobre a destinação de

2/3 da propina ao Partido dos Trabalhadores e 1/3 para os funcionários da Petrobras e da

Sete Brasil partiu de decisão de JOÃO VACCARI juntamente com RENATO DUQUE21:

Ministério Público Federal:- E  essa negociação o senhor fez direto

com cada um, houve uma reunião coletiva, como foi?

Depoente:-  Não,  isso  aí  foi  bastante  discutido  porque  era  um

panorama, assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29

plataformas com 5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1%

de  propina  e  do  outro  lado  quem  iria  receber,  a  divisão  foi

estabelecida  pelo  senhor  João  Vaccari  e  pelo  senhor  Renato

Duque, e por mim, mas quem determinou foram eles, e foi da

seguinte forma:  dois terços para o partido,  um terço para ser

20 Embora JOÃO VACCARI não tenha sido denunciado nos presentes autos pelo crime de Organização
Criminosa (em razão de ser investigado perante o STF por tal crime), a análise de sua conduta é re-
levante no presente feito para que se esclareça a existência e a forma de atuação da organização 
criminosa investigada no presente caso

21 Evento 385
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dividido entre agora duas casas, que era a casa Petrobras, cujo

responsável seria o senhor Renato Duque, e a casa Sete Brasil,

cujo  responsável  seria  eu,  esse  foi  o  esquema  de  divisão  de

propinas dos contratos da Sete Brasil.

Também merece atenção o fato de que, no caso da SETE BRASIL, foi JOÃO

VACCARI, então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, quem implementou o esquema de

repasse ao Partido dos Trabalhadores de 2/3 da propina paga em razão dos contratos de

afretamento de sondas.

Note-se aqui que, por decisão de JOÃO VACCARI, houve uma mudança signi-

ficativa na divisão da propina. A divisão que comumente era feita 1/2 (Partido dos Trabalha-

dores) a 1/2 (CASA), na estrutura vigente nos contratos travados direto entre as empreiteiras

e a PETROBRAS, passou a observar o novo parâmetro 2/3 (Partido dos Trabalhadores) a 1/3

(CASA).

Tal dado, em verdade, robustece sobremaneira a constatação da interdepen-

dência entre os núcleos da estrutura organizada, bem como a força que tinha o terceiro núc-

leo e o grau de sua interferência tanto na Diretoria de Serviços da PETROBRAS quanto na

SETE BRASIL, já que dele dependia a manutenção dos demais integrantes do primeiro e se-

gundo núcleo em suas posições. Tanto assim que, nas discussões acerca da fixação da razão

de divisão das vantagens ilícitas pagas pelo quarto núcleo, a despeito do descontentamento

manifestado pelo integrante do alto escalão da SETE BRASIL PEDRO BARUSCO com a redu-

ção de sua cota de propina, a decisão final, ou “a palavra que se impôs” foi a do Diretor RE-

NATO DUQUE e do representante do Partido dos Trabalhadores JOÃO VACCARI. Sobre esse

ponto, merece destaque o trecho de depoimento de PEDRO BARUSCO22 perante esse Juízo:

Juiz Federal:- Mas o senhor já na Sete Brasil não tinha uma indepen-

dência em relação à Petrobras, vamos dizer assim, ao senhor Renato

Duque?

Depoente:- Não, assim, para esse caso da propina não.

Juiz Federal:- Não, por quê?

22 Evento 385
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Depoente:- Bom, não sei, eu acho que eles poderia retaliar, poderia

ter algum atrito, eu não sei, eles que estabeleciam isso, os parâme-

tros, uma vez estabelecido também eu tinha autonomia, mas até eu

lembro de ter reclamado muito dessa divisão, eu achei que foi uma

divisão, assim, 2/3 para o partido... Normalmente era 50%, 50% né, e

assim, 50% para o partido e 50% para uma casa, na divisão da 7 foi

2/3 para o partido e 1/3 para duas casas.  Eu, nessas negociações

com o doutor Renato e doutor Vaccari eu achei que estava errada

essa divisão.

Juiz Federal:- E a sua palavra se impôs ou a deles que se impôs?

Depoente:- A deles que se impôs.

Juiz Federal:- Mas não era o senhor que tinha o controle do pro-

cesso, porque o senhor que estava na Sete Brasil e eles sequer

estavam lá?

Depoente:- Mas, o partido é muito maior, o partido tinha...

A  respeito  da  atuação  de  JOÃO VACCARI no  recebimento  e  no  repasse,  no

interesse do Partido dos Trabalhadores, dos recursos ilícitos referentes especificamente aos

contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS, nos mesmos moldes de conduta

apresentados  em  todo  o  contexto  de  provas  supra  mencionado,  PEDRO BARUSCO

confirmou que JOÃO VACCARI recebeu propina de ZWI SKORNICKI  por esses contratos23

sendo que ZWI SKORNICKI tratava dos pagamentos dos valores espúrios diretamente com

JOÃO VACCARI24. Asseverou ainda que JOÃO VACCARI possuía proximidade “muito forte”

23 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT8 – (Evento 1, OUT96): “[...] QUE a respeito de
JOÃO VACCARI NETO, o declarante ratifica suas declarações já prestadas no Termo de Colaboração
n. 03, no sentido de que JOÃO VACCARI NETO representava o Partido dos Trabalhadores – PT na di-
visão de propinas pagas no âmbito da Diretoria de Serviços, nos contratos que ela executava para
as Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração e Produção e na própria Diretoria de Ser-
viços; QUE na Diretoria Internacional, como a Diretoria de Serviços não se envolvia nos contratos,
ao menos o setor de engenharia, do declarante, não havia propina nos termos acima;  QUE indaga-
do sobre a forma de operacionalização da parte da propina recebida por JOÃO VACCARI NETO,
afirma que também já prestou declarações no Termo de Colaboração n. 04, sendo que tem conhe-
cimento de que ZWI ZCORNIKY pagava para JOÃO VACCARI NETO em alguns contratos da KEPELL
FELS com a PETROBRAS [...]”.

24 Evento 1, OUT03: “[...] QUE ZWI SKORNICKI comentava que conversava diretamente com JOÃO
VACCARI [...]”.
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com RENATO DUQUE e que JOÃO VACCARI se reunia com RENATO DUQUE para verificar a

situação dos contratos das empresas com a PETROBRAS e do pagamento das propinas em

razão  deles,  sendo  que  o  próprio  colaborador  afirmou  também  ter  participado  dessas

reuniões25.

Em tom de corroborar o protagonismo de JOÃO VACCARI narrado na acusação,

PEDRO BARUSCO reafirmou na fase de instrução da presente ação penal (Evento  385):

Ministério  Público  Federal:  Bom,  então  o  senhor  mencionou  a

questão da casa, e eu queria saber do partido, quem é que cuidava

dos valores dessa metade, desse 0,5% relacionado ao partido?

Depoente:  Bom,  no  começo,  quando tinha  um contrato,  o  diretor

falava assim “Olha...”

Ministério Público Federal: O diretor Duque?

Depoente: Isso. O diretor Duque falava assim “Esse aqui tem 2, 1 lá

para o Paulo Roberto, esse 1 tal...” e eu ficava cuidando do meio, não

sabia  quem  era  que  ficava  responsável  pelo  partido.  Mais

recentemente, assim, tipo 2010, eu comecei a ver que o diretor Duque

tinha  muita  reunião  com  o  doutor  Vaccari,  sempre  que  ele  tinha

reunião  com o  doutor  Vaccari  ele  me  pedia  algumas  informações

sobre alguns contratos, algum andamento de algumas… Informações

de forma geral, e eu dava essas informações sempre na véspera dele

se reunir com o doutor Vaccari; depois ele passou a me levar junto

nas reuniões com o doutor Vaccari e tal, e aí eu percebi que quem

tomava conta era  o doutor  Vaccari,  agora não sei  exatamente

quando que o doutor Vaccari começou né, mas, assim, de 2010

25 Evento 1, OUT18: “[...] QUE RENATO DUQUE tinha uma proximidade muito grande, um contato
“muito forte”, com JOÃO VACCARI; QUE DUQUE e VACCARI costumavam se encontrar no Hotel
Windsor Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ, e no Meliá da Alameda Santos em São Paulo/SP; QUE
VACCARI mantinha contato com RENATO DUQUE para saber do andamento dos contratos na PE-
TROBRAS e tratar de contratos novos e, às vezes, o declarante participava a pedido de DUQUE, pois
tinha as informações sobre os contratos, o andamento dos projetos e de licitações; QUE nesses en-
contros também era falado sobre o pagamento de propinas [...]”.
Ainda (Evento 1, OUT03): “[...] QUE indagado sobre sua relação com JOÃO VACCARI NETO, esclare-
ce que em todas as reuniões que teve com ele RENATO DE SOUZA DUQUE esteve presente […] QUE
as reuniões com VACCARI eram simples, não envolvendo aprofundamento da participação técnica
do PT nos projetos, apenas sendo repassado o andamento deles a VACCARI, o que lhe dava condi-
ções de cobrar e acompanhar o recebimento de recursos para a agremiação política [...]”.
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para  frente  esses  assuntos  eram  tratados,  essas  propinas  que

cabiam  ao  partido  eram  tratadas  pelo  doutor  Vaccari,  João

Vaccari.

No  mesmo  sentido,  em  seu  interrogatório  judicial,  o  réu  colaborador  ZWI

SKORNICKI expõe de maneira clara que  JOÃO VACCARI atuava como “coordenador” dos

recebimentos de propina oriundos do grupo KEPPEL FELS, bem como com ele se reunia

pessoalmente em diversas oportunidades para tratar da propina (Evento 486):

Juiz Federal:- E como é que o senhor fez os repasses para o partido

dos trabalhadores?

Interrogado:- Primeiro foi feito uma  conta corrente com o senhor

Vaccari,  que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse

que  ele  seria  a  pessoa  que  faria  a  coordenação  desses

recebimentos da Keppel para ele.

(...)

Juiz  Federal:-  E  o senhor teve um encontro pessoal,  direto,  com o

senhor Vaccari?

Interrogado:-  Algumas vezes.  Ou no meu escritório ou no hotel

onde ele ficava.

Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse repasse?

Interrogado:-  Essa  conta  corrente  foi  feita  e  foi  sendo  pago  a

pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.

Juiz Federal:- No exterior ou no Brasil?

Interrogado:- Nos dois.

Dessarte, JOÃO  VACCARI,  na  condição  de  tesoureiro  do  Partido  dos

Trabalhadores e de articulador do recebimento da vantagem indevida por essa agremiação,

mantinha-se  próximo  a  JOÃO  FERRAZ e  PEDRO  BARUSCO (na  SETE  BRASIL) e,  na

PETROBRAS,  a RENATO  DUQUE não  apenas  para  estruturar  a  seu  lado  o  esquema  de
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solicitação e recebimento de vantagens indevidas, mas também para assegurar que parte dos

valores fosse efetivamente repassada à agremiação partidária.

E) EDUARDO MUSA

A partir das provas produzidas no curso da instrução, restou comprovado ue,

assim como PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA integrava o segundo núc-

leo da organização criminosa (núcleo dos funcionários da SETE BRASIL), tendo sido benefici-

ado por propina paga em razão de contratos de afretamento de sondas firmados, por inter-

médio da SETE BRASIL,  entre os estaleiros pertencentes à organização criminosa e a PETRO-

BRAS.

Aproximadamente em maio de 2012,  EDUARDO MUSA ingressou na SETE

BRASIL no cargo de Diretor de Participações, por indicação do ex-funcionário da PETROBRAS

e então Presidente da SETE BRASIL, JOÃO FERRAZ. E quando da saída de PEDRO BARUSCO

da SETE BRASIL,  EDUARDO MUSA acumulou também as funções de diretor de operações,

para dar continuidade ao esquema ilícito implementado em tal posto por PEDRO BARUSCO

e  assegurar  que  fosse  mantido  o  esquema  de  corrupção  nos  contratos  firmados  pelos

Estaleiros  com  a  PETROBRAS  por  intermédio  da  SETE  BRASIL  e  de  lavagem  dos  ativos

decorrentes de tal crime.

EDUARDO MUSA permaneceu na  SETE BRASIL  até  2014,  tendo sido,  neste

período,  responsável  por  também  assegurar  a  continuidade  do  esquema  criminoso  e  a

manutenção da organização criminosa.

Conforme declarado pelo próprio  EDUARDO MUSA em razão de acordo de

colaboração firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  PEDRO BARUSCO informou-o

sobre a sistemática de pagamentos de propinas pelos estaleiros, esclarecendo tanto sobre os

participantes do esquema ilícito quanto sobre a estrutura para efetivação dos pagamentos de

vantagens indevidas pelos Estaleiros ao Partido dos Trabalhadores (conforme determinação

de  VACCARI),  “Casa 1” (RENATO DUQUE)  e casa 2 (PEDRO BARUSCO,  JOÃO FERRAZ e

EDUARDO MUSA).

Também em termo de declarações vinculado ao acordo de colaboração

firmado,  EDUARDO  MUSA reconheceu  que  efetivamente  participou  da  organização

criminosa,  sendo  beneficiado,  pelo  menos  até  2014, pelo  recebimento  dede  parte  das
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vantagens indevidas pagas pelos estaleiros, seguindo a divisão estabelecida desde o início

por PEDRO BARUSCO e JOAO VACCARI26.

QUE em maio de 2012 o declarante foi trabalhar na SETE BRASIL por

convite de JOÃO FERRAZ, também ex-funcionário da PETROBRAS e

então presidente da SETE BRASIL; QUE esclarece que no ano de 2012

foi indicado por JOÃO FERRAZ para assumir o cargo de diretor de

participações, o que foi aprovado pelos acionistas; QUE na época da

entrada do declarante na Sete, já estavam assinados 9 (nove) dos 29

(vinte e nove) contratos de construção e 20 (vinte) dos memorandos

de entendimento, que iriam gerar posteriormente os contratos; QUE

por esse motivo os preços e condições das compras das sondas já es-

tavam negociados e definidos;  QUE em dezembro de 2012 PEDRO

BARUSCO decidiu se retirar da Sete Brasil, sendo que o declaran-

te passou a assumir  interinamente como diretor de operações,

cumulativamente com o cargo de diretor de participações; QUE

antes de se retirar da Sete, Pedro Barusco informou ao declarante

a existência de pagamentos de comissões pelos estaleiros, e o co-

municou que o declarante deveria participar do esquema monta-

do por ele (PEDRO BARUSCO) e por JOÃO VACCARI ; QUE a estru-

tura para efetivação dos pagamentos de comissões pelos estaleiros

consistia na divisão entre Partido, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete

Brasil);  QUE  os  estaleiros  envolvidos  eram  JURONG,  BRAS  FELLS,

ATLANTICO SUL, ENSEADA, ECOVIX.  QUE PEDRO BARUSCO infor-

mou que todos eles pagariam um percentual de propina. QUE PE-

DRO BARUSCO informou que ZWI era o operador da BRAS FELLS.

Que o depoente, até onde se recorda, cabia a ZWI pagar PEDRO BA-

RUSCO e RENATO DUQUE. QUE o depoente sabe que ZWI era o re-

presentante da BRAS FELLS e tinha escritório dentro da BRAS FELLS

26 Evento 1, OUT05
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Em seu interrogatório,  EDUARDO MUSA ratificou essas declarações,  ex-

pressamente reconhecendo que recebeu parcela dos valores de propina negociados em fun-

ção da corrupção de RENATO DUQUE27:

Juiz Federal: No âmbito da SETEBRASIL, o senhor Barusco descreveu

aqui em juízo o pagamento de propinas por fornecedores dessas son-

das, relativamente a esses contratos que tinham por destinatário final

a Petrobras. O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito?

Interrogado: O que eu tenho conhecimento é que quando eu fui con-

vidado para a SETEBRASIL, eu sou engenheiro naval, trabalhei muito

na indústria naval, eu vi a indústria naval ser a terceira maior produto-

ra do país e vi ela quebrar. Quando me convidaram para ir para a SE-

TEBRASIL, eu acreditava no projeto, fui pra lá para fazer sondas de

alta tecnologia no país, em vários estaleiros, quer dizer, eu imaginava

que isso seria  muito bom, muito interessante,  não tinha noção de

qualquer esquema que houvesse acontecido na SETE ou estaria acon-

tecendo. Cheguei na SETE, assumi minha posição de diretor de parti-

cipações, comecei a trabalhar criando as companhias que ... as SPC’s

que representavam cada navio, quando o Barusco falou que ia sair da

SETE e eu interinamente assumi o lugar dele como diretor de opera-

ções também. Nessa ocasião, ele me procurou e disse que teria fa-

lado com o Ferraz, que havia um esquema de propina, de paga-

mento por parte dos estaleiros e que como eu ia assumir o lugar

dele era importante que eu participasse desse esquema para dar

continuidade aos pagamentos, e infelizmente eu concordei.

Juiz Federal: E o que ele descreveu para o senhor, como é que funcio-

naria esse esquema?

Interrogado: Tem uma parte... Os percentuais eu não lembro de cabe-

ça, mas eu acho que era algo em torno de 0,9 por cento, eram dois 

terços para o partido, para o João Vaccari, e um terço era dividido en-

27 Evento 465
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tre casa 1 e casa 2, se eu não me engano, casa 1 era a Petrobras, a fi-

gura do Duque e de outras pessoas eventuais que eu não tenho co-

nhecimento, e no caso a casa 2 seríamos eu, ele e Ferraz.

Juiz Federal: E o senhor efetivamente recebeu valores?

Interrogado: Efetivamente recebi dois depósitos.

Da  forma  como  estruturada  a  SETE  BRASIL,  PEDRO  BARUSCO, JOÃO

FERRAZ e, posteriormente,  EDUARDO MUSA continuaram a agir como verdadeiros “longa

manus” da  organização  criminosa  de  que  faziam  parte,  utilizando  a  SETE  BRASIL  como

instrumento  para  intermediar  a  contratação  entre  os  Estaleiros  e  a  PETROBRAS e  assim

assegurar  o  pagamento  ao  Partido  dos  Trabalhadores  e  aos  funcionários  corruptos  da

PETROBRAS  de  vantagem  indevida  em  percentual  de  0,9%  do  valor  dos  contratos  de

afretamento de sondas. PEDRO BARUSCO, valendo-se da proximidade estabelecida com os

representantes  e  operadores  dos  Estaleiros,  solicitava  a  tais  representantes  vantagem

indevida em favor do então Diretor de Serviços RENATO DUQUE.

F) ZWI SKORNICKI

ZWI SKORNICKI, juntamente com os representantes dos Estaleiros  ENSEADA

DO  PARAGUAÇU,  RIO  GRANDE  e  JURONG,  integrou  o  quarto  núcleo  da  organização

criminosa.  Este  núcleo voltava-se  à  prática  de  crimes  de  cartel  e  licitatórios  contra  a

PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos havidos com a prática

destes crimes, dentre outros crimes.28

ZWI  SCORNICKI,  na  condição  de  representante  do  Estaleiro  KEPPEL  FELS,

associou-se aos representantes dos Estaleiros  ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO GRANDE e

JURONG,  como  acima  mencionado,  para,  mediante  pagamento  de  propina  a  RENATO

28 Em seu termo de Declarações nº 05, EDUARDO MUSA declarou: “QUE a estrutura para efetivação dos pa-
gamentos de comissões pelos estaleiros consistia na divisão entre Partido, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete Bra-
sil); QUE os estaleiros envolvidos eram JURONG, BRAS FELLS, ATLANTICO SUL, ENSEADA, ECO-
VIX  . QUE PEDRO BARUSCO informou que todos eles pagariam um percentual de propina. QUE PEDRO BA-
RUSCO informou que ZWI era o operador da BRAS FELLS. Que o depoente, até onde se recorda, cabia a ZWI
pagar PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE. QUE o depoente sabe que ZWI era o representante da BRAS
FELLS e tinha escritório dentro da BRAS FELLS.  Que desconhece quem eram os operadores do ATLANTICO
SUL, ENSEADA e ECOVIX, mas, conforme dito por PEDRO BARUSCO, todos esses estaleiros deveriam pa-
gar propina, tendo BARUSCO dito em certa oportunidade que “tinha dificuldade de receber de alguns”(Evento
1, OUT5)
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DUQUE, em tratativas intermediadas por PEDRO BARUSCO (segundo núcleo), assegurarem

a contratação dos seus estaleiros para afretamento de sondas à PETROBRAS.

ZWI SKORNICKI,  como representante do grupo KEPPEL FELS e membro da

Organização Criminosa, tinha pleno conhecimento de que o esquema ilícito estruturado -

que envolvia a obtenção de seis contratos para afretamento de sondas pelo Estaleiro Brasfels

com a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL – englobava também a viabilização de

contratos de afretamento de sondas pelos outros  Estaleiros participantes da Organização

Criminosa: ESTALEIRO JURONG, ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO GRANDE e ATLANTICO SUL,

em um total de 29 sondas.

Conforme já exposto acima, os representantes dos estaleiros pertencentes a

este quarto núcleo da organização criminosa não apenas sabiam que os demais participantes

seriam  beneficiados  com  contratos  para  fornecimento  de  sondas,  mas  também  tinham

conhecimento de que todos pagariam propina em favor de RENATO DUQUE, executivos da

SETE  BRASIL  (JOÃO FERRAZ,  EDUARDO MUSA e  PEDRO BARUSCO)  e  ao  Partido  dos

Trabalhadores (representado por JOÃO VACCARI), sendo que, por questões operacionais –

para facilitar o controle de efetividade do pagamento - a entrega dos recursos globais de

propina seria dividida de forma que cada um dos Estaleiros ficasse responsável por uma

parte dos beneficiários.

O ingresso de ZWI SKORNICKI na organização criminosa se deu a partir das

tratativas  estabelecidas  com PEDRO BARUSCO para  pagamento  de  propina  em troca  da

obtenção de contratos de afretamento de sondas.  

Neste momento de aproximação e pactuação do ingresso de ZWI SKORNICKI

na Organização Criminosa,  PEDRO BARUSCO se valeu da parceria criminosa mantida com

RENATO DUQUE desde 2003 e do reiterado contato mantido com   ZWI SKORNICKI  em

razão dos pagamentos de propina realizados por  ZWI por contratos firmados diretamente

com a PETROBRAS.

Conforme  revelado  a  partir  da  instrução  processual,  a  relação  entre  ZWI

SKORNICKI e os demais representantes dos estaleiros na organização criminosa e no pacto

ilícito se dava por meio de PEDRO BARUSCO,  o qual  mantinha contato com os diversos

representantes  dos estaleiros  para ajustar  a  distribuição do montante  global  de propina.

Desta forma, conhecendo a forma e os detalhes da atuação dos demais estaleiros e agindo
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de acordo com as orientações repassadas, ZWI SKORNICKI e os demais representantes dos

estaleiros atuavam em sintonia, de forma que todos seriam beneficiados pela contratação

assegurada com a Petrobras

Sobre o efetivo conhecimento de ZWI SKORNICKI de que os outros estaleiros

estavam participando do mesmo esquema ilícito e que o montante total de propina estava

sendo paga de forma organizadamente distribuída entre os Estaleiros, relevante o seguinte

trecho do depoimento prestado em juízo por ZWI SKORNICKI:

Juiz Federal:- Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco rela-

tou ao senhor que haveria pagamentos também para outros dirigen-

tes da Sete Brasil?

Interrogado:- Não, o que o Pedro Barusco mencionou para mim é

que ele disse que como eram os estaleiros Atlântico Sul, o Ensea-

da Paraguaçu, que é a Odebrecht, UTC e OAS, me parece, mais a

Jurong, nós e a Engevix, ele disse que junto com o partido e com

o Renato Duque, e com os outros dirigentes também da SETE-

BRASIL, ele resolveu fazer uma partilha diferente, ele disse que

como a Queiroz Galvão e a Camargo Correa eram mais complica-

das em pagar as propinas, ele deixou essa parte da propina toda

ser paga diretamente ao partido.

Juiz Federal:- Mas ele relatou isso ao senhor especificamente?

Interrogado:- Ele falou isso para mim pessoalmente.

Outrossim, a efetiva participação de ZWI SKORNICKI na Organização Crimi-

nosa ainda restou clara a partir do relato feito pelo próprio colaborador em seu interrogató-

rio, no momento em que afirmou ter sido informado por PEDRO BARUSCO que as demais

empresas selecionadas para celebrar contrato com a PETROBRAS por intermédio da SETE

BRASIL também pagariam propina no mesmo percentual de 1% e que cada uma das empre-

sas ficaria responsável pela entrega dos recursos ilícitos a uma parte do total de beneficiá-

rios.
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Juiz Federal:Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco relatou ao
senhor que haveria pagamentos também para outros dirigentes da Sete
Brasil?
Interrogado:Não,  o que o Pedro Barusco mencionou para  mim é que ele
disse que como eram os estaleiros Atlântico Sul,  o Enseada Paraguaçu,
que é a Odebrecht, UTC e OAS, me parece, mais a Jurong, nós e a Engevix,
ele disse que junto com o partido e com o Renato Duque, e com os outros
dirigentes também da SETEBRASIL, ele resolveu fazer uma partilha dife-
rente, ele disse que como a Queiroz Galvão e a Camargo Correa eram
mais complicadas em pagar as propinas, ele deixou essa parte da propina
toda ser paga diretamente ao partido.
Juiz Federal:Mas ele relatou isso ao senhor especificamente?
Interrogado:Ele falou isso para mim pessoalmente.

Ao referir que os Estaleiros ATLANTICO SUL, ENSEADA DO PARAGUAÇU, JU-

RONG E ENGEVIX estavam na mesma programação de pagamento de propinas, ZWI SKOR-

NICKI deixou evidente que era de seu conhecimento que, dentro do esquema de contrata-

ção das sondas por intermédio da SETE BRASIL,  todos esses estaleiros pagariam propina re-

lacionada aos contratos firmados e que a entrega dos valores seria organizada de forma se-

parada para cada um dos estaleiros, de forma que, ao final, todos os beneficiários da vanta-

gem indevida recebessem os valores espúrios, em percentual total de 1% do valor dos 29

contratos firmados com a PETROBRAS.

Outrossim, o colaborador MILTON PASCOWITCH, operador ligado à ENGEVIX,

ao prestar depoimento em juízo, foi absolutamente claro ao narrar que o pagamento de

propina envolvendo os contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL abrangeu todos

os estaleiros, sendo que a divisão operacional de pagamento feita por  PEDRO BARUSCO

era de conhecimento de todos os estaleiros envolvidos, tanto no que se refere à identifica-

ção dos beneficiários na CASA 1 e na  CASA 2 quanto na identificação do responsável pelo

recebimento dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores:

Ministério Público Federal: Tá certo. Bom, o senhor menciona também a ques-
tão do mercado offshore,o senhor também participou da negociação do
caso das sondas?
Depoente:Sim, participei.
Ministério Público Federal:Contratações...
Depoente:Da Sete Brasil?
Ministério Público Federal:Isso.
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Depoente:Participei.
Ministério Público Federal:Houve pagamento de propina, como foi o acerto?
Depoente:Não,  no caso da Ecovix existia, existia, existiu sempre, desde o
início, a promessa de pagamento de propina de 1% sobre o valor do con-
trato...
Ministério Público Federal:E  como foi negociado?
Depoente:No  caso da Ecovix  não chegou a ser negociado,  chegou a ser
acertado que o valor que a Ecovix pagaria seria negociado por mim com
o João Vaccari nos mesmos moldes que foram os cascos.
Ministério Público Federal:E foi acertado com quem?
Depoente:E acabou não sendo acertado porque, em função da operação lava-
jato, as coisas se atropelaram e...
Ministério Público Federal:Mas houve uma combinação, alguma solicitação,
algum oferecimento?
Depoente: Sim, a solicitação começou com o Pedro Barusco sobre o valor
do contrato, nas conversas que existiram depois do desdobramento ou
dos estaleiros, quem pagaria a quem, quem pagaria a Casa, quem pagaria
o partido, no caso da Ecovix, como já tinha existido o outro caso dos cas-
cos,  nós faríamos teoricamente da mesma forma, no caso das sondas ,
mas não chegamos a implementar porque os eventos acabaram impedindo.
Ministério Público Federal:Certo. Mas, a questão é, o acerto foi feito com Ba-
rusco, mais alguém, e a quem se destinava os valores?
Depoente:O interlocutor sempre foi Pedro Barusco, no meu caso sempre
foi Pedro Barusco, esses recursos eu sei que eram destinados uma parte
para a própria Sete Brasil,
para os executivos da Sete Brasil, e uma parte ainda para os executivos
da Petrobras, no meu caso o Renato Duque e no caso da Sete, o que eu
posso dizer, Pedro Barusco e João Ferraz. Apesar de eu ter escutado outros
executivos, eu não, não... Eu só sei isso por jornal, do que eu escutei e con-
versei, é Pedro Barusco e João Ferraz.
(...)
Juiz Federal:O senhor chegou a conhecer o senhor Zwi Zkornicki?
Depoente:Eu não conheci o Zwi profissionalmente, assim, mas eu participei de
um almoço com ele, foi a única vez que eu me encontrei com ele, que eu lem-
bre.
Juiz Federal:E o assunto?
Depoente:O assunto era venda de equipamentos, mas privado, não para a Pe-
trobras.
Juiz Federal:O senhor tinha conhecimento de algum envolvimento dele no pa-
pel equivalente ao do senhor, de intermediação de pagamentos a agentes da
Petrobras?
Depoente:Não, eu tinha conhecimento dele como representante de empresas,
representante da Keppels, eu nem tinha muita noção que era representante
de outras empresas, de outros fornecedores, mas principalmente da Keppels,
eu tinha conhecimento.
Juiz Federal:Mas o senhor tinha conhecimento na época de que ele tam-
bém estaria envolvido nesse esquema?
Depoente:Sim, no caso do, do, da Sete Brasil sim.
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Juiz Federal:O  senhor tem esse conhecimento por qual motivo?
Depoente:Por menção de Pedro Barusco.
Juiz Federal:Pedro Barusco falou ao senhor?
Depoente:Sim, falou, ele confirmou, o Pedro Barusco, que todos os esta-
leiros estariam pagando o mesmo percentual, até acho que no caso da
Keppels o percentual era até menor, um pouquinho.
Juiz Federal:O senhor mencionou, quando o senhor falou nessas interme-
diações de
propinas dos contratos dos estaleiros, que pagava-se executivos da Sete
Brasil, da Petrobras, foi isso?
Depoente:Isso.E o grupo político.
Juiz Federal:E o grupo político. O senhor sabe quem recebia do grupo da
Sete Brasil?
Depoente:Que eu saiba, Pedro Barusco e João Ferraz.
Juiz Federal:Que o senhor saiba, e o senhor sabe isso por quê?
Depoente:Não,  eu sei de Pedro Barusco, diretamente dele,  por João Ferraz
dito pelo Pedro Barusco.
(…)
Juiz Federal:E  no caso dos executivos da Petrobras?
Depoente:No caso dos executivos da Petrobras, eu acho que na própria
formatação da Sete Brasil, a Casa, a dita Casa um, que era a Petrobras,
acabou ficando ainda com um percentual por ter colaborado com a for-
mação deste modelo, e que eu saiba essa Casa um era Renato Duque.
Juiz Federal:E  por que senhor ficou, e o senhor ficou sabendo disso como?
Depoente:Isso não, isso eu fiquei na época sabendo através do próprio Pe-
dro Barusco e Renato Duque, em algumas vezes se comentava, comenta-
va direto com o Renato Duque a  respeito de Sete Brasil.
Juiz Federal:O senhor chegou a falar com o senhor Renato Duque sobre essas
propinas envolvendo ...?
Depoente:Não, não porque desde o início,  desde o início não, mas logo na
solução de quem pagaria a quem, quem ficaria com a Casa um, Casa dois e o
grupo político, a Ecovix ficou só com o grupo político, então eu não sabia
nem o, quem estava pagando quem.
Juiz Federal:Mas isso foi acertado numa reunião do senhor com quem?
Depoente:Não, não foi acer... Bom, reunião minha com Duque e João Vac-
cari, que eu ficaria só com o grupo político.
Juiz Federal: Ah, certo.
Depoente:E nessa reunião, eu não vi,  mas nessa reunião eles tinham um
mapa, que acho que o mapa foi elaborado pelo Pedro Barusco, e nesse
mapa tinha quem pagaria quem, qual estaleiro que pagaria que, Casa um
ou Casa dois, ou o fracionamento desses valores.
Juiz Federal:Então  o acerto da propina desse caso da Ecovix foi direta-
mente com o João Vaccari e com o Renato Duque?
Depoente:O acerto seria com o João Vaccari. Teve uma reunião, pelo me-
nos uma com certeza, em que estavam o Renato Duque e João Vaccari,
no escritório do Renato Duque, em que o assunto foi mencionado, que
eu só pagaria para o João Vaccari.
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No caso em tela, o inter-relacionamento entre os estaleiros fica evidente, na

medida em que cada um efetuava o pagamento de sua cota de propina a um grupo de

beneficiários,  mas não a todos. Assim, o adimplemento das vantagens econômicas ilícitas

vinculadas  ao  concerto  ilícito  dependia  da  atuação  coordenada  do  conjunto  de

corruptores, que teriam, todos eles, que cumprir com sucesso a parte que lhes cabia, para

que todas as demais engrenagens (núcleos) da organização funcionassem harmonicamente.

Apresenta-se com clareza, dessa forma, a estrutura do consórcio criminoso, na

medida em que a divisão de pagamentos atesta que todos os representantes dos estaleiros

participavam e sabiam participar de uma ação organizada envolvendo todos os demais ,

orientada  para  a  aquisição  conjunta,  mediante  a  corrupção  de  RENATO  DUQUE,  e  por

intermédio  de  PEDRO BARUSCO e  os  demais  executivos  da  SETE  BRASIL,  do  pacote  de

contratos para fornecimento de sondas à PETROBRAS.

E, de fato, como visto, na divisão de pagadores traçada pelos integrantes da

organização criminosa,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  e  JOÃO VACCARI,  coube ao

estaleiro BRASFELS parte da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores,  direcionada

segundo instruções de JOÃO VACCARI, bem como à parte da CASA.

Assim,  encerrada a  instrução processual,  está  sobejamente comprovado

que JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e ZWI SCORNICKI, de modo voluntário e consciente,

no  período,  pelo  menos,  de  2011  a  2014,  promoveram,  constituíram  e  integraram,

pessoalmente  e  por  interpostas  pessoas,  a  organização  criminosa  acima  mencionada,

associando-se entre si e com os demais integrantes da organização já identificados, como

RENATO  DUQUE,  PEDRO  BARUSCO  e  JOÃO  VACCARI29,  e  a  identificar,  de  forma

estruturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter,

direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática dos crimes de corrupção, fraude

à licitação, dentre outros

Demonstrada também a causa especial de aumento de pena do § 4º, II, do

artigo 2º da lei 12.850/13 tendo em vista que a condição do funcionários público corrompido

(RENATO DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS) que constituíam o

29 O envolvimento de JOÃO VACCARI no crime de Organização Criminosa está sendo apurada em investiga-
ção em curso perante o Supremo Tribunal Federal, juntamente com outras pessoas pertencentes ao núcleo po-
lítico.
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primeiro núcleo da organização era crucial para a prática dos delitos objetivados pela organi -

zação.

Considerando que parte dos valores ilícitos obtidos pela organização era

destinada ao exterior, consoante será demonstrado nos presentes autos, no capítulo referen-

te à lavagem de ativos da presente peça, bem como em outros feitos no âmbito da Operação

Lava Jato, presentes também as causas de aumento de pena dos incisos III e V do menciona-

do § 4º. 

Por fim, tendo em vista que a organização criminosa ora revelada, conforme

acima exposto, atuava em esquema ilícito representado por uma extensão daquele imple-

mentado no âmbito da Diretoria de Serviços, resta evidente o seu relacionamento com ou-

tros grupos criminosos formados por outras empreiteiras, operadores financeiros e funcioná-

rios públicos,  sendo certo, contudo,  que integrados também por RENATO DUQUE, e que

também atuavam naquela Diretoria, seguindo modus operandi bastante semelhante ao ob-

servado nestes autos. Incide, assim, também a majorante prevista no inciso IV do § 4º, do

artigo 2º da lei 12.850/13.

4.  DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA ENVOLVENDO CONTRATOS FIR-

MADOS DIRETAMENTE ENTRE O GRUPO KEPPEL FELS E A PETROBRAS.

Consoante a narrativa  de fatos  promovida na denúncia,  ora  corroborada pelo

amplo  acervo  de  provas  carreado  aos  autos  no  curso  da  fase  instrutória,  a  corrupção

praticada no âmbito dos contratos elencados30 firmados diretamente com a PETROBRAS por

empresas do Grupo KEPPEL FELS desenvolveu-se de forma bilateral, segundo uma estrutura

geral já observada em diversos outros casos desvelados no âmbito da Operação Lava Jato. 

Assim,  segundo  o  esquema  implantado  em  desfavor  da  empresa  estatal,  as

empresas, por intermédio de representantes e operadores financeiros, ofereciam e efetuavam

o pagamento de propina a funcionários de altos estratos da PETROBRAS, os quais possuíam

forte ligação com os integrantes do núcleo político, o qual, em troca, mantinha os servidores

em seus cargos elevados, a fim de que zelassem interna e ilegalmente pelos interesses dessas

30  Contrato para adequação do casco do navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58, Contrato para presta-
ção de serviços de engenharia, suprimento, construção, montagem e integração da Plataforma P-51,  Contrato
para prestação de serviços de construção do casco e integração da Plataforma P-52 e Contrato para prestação 
de serviços de construção, montagem e integração da Plataforma P-56.
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empresas.

Assim,  de  um  lado,  o  esquema  envolvia  a  corrupção  ativa  praticada  pelas

empresas  (com atuação  de  ZWI SKORNICKI, representante  do Grupo KEPPEL  FELS).  De

outro,  abarcava  a  corrupção  passiva  de  funcionários  de  alto  escalão  da  PETROBRAS  –

RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO –, com destinação das vantagens indevidas apuradas

para  os  próprios  funcionários  e  também  para  o  Partido  dos  Trabalhadores,  agremiação

política que dava sustentação a sua manutenção nos cargos de Diretor e Gerente Executivo,

ou ainda, consoante as orientações dadas por JOÃO VACCARI NETO, em favor de pessoas

ligadas ao partido político (como JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA).

Os contratos em exame foram firmados no âmbito da Diretoria de Exploração e

Produção, e foram conduzidos pela Diretoria de Serviços, responsável pelos procedimentos

licitatórios de outras Diretorias, ao tempo liderada por RENATO DUQUE (Diretor) e PEDRO

BARUSCO (Gerente de Engenharia).

Nessa linha, tais contratos seguiram o mesmo esquema ilícito já observado na

Diretoria  de  Serviços,  em  que  o  pagamento  de  propina  era  algo  endêmico  e

institucionalizado,  estendendo-se, para  além  dos  contratos  firmados  pela  Estatal  nos

emblemáticos  casos  das  empreiteiras  cartelizadas,  para  atingir  também  diversos  outros

contratos firmados. 

Esse é o teor do depoimento do próprio PEDRO BARUSCO, réu colaborador,  o

qual esclareceu que o pagamento de propinas no âmbito da PETROBRAS, durante o período

em que ocupou a Gerência de Engenharia, o pagamento de propina “era algo endêmico e

institucionalizado”.  Destacou  PEDRO  BARUSCO,  ainda,  que  não  havia  represálias  aos

empresários  na  hipótese  de  não  concordarem  com  a  corrupção  dos  agentes

públicos(EVENTO 385, TERMO1) 31.

Ministério Público Federal: Bom, então, para iniciar,  eu gostaria que o senhor

narrasse como era o esquema, havia um esquema de pagamento de propina

no âmbito da diretoria de serviços?

31 Evento 1, OUT18  - Termo de Colaboração nº 02 (autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9,
OUT4): “[...] QUE indagado se as propinas recebidas pelo declarante e RENATO DUQUE eram uma
exigência, sob pena de represálias a empresários, afirma que não, pois na realidade o pagamento
de propinas dentro da PETROBRAS era algo “endêmico” e institucionalizado [...]”.
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Depoente: Sim, havia, eu já descrevi com detalhes no meu acordo em vários ane-
xos, né.
Ministério Público Federal:É, é importante agora aqui que o senhor detalhe ele
nos autos no seu depoimento, então eu vou pedir para o senhor explicar como
funcionava, como que surgiu esse esquema de corrupção, como se operava esse
esquema.
Juiz Federal:Se o senhor puder descrever sinteticamente, porque embora isso já
foi objeto de outros depoimentos, o fato aqui é um outro processo, o senhor pre-
cisa falar isso novamente, mas eu peço que seja sintético.
Depoente: Assim, eu entrei em 2003, aí eu comecei a ver que tinha algumas ne-
gociações, e já no final de 2003 eu já estava participando, assim, desse esquema,
que era basicamente, assim, um recebimento de uma comissão, ou de uma
propina, na faixa de 1% a 2% dos grandes contratos de algumas grandes
empresas. Eram várias empresas, eu não sei se vale a pena relacionar, mas
era isso, eram basicamente um recebimento de 1% a 2% dos grandes contra-
tos de uma série de empresas...
Ministério Público Federal:Em um dos... Desculpa interromper... Em um dos seus
termos de colaboração o senhor menciona aproximadamente 90 contratos que
teriam havido pagamentos de propina, é isso?
Depoente: Sim, porque, como é que foi a sequência no final, começou a lavajato,
eu tinha alguns registros ainda e tal, e eu destruí, aí quando foi na fase do meu
acordo, baseado no sistema da própria Petrobras, eu tinha uma cópia, quando eu
saí da Petrobras eu fiz uma cópia do sistema com todos os meus atos de gestão,
aí eu repassei todos os meus atos de gestão tentando identificar quais eram os
contratos, que eu me lembrava, que tinha havido propina. Foi aí que eu fiz aquela
tabela que relaciona aqueles 90 contratos.
Ministério Público Federal: Certo. E esse contato, o senhor falou que havia essa
prática de pagamento dessa propina, e como era essa solicitação que era feita,
como era feito o pagamento?
Depoente:Bom, tinha várias formas, bom, primeiro a divisão, assim, quando era,
por exemplo, contrato da área do abastecimento, que era do diretor Paulo
Roberto Costa, normalmente era 2%, e esses 2%, 1% era para a área do dire-
tor Paulo Roberto Costa, 1%, e 1% ir para a área do doutor Renato Duque.
Desse 1% que vinha para a área de serviços, do doutor Renato Duque, meta-
de ia para o Partido dos Trabalhadores e essa outra metade ia para o que a
gente chamava casa, que participavam algumas pessoas, normalmente eu e
o doutor Duque, essa era a divisão. Então eu era responsável pelo recebimento
da parte da propina que cabia à diretoria de serviços, então, assim, como a parte
do doutor Paulo Roberto, como ele recebia e como o partido recebia isso eu não
participava, eu não tinha ingerência nessa parte, então eu era responsável por re-
ceber a parte que cabia à casa, normalmente eu e o diretor Duque, então essa
parte eu recebia, e normalmente era ou em dinheiro em espécie ou em depósitos
em contas de companhias offshores no exterior, acho que 100% Suíça. 
Ministério Público Federal:Então,  só para esclarecer, nesse caso o senhor falou
que tinha a casa e o partido, então a casa ganhava o senhor, Renato Duque, mais
alguém?
Depoente:Aí depende de contrato a contrato, tinha alguns contratos que eu lem-
bro que o… Na época, o doutor Zelada, que trabalhava comigo antes de ele ir
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para a diretoria internacional, ele também participou de alguns, do recebimento
de alguns contratos, e também tinha contratos que a divisão não era dessa forma
porque às vezes tinha despesa e tal, e tinha um operador, então, vamos dizer as-
sim, que os 50% da casa o operador cobrava uma parte para, vamos dizer assim,
para oficializar o dinheiro para pagar os impostos e então ficava com uma peque-
na parte, e aí repassava para mim a parte relativa ao diretor Duque e eu.
Ministério Público Federal:Então a parte do Renato Duque o senhor recebia?
Depoente:Normalmente, eu recebi por muito tempo em nome dele.
Ministério Público Federal:E depois o senhor repassava a ele de que forma?
Depoente:Bom, o quê que aconteceu, começou a acumular, eu comecei a acumu-
lar um volume muito grande que pertencia a ele, e um dia, eu lembro que um dia
eu cheguei para ele e falei “Olha, Duque, está ficando uma responsabilidade mui-
to grande para cima de mim, porque eu estou com um volume muito grande de
dinheiro, você precisa arrumar uma forma de eu passar ou de canalizar alguma
coisa para você”, foi quando, logo em seguida, a gente foi numa viagem que a
gente ia passar em Paris, nós encontramos um agente bancário suíço lá e esse
agente bancário determinou duas contas, uma conta chamada Korat, que a gente
chamava K, e uma conta, Toray, que a gente chamava de T, e aí eu comecei a dire-
cionar alguns depósitos para essas contas K e T, que era para ser direcionado ao
diretor Duque, para começar a fazer, vamos dizer assim, uma compensação ou
uma prestação de contas, vamos dizer assim. Bom, isso, aí depois, mais recente-
mente, acho que em 2011, também nós chegamos a ir para a Itália, mais especifi -
camente para Milão, onde eu, o doutor Ferraz e o doutor Duque, nós abrimos
umas... Cada um abriu uma offshore no Banco Cramer de Lugano, Suíça, no can-
tão italiano, também para fazer alguns recebimentos, e aí, por exemplo, a parte
da, eu me lembro que a parte da Sete Brasil, das propinas dos contratos das pla-
taformas contratadas pela Sete Brasil junto aos estaleiros nacionais, que cabia a
Renato Duque e Ferraz, já foram depositadas nessas contas. 
Ministério Público Federal: Bom, então o senhor mencionou a questão da casa, e
eu queria saber do partido, quem é que cuidava dos valores dessa metade, desse
0,5% relacionado ao partido?
Depoente:Bom,  no começo,  quando tinha um contrato,  o diretor  falava assim
“Olha...”
Ministério Público Federal: O diretor Duque?
Depoente:Isso. O diretor Duque falava assim “Esse aqui tem 2, 1 lá para o Paulo
Roberto, esse 1 tal...” e eu ficava cuidando do meio, não sabia quem era que fica-
va responsável pelo partido. Mais recentemente, assim, tipo 2010, eu comecei a
ver que o diretor Duque tinha muita reunião com o doutor Vaccari, sempre que
ele tinha reunião com o doutor Vaccari ele me pedia algumas informações sobre
alguns contratos, algum andamento de algumas… Informações de forma geral, e
eu dava essas informações sempre na véspera dele se reunir com o doutor Vacca-
ri; depois ele passou a me levar junto nas reuniões com o doutor Vaccari e tal, e aí
eu percebi que quem tomava conta era o doutor Vaccari, agora não sei exata-
mente quando que o doutor Vaccari começou né, mas, assim, de 2010 para frente
esses assuntos eram tratados, essas propinas que cabiam ao partido eram trata-
das pelo doutor Vaccari, João Vaccari.
Ministério Público Federal:Bom, aqui na denúncia são objeto alguns contratos,
primeiro vou falar das plataformas que houve contratação direta, Petrobras e
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Keppel Fels, plataforma P51, P52, P56 e P58, houve pagamento de propina
nesses contratos?
Depoente:Sim, houve.
(…)
Ministério Público Federal:Nessa negociação de propina com o senhor Zwi, a
negociação foi tranquila, o senhor ameaçou ele ou a Keppel Fels de alguma
coisa, de algum… Se não houvesse o pagamento qual seria a consequência?
Depoente: Nunca houve ameaça, nem nesse caso, nem nos outros casos.
Ministério Público Federal:A tratativa era tranquila?
Depoente:Sempre foi.
Ministério Público Federal:O senhor faz até menção em alguns termos do se-
nhor a existência de uma regra do jogo de propina, é isso mesmo, existia… 
Depoente:É o que eu falei, aquele 1%, 2%.

Outros colaboradores também reconheceram a prática sistêmica de pagamento e

recebimento de propina em razão de contratos vinculados a várias Diretorias da Estatal. Cite-

se, a título de exemplo, o que dito pelo colaborador JULIO CAMARGO, referindo-se à prática

como  a  “regra  do  jogo”32,  afirmação  que,  embora  referida  à  atuação  das  empresas

cartelizadas,  pode perfeitamente ser aplicada ao contexto em mesa,  sobretudo pelo que

reconhecido por PEDRO BARUSCO.

Em  sede  judicial,  esse  aspecto  reiterado  e  “automático”  do  pagamento  de

propinas  no  âmbito  da  Diretoria  de  Serviços  foi  confirmado  pela  testemunha  Milton

Pascowitch (Evento 325 e Evento 385):

Ministério Público Federal:- Primeiramente, eu gostaria de saber se o

senhor  tem  conhecimento  sobre  a  existência  de  um  esquema  de

pagamento reiterado de propina no âmbito da diretoria de serviços

da Petrobras?

Depoente:- Sim.

32 Evento 1, OUT 45 - Processo 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, Evento 553: "[…] Ministério Público Fe-
deral: - Certo. O senhor fez menção, quando eu questionei o senhor sobre pagamento de propina, 
o senhor mencionou uma regra do jogo, só para ficar claro, para eu entender perfeitamente, havia 
o pagamento reiterado, essa expressão 'regra do jogo' que o senhor usou, mencionou, havia paga-
mento reiterado, já havia um ajuste prévio, exatamente como acontecia? Júlio Camargo: - A regra 
do jogo, doutora, a que eu me referi é que não havia contrato na Petrobras se não houvesse um 
acordo do pagamento desses valores para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de enge-
nharia e serviços. Ministério Público Federal: - Isso já era uma regra conhecida, já era uma prática 
conhecida? Júlio Camargo: - Uma regra de mercado... Perdão, desculpe interromper. Ministério Pú-
blico Federal: - O senhor falou em regra de mercado, já conhecida pelo senhor e pelas outras em-
presas, com as quais o senhor mantinha contato? Júlio Camargo: - Sim […]".
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Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  pode  me  explicar  o  que  o

senhor  tem  conhecimento,  como  funcionava,  como  eram  as

solicitações de propina?

Depoente:-  Bom, eu tenho conhecimento até mesmo por fatos do

qual eu estou pessoalmente envolvido, na contratação tanto de obras,

num  chamado  downstream  on-shore,  obras  de  refinarias  e  outras

contratações, como nas contratações que houveram na área de off-

shore, contratações de plataformas ou de serviços na área off-shore

mas que caberiam ainda a diretoria  de serviços.  Era conhecido de

mercado que existia um valor, um percentual de comissão a ser pago

e essa comissão era dividida entre a área política e a chamada Casa,

que era feita pela diretoria de serviços, pelo Pedro Barusco e Renato

Duque.

Ainda no curso da presente instrução criminal, também confirmaram o esquema

implementado, além do próprio PEDRO BARUSCO, as testemunhas Ricardo Pessoa, Walmir

Pinheiro (Evento 325 e Evento 385) e Augusto de Ribeiro Mendonça Neto (Evento 366):

Ministério  Público  Federal:-  Só  mais  uma  última  pergunta,  essa

sistemática  de  pagamento  de  propina  no  âmbito  da  diretoria  de

serviços, acertado com o Duque, com o Barusco, ela era reiterada, ela,

havia... Era uma prática corriqueira, o senhor tem conhecimento?

Depoente:- Sim. Pelo que eu tenho conhecimento, as empresas que

participavam  das  concorrências  da  Petrobras  nessa  oportunidade

conversavam muito entre si, e era um comentário geral, acredito que

todas pagavam.

(…)

Juiz Federal:- Isso foi indagado também ao senhor, mas isso era uma

prática generalizada, esse pagamento de propinas em contratos da

Petrobras?

Depoente:- Sim, senhor.

Dentro  desse  esquema  ilícito  de  pagamento  rotineiro  de  propinas,  PEDRO
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BARUSCO  esclareceu que o valor dos pagamentos das vantagens indevidas nos contratos

vinculados às Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração e Produção e à própria

Diretoria de Serviços, em geral, girava em torno de 1% a 2% do montante contratado pela

empresa pagadora e a PETROBRAS. Quanto aos contratos ligados à Diretoria de Exploração e

Produção (caso dos contratos do Grupo KEPPEL FELS com a PETROBRAS), a porcentagem,

que ficava mais próxima de  1%, era dividida à razão de 1/2 para a “Casa”, composta, na

maioria  dos casos,  por  PEDRO BARUSCO  e  RENATO DUQUE,  e  1/2 para o Partido dos

Trabalhadores – PT, representado por JOÃO VACCARI33. 

Como  contrapartida,  RENATO  DUQUE  e PEDRO  BARUSCO e  os  demais

empregados  da  PETROBRAS  envolvidos  adredemente  assumiam  o  compromisso  de

manterem-se inertes e anuírem com a prática de pagamento e recebimento de propina de

modo endêmico, institucionalizado e sistêmico no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se

nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar

irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação. A destinação

de parte da vantagem indevida em favor do Partido dos Trabalhadores ocorria em função de

33 Evento  1,  OUT17  -  Termo  de  Colaboração  nº  03  de  PEDRO  BARUSCO (autos  nº  5075916-
64.2014.404.7000, evento 9, OUT5: “[…] QUE durante o período em que foi Gerente Executivo de
Engenharia da PETROBRAS, subordinado ao Diretor de Serviços, RENATO DE SOUZA DUQUE,
entre fevereiro de 2003 a março de 2011, houve pagamento de propinas em favor do decla-
rante e de RENATO DUQUE, bem como em favor de JOÃO VACCARI NETO, representando o
Partido dos Trabalhadores – PT, a partir do momento em que este se tornou tesoureiro de tal parti -
do e passou a operar em favor do mesmo; QUE esses pagamentos de propinas foram feitos em ra-
zão de aproximadamente 90 (noventa) contratos de obras de grande porte firmados entre a PE-
TRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e algumas empresas coligadas e diversas construtoras que
se organizavam em consórcios ou isoladamente, a maioria integrante de cartel que o declarante
fornecerá detalhes em anexo próprio, dentre outras empresas diversas; QUE todos esses contratos
passaram pelo crivo da Diretoria de Serviços, de RENATO DUQUE, e pelo declarante, enquanto Ge-
rente Executivo de Engenharia, e foram aprovados pela Diretoria Executiva da PETROBRAS; QUE es-
ses contratos estavam vinculados às Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia e Exploração e Pro-
dução,  bem como há contratos  relacionados especificamente  à  Diretoria  de Serviços;  […]  QUE
quando os contratos envolviam a Diretoria de Exploração e Produção, cujo Diretor era GUILHERME
ESTRELA, o percentual de propina variava normalmente entre 1% e 2%, mais próximo de 1%,
sendo que desses metade era para o Partido dos Trabalhadores – PT, representado por JOÃO
VACCARI NETO, e a outra metade era para a “Casa”, representada neste caso apenas por RENA-
TO DUQUE e o declarante e, muito eventualmente, JORGE LUIZ ZELADA e ou ROBERTO GONÇAL-
VES; QUE houve casos, no entanto, em que o pagamento da propina foi integral para a “Casa” ou
para o Partido dos Trabalhadores – PT, mas isso pode ter decorrido de troca de propina entre os
mesmos; […] QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal sobre quais foram os principais con-
tratos no âmbito da Diretoria de Exploração e Produção que geraram os valores pagos a título de
propina, afirma que foram os contratos de construção de grandes plataformas, como a P51, P52,
P53, P55, P56, P57, P58, P61, P63, bem como a construção de oito cascos dos FPSO dos navios do
pré-sal [...]”.
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ter sido o Partido dos Trabalhadores o responsável pela indicação e manutenção de RENATO

DUQUE e PEDRO BARUSCO noa cargoa de Diretor de Serviços da Petrobras e Gerente de

Engenharia.

Especificamente no que tange aos valores destinados à “Casa”, eram na maioria

das vezes recebidos por PEDRO BARUSCO, que também fazia o gerenciamento das parcelas

devidas a  RENATO DUQUE até algum tempo após a saída daquele da PETROBRAS (até o

final de 2011), sendo que os recebimentos dos valores indevidos ocorriam em sua grande

maioria em contas de titularidade de offshores no exterior34.

Em depoimento prestado nestes autos, reafirmou PEDRO BARUSCO (Evento 325

e Evento 385):

Ministério Público Federal:- Certo. E esse contato, o senhor falou que

havia  essa  prática  de  pagamento dessa  propina,  e  como era  essa

solicitação que era feita, como era feito o pagamento?

Depoente:- Bom, tinha várias formas, bom, primeiro a divisão, assim,

quando era, por exemplo, contrato da área do abastecimento, que era

do diretor Paulo Roberto Costa, normalmente era 2%, e esses 2%, 1%

era para a área do diretor Paulo Roberto Costa, 1%, e 1% ir para a

área do doutor Renato Duque. Desse 1% que vinha para a área de

serviços,  do  doutor  Renato  Duque,  metade  ia  para  o  Partido  dos

Trabalhadores e essa outra metade ia para o que a gente chamava

34 Nesse sentido, o que dito pelo colaborador PEDRO BARUSCO (Evento1, OUT17): “[...]  QUE indagado
pelo Delegado de Polícia Federal sobre quanto RENATO DUQUE recebeu de propina por con-
ta desses aproximadamente 90 (noventa) contratos da PETROBRAS firmados para obras de
grande porte, ao longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que normalmente, no período em
que RENATO DUQUE ocupava a Diretoria de Serviços,  o declarante recebia tanto em seu
nome quanto em nome de RENATO DUQUE, uma vez que RENATO DUQUE “tinha a postura”
de que terceiros recebessem em seu nome,  sendo que o declarante era uma dessas pessoas,
acreditando que tenha sido a principal; QUE desse modo, o declarante recebeu propinas corres-
pondentes à parte que era destinada à RENATO DUQUE, em diversas contas suas mantidas no exte-
rior e também parte em dinheiro, entre 2003 até o final de 2011; QUE acredita que tenha recebido
em favor de RENATO DUQUE durante tal período aproximadamente US$ 40 milhões de dólares;
QUE o declarante, todavia, quando recebeu em suas contas no exterior a parte de RENATO DUQUE,
não repassou a ele posteriormente a quantia correspondente mediante transferências para outras
possíveis contas mantidas por DUQUE no exterior; QUE na realidade, o que o declarante fez foi pa-
gar durante 2005 a 2011, periodicamente, com frequência mensal, quantias em dinheiro a RENATO
DUQUE, em reais, em espécie, no Brasil, que totalizaram aproximadamente entre R$ 10 e 12 mi-
lhões de reais; QUE o declarante entregava o dinheiro no próprio gabinete utilizado por RENATO
DUQUE na Diretoria de Serviços, na sede da PETROBRAS [...]”.
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casa, que participavam algumas pessoas, normalmente eu e o doutor

Duque, essa era a divisão. Então eu era responsável pelo recebimento

da parte da propina que cabia à diretoria de serviços, então, assim,

como a parte do doutor Paulo Roberto, como ele recebia e como o

partido recebia isso eu não participava, eu não tinha ingerência nessa

parte, então eu era responsável por receber a parte que cabia à casa,

normalmente eu e o diretor Duque, então essa parte eu recebia, e

normalmente era ou em dinheiro em espécie ou em depósitos em

contas de companhias off-shores no exterior, acho que 100% Suíça.

(...)

Ministério Público Federal:- Então a parte do Renato Duque o senhor

recebia?

Depoente:- Normalmente, eu recebi por muito tempo em nome dele.

Tal parâmetro de divisão e pagamento das verbas oriundas de corrupção restou

fartamente  confirmado  no  curso  da  instrução  processual.  Foi  então  corroborado  pelas

testemunhas Milton Pascowitch (trecho de depoimento acima transcrito), Walmir Pinheiro35 e

Ricardo Pessoa  (Evento 325 e Evento 385):

Ministério  Público  Federal:-  Senhor  Ricardo,  primeiramente  eu

gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de um esquema de

corrupção  estruturado  na  diretoria  de  serviços  da  Petrobras,  de

pagamentos  reiterados  de  propinas  em  razão  de  obras,  contratos

firmados com a diretoria de serviços?

Depoente:- Tenho sim, senhora.

Ministério Público Federal:- O senhor pode me relatar como ocorria,

35 Ministério Público Federal:- Certo. Nesse período que o senhor trabalhou como diretor financeiro da UTC, 
o senhor teve conhecimento, participou de tratativas e teve conhecimento de pagamento de propina em favor 
de funcionários da diretoria de serviços da Petrobras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Esses pagamentos eram reiterados, corriqueiros?
Depoente:- Eram usuais.
Ministério Público Federal:- Usuais, certo. E o senhor sabe em favor de quem eram feitos esses pagamen-
tos?
Depoente:- Geralmente era para o Pedro Barusco e tinha algumas contribuições para o PT, que eram vincula-
dos a esses contratos.
Ministério Público Federal:- Essas contribuições faziam parte de um acerto de propina, é isso?
Depoente:- Sim.
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como se operava esse sistema, quem era responsável, quem solicitava

os valores?

Depoente:- Como eu já disse antes, a cada contrato que você, que a

empresa era adjudicada, você era instado a pagar 1% para a diretoria

de serviços e 1% para a diretoria de abastecimento. Essa diretoria de

serviços,  metade  ou  0,5%,  esse  era  um número  referência,  para  a

Casa, como eles diziam, e a outra para o Partido dos Trabalhadores.

Ministério Público Federal:- Essa solicitação ela era feita por quem?

Depoente:-  Essa  solicitação  era  feita  pelo  Barusco  e  pelo  diretor

Duque, que encaminhava ao João Vaccari Neto.

No  caso  específico  dos  contratos  firmados  entre  o  Grupo  KEPPEL  FELS  e  a

PETROBRAS,  a  negociação  de  propina  era  estabelecida  entre  PEDRO  BARUSCO e ZWI

SCORNICKI36, representante do Grupo KEPPEL FELS no Brasil, que também se encarregava

de efetuar o pagamento das vantagens indevidas.

Tal fato foi afirmado e reafirmado por  PEDRO BARUSCO em seu depoimento

perante esse Juízo (Evento 325 e Evento 385):

Ministério  Público  Federal:  Esses  pagamentos  de  propina  foram

acertados com quem da Keppel Fels? 

Depoente: O senhor Zwi Zkornicki.

(...)

Ministério Público Federal:- Então, mas nesses casos especificamente

para tratar da propina nesses contratos que o senhor mencionou, a

36 Termo de colaboração colhido em 14/01/2016 (Evento 1, OUT3): (…) As conversas com ZWI inicia-
ram-se a partir de 2004. Recorda-se que a primeira vantagem indevida que recebeu de ZWI SKOR-
NICKI, em razão de contratos da KEPPEL com a PETROBRAS, tinha relação com a contratação do es-
taleiro para construção da plataforma P-51 […] QUE acredita que ZWI destinava parte das comis-
sões que recebia diretamente da KEPPEL ao COLABORADOR e a RENATO DE SOUZA DUQUE; QUE, 
no entanto, não descarta que os dirigentes da KEPPEL soubessem que deveria haver pagamento de
vantagem indevida aos diretores da PETROBRAS […] QUE reforça o fato de que ZWI SKORNICKI ti-
nha plena ciência de que tinha que pagar propina ao COLABORADOR e a RENATO DE SOUZA DU-
QUE em relação aos grandes contratos que a KEPPEL ganhava junto a PETROBRAS: QUE por "gran-
des contratos" o COLABORADOR entende contratos acima de USD 24.000.000,00; QUE acredita que
ZWI SKORNICKI mantinha relações exclusivas com RENATO DUQUE, o que pode ter proporcionado 
pagamento de vantagem indevida somente a ele (...)”.
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tratativa foi com o senhor Zwi, mais alguém, não?

Depoente:- Exclusivamente com o senhor Zwi

O próprio ZWI SKORNICKI, na qualidade de réu colaborador, assim reconheceu

expressamente, por ocasião de seu interrogatório judicial (Evento 486):

Juiz Federal:- Agora indo para a acusação aqui propriamente dita, a

acusação aqui é bastante determinada em relação ao senhor, é

uma  afirmação  do  Ministério  Público,  que  o  senhor  teria

intermediado o pagamento de propinas, vantagens indevidas, do

grupo Keppel Fels para dirigentes da Petrobras, procede isso? O

senhor fez isso?

Interrogado:- Procede.

No âmbito  de contratação direta  entre  a  KEPPEL  FELS e  a  PETROBRAS,  e  de

acordo com o apresentado esquema criminoso, a denúncia imputa aos acusados a prática do

crime de corrupção ativa e passiva nos seguintes contratos: (III.2.1) Contrato para adequação

do casco do navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58; (III.2.2) Contrato para prestação

de serviços de engenharia, suprimento, construção, montagem e integração da Plataforma P-

51;  (III.2.3)  Contrato para prestação de serviços  de construção do casco e integração da

Plataforma P-52; e (III.2.4) Contrato para prestação de serviços de construção, montagem e

integração da Plataforma P-56.

Contrato para adequação do casco do navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58

Narra a acusação que, consoante o esquema de corrupção acima descrito,  ZWI

SCORNICKI,  representante do Grupo Keppel Fels no Brasil, ofereceu, prometeu e pagou a

RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO vantagem indevida em quantia equivalente a 1% (US$

1.337.137,52) do valor total do contrato (US$ 133.713.752,22) para a execução das obras

de  “Adequação do Casco do Navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58”, celebrado, entre

a PETROBRAS e a KEPPEL SHIPYARD LTD, na data de 15/01/2009. Narra ainda que  PEDRO

BARUSCO e RENATO DUQUE, por sua vez, solicitaram, aceitaram e efetivamente receberam a

vantagem indevida em razão do contrato firmado entre a KEPPEL SHIPYARD e a PETROBRAS
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e, como contrapartida, assumiram o compromisso de se omitirem quanto à irregularidade e

de, quando necessário, praticar atos comissivos no interesse da empresa.

Nesses  termos,  é  imputada  a  ZWI  SCORNICKI a  prática,  por  2  vezes,  em

concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que os funcionários públicos corrompidos

efetivamente  deixaram  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas

prometidas  para  tanto.  Pela  mesma  razão,  a  denúncia  imputa  a  PEDRO  BARUSCO  e  a

RENATO DUQUE a prática,  por  1 vez do delito de corrupção passiva qualificada,  em sua

forma majorada (art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal).

A solicitação por parte de PEDRO BARUSCO e o oferecimento da vantagem inde-

vida, bem como o seu efetivo pagamento estão fartamente demonstrados nos autos. 

PEDRO BARUSCO, ao firmar acordo de colaboração com o Ministério Público Fe-

deral, admitiu que efetivamente recebeu de  ZWI SCORNICKI vantagem indevida em razão

do contrato firmado para a obra da Plataforma P-58. Asseverou, ainda, que os valore se desti-

navam a ele e a RENATO DUQUE37, identificando que os valores de propina foram divididos

da seguinte forma: metade para a CASA (RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO) e a outra

metade para o Partido dos Trabalhadores.

As declarações de PEDRO BARUSCO são corroboradas por planilha de controle

dos pagamentos das propinas elaborada e fornecida pelo colaborador, da qual constam  seis

37 Em seu termo de Depoimento nº 04, PEDRO BARUSCO revelou: “..QUE ZWI ZCORNIKY era o repre-
sentante oficial da KEPELL FELS e também agia como operador no pagamento das propinas; QUE
ZWI também representou a empresa FLOATEC, cuja proprietária é a KEPELL FELS; QUE foram firma-
dos 6 (seis) grandes contratos entre a KEPELL FELS/FLOATEC e a PETROBRÁS, todos na Área de Ex-
ploração e Produção, entre 2003 a 2009, no valor aproximado de US$ 4 bilhões de dólares; QUE o
pagamento de propinas referente as esses contratos foram totalmente “liquidados” por ZWI, que
realizou pagamentos entre 2003 a 2013, sendo que a propina referente ao contrato da P52 foi para
o Partido dos Trabalhadores – PT, RENATO DUQUE e outros,, mas não sabe dizer como foi operaci-
onalizado, pois não participou; QUE em relação aos outros contratos, em regra, a divisão foi feita
entre metade para o Partido dos Trabalhadores – PT e a outra metade para a “Casa” – declarante e
RENATO DUQUE -, sendo que nos contratos da P51 e da P56, JORGE LUIZ ZELADA também partici -
pou na “Casa”; QUE indagado em quais contas o declarante e RENATO DUQUE receberam, afirma
que efetivamente iniciou os recebimentos nas contas “K” e “T”, no BANCO LOMBARD ODIER, em
torno de US$ 4 milhões de dólares, bem como na conta do declarante no BANCO DELTA, o valor de
US$ 2 milhões dólares aproximado, que ainda não sabe o nome, e acredita que DUQUE também
tenha recebido neste banco US$ 12 milhões de dólares; QUE os valores que ZWI tinha a pagar o
declarante deixou “de propósito” acumulando, pois pretendia ter uma “forma de liquidar o seu
débito com DUQUE”; QUE indagado sobre as contas que ZWI utilizou para transferir os valores, afir-
ma que não sabe (Evento 1, OUT16)

  80/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

contratos firmados pelo Grupo KEPPEL FELS diretamente com a PETROBRAS, entre 2003 e

2009, em que houve o pagamento de vantagem indevida: plataformas P-51, P-52, p-53, P-61,

P-56, P-58 Casco. Neste sentido, observe-se o recorte da planilha a seguir reproduzido38:

Em depoimento prestado nestes  autos,  PEDRO BARUSCO reiterou  que  houve

propina no contrato da “P-58”, verbis39:

Ministério Público Federal:-  Sim, mas o contrato da P58 firmado

com a Keppel Fels houve pagamento de propina, então? Sendo

bem específica.

Depoente:- Houve, houve.

Da mesma forma, o representante do Grupo KEPPEL FELS, ZWI SKORNICKI, em

depoimento prestado perante esse Juízo em 21/07/2016 (Eventos 457 e 486), já na qualidade

de réu colaborador, em virtude de acordo de colaboração premiada que celebrou com o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  afirmou categoricamente que no contexto do contrato ora

em  exame  houve  pagamento  de  propina  em  favor  da  “CASA”,  na  pessoa  de    PEDRO

BARUSCO  ,  bem como do Partido dos Trabalhadores, seguindo a divisão de 1/2 da verba

ilícita para cada núcleo, e tendo por contrapartida a omissão dos empregados públicos em

relação aos atos de seu ofício:

Juiz Federal:- Agora indo para a acusação aqui propriamente dita, a

acusação aqui é bastante determinada em relação ao senhor, é uma

afirmação do Ministério Público, que o senhor teria intermediado o

pagamento de propinas, vantagens indevidas, do grupo Keppel

38 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT6 – (Evento 1 OUT16).
39 Evento 385
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Fels para dirigentes da Petrobras, procede isso? O senhor fez isso?

Interrogado:- Procede.

Juiz Federal:- Desculpa, acho que eu não ouvi.

Interrogado:- Procede.

(...)

Juiz Federal:- Depois nós vamos voltar para uns detalhamentos, mas

vamos falar nesse último contrato aqui com a Petrobras, que é um de

15 de janeiro de 2009, é a P58.

Interrogado:- A P58 foi uma concorrência, essa foi uma concorrência,

só com empresas estrangeiras, eu acho que eram três empresas que

participaram, que foi a Keppel, a Jurong e a Sembawang, porque a

plataforma ou navio, que é um FPSO, eu estou falando 51, 52 e 56,

são semissubmersíveis, não são FPSO’s, o caso da 58 é um FPSO, um

navio transformado, e precisava fazer uma reforma nele antes de tra-

zer para o Brasil para entregar ao consórcio... 58..., ao consórcio Quei-

roz Galvão/IESA, para eles terminarem o serviço no Brasil, então nós

fizemos umas modificações em Singapura, o contrato foi todo feito

em Singapura.

Juiz Federal:- E houve pagamento de propina também nesse con-

trato?

Interrogado:- Houve também para o senhor Pedro Barusco e para

o partido.

Juiz Federal:- Nas mesmas circunstâncias, semelhantes, que o da P56?

Interrogado:- De 1%, meio a meio.

Juiz Federal:- E nesse caso da P58, houve alguma, por que se pagou

essa propina, houve algum...

Interrogado:- Nosso preço foi o menor preço de qualquer forma, mas

para não ter nenhum embaraço durante a obra, trazer para o Brasil,

não ter interferências, ficar as coisas mais suaves durante a obra, não

atrapalhar, essa é a verdade, e aí a coisa realmente ficou como se fos-

se uma coisa corriqueira.

  82/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

E se,  de um lado,  há  prova robusta  do efetivo pagamento de propina no

contrato em exame, de outro, está claro que os empregados da empresa estatal deixaram de

praticar atos de ofício, bem como praticaram outros com infringência de seu dever funcional.

Basta ver, para isso, que, a despeito da inequívoca ciência de RENATO DUQUE e

de PEDRO BARUSCO acerca das ilicitudes que ladeavam o processo licitatório no contrato

em exame, os termos contratuais foram, afinal, subscritos, deixando os empregados públicos

de tomar qualquer medida para coibir  o avanço dos negócios viciados, omitindo-se nos

deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar

irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

A  partir  de  relação  de  contratos  celebrados  pela  PETROBRAS com o  Grupo

KEPPEL FELS40,  identificaram-se,  dentre  eles,  aqueles  dos  quais  constam expressamente

como  objeto  os  referidos  por  PEDRO  BARUSCO,  denotando  que  esses  contratos

efetivamente foram celebrados:

Tudo isso, por estarem PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE determinados a

omitirem-se  diante  das  irregularidades,  bem  como  praticarem  os  atos  necessários  para

viabilizar  a  contratação,  em  contrapartida  das  vantagens  indevidas  que  solicitavam  e

recebiam, em próprio nome e também em nome do Partido dos Trabalhadores – agremiação

política que lhes dava sustentação em seus cargos.

Assim, o contexto de provas carreado aos autos demonstra de maneira irrefutável

que   ZWI SCORNICKI,   no que toca ao contrato relacionado à Plataforma P-58, praticou, por 2

vezes, em concurso material, o delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no

art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal.

40 Processo 5003682-16.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, ANEXO12, Página 1.
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Nome da Empresa Objeto Valor Aditivos

Petrobras Netherlands BV KEPPEL SHIPYARD LIMITED 15/11/2009 18/11/2009 12/11/2011
US$ 133.713.752,22 R$ 133.713.752,22 US$ 24.425.752,22

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 25/05/2004 25/05/2004 01/03/2012
US$ 826.610.089,53 R$ 2.408.080.512,82 US$ 219.602.926,83

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 19/12/2003 19/12/2003 15/12/2009
US$ 850.013.298,39 R$ 2.444.383.242,18 US$ 253.781.523,87

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 30/10/2007 30/10/2007 26/11/2013
US$ 1.231.525.084,55 R$ 2.493.591.991,20 US$ 55.667.146,55
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ADEQUAÇÃO DO CASCO DO NAVIO MT RONCADOR 
PARA A P-58

SERVICOS DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO, 
CONSTRUCAO, MONTAGEM EINTEGRACAO DA P-51

SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CASCO-TOPSIDES 
E INTEGRACAO DA P-52

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E 
INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA P-56
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Contrato para prestação de serviços de engenharia, suprimento, construção, montagem

e integração da Plataforma P-51

Consoante  o  esquema  de  corrupção  acima  descrito,  ZWI  SCORNICKI,

representante  do  Grupo  Keppel  Fels  no  Brasil, ofereceu,  prometeu  e  pagou  a  RENATO

DUQUE  e PEDRO  BARUSCO vantagem  indevida  em  quantia  equivalente  a  1%  (US$

8.266.100,89) do valor total do contrato (US$ 826.610.089,52) para a prestação de serviços de

engenharia, suprimento, construção, montagem e integração da Plataforma P-51, celebrado,

entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO FSTP, integrado pelas empresas FELLS, SETAL e TECHNIP,

na  data  de  25/05/200441.  PEDRO BARUSCO e  RENATO DUQUE,  por  sua  vez,  solicitaram,

aceitaram e efetivamente receberam a vantagem indevida em razão do contrato firmado

entre o CONSÓRCIO FSTP e a PETROBRAS e, como contrapartida, assumiram o compromisso

de se omitirem quanto à irregularidade e de, quando necessário, praticar atos comissivos no

interesse do consórcio.

Nesses  termos,  foi  imputada  a  ZWI  SCORNICKI a  prática,  por  2  vezes,  em

concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que os funcionários públicos corrompidos

efetivamente  deixaram  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas

prometidas  para  tanto.  Pela  mesma  razão,  a  denúncia  imputa  a  PEDRO  BARUSCO  e  a

RENATO DUQUE a prática,  por  1 vez do delito de corrupção passiva qualificada,  em sua

forma majorada (art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal).

A solicitação, o oferecimento e o efetivo pagamento da vantagem indevida estão

fartamente demonstrados nos autos.

PEDRO BARUSCO,  ao firmar acordo de colaboração com o Ministério Público

Federal, admitiu que efetivamente recebeu de ZWI SCORNICKI vantagem indevida em razão

do contrato firmado para a obra da Plataforma P-51. Asseverou, ainda, que os valores se

destinavam  a  ele  a  RENATO  DUQUE42,  identificando  que  os  valores  de  propina  foram

41 Evento 1, OUT48 a OUT67
42 Em seu termo de Depoimento nº 04, PEDRO BARUSCO revelou: “..QUE ZWI ZCORNIKY era o repre-

sentante oficial da KEPELL FELS e também agia como operador no pagamento das propinas; QUE
ZWI também representou a empresa FLOATEC, cuja proprietária é a KEPELL FELS; QUE foram firma-
dos 6 (seis) grandes contratos entre a KEPELL FELS/FLOATEC e a PETROBRÁS, todos na Área de Ex-
ploração e Produção, entre 2003 a 2009, no valor aproximado de US$ 4 bilhões de dólares; QUE o
pagamento de propinas referente as esses contratos foram totalmente “liquidados” por ZWI, que
realizou pagamentos entre 2003 a 2013, sendo que a propina referente ao contrato da P52 foi para
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divididos da seguinte forma: metade para a CASA (RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO) e

a outra metade para o Partido dos Trabalhadores.

As declarações de PEDRO BARUSCO são corroboradas por planilha de controle

dos pagamentos de propina elaborada e fornecida pelo colaborador, da qual constam seis

contratos firmados pelo Grupo KEPPEL FELS diretamente com a PETROBRAS, entre 2003 e

2009, em que houve o pagamento de vantagem indevida: plataformas P-51, P-52, p-53, P-61,

P-56, P-58 Casco. Neste sentido, observe-se o recorte da planilha a seguir reproduzido43:

Em depoimento prestado nestes  autos,  PEDRO BARUSCO reiterou  que  houve

propina no contrato da “P-51”, verbis44:

Ministério Público Federal:- Bom, aqui na denúncia são objeto alguns

contratos, primeiro vou falar das plataformas que houve contratação

direta,  Petrobras  e Keppel  Fels,  plataforma P51,  P52, P56 e P58,

houve pagamento de propina nesses contratos?

Depoente:- Sim, houve.

(…)

o Partido dos Trabalhadores – PT, RENATO DUQUE e outros,, mas não sabe dizer como foi operaci-
onalizado, pois não participou; QUE em relação aos outros contratos, em regra, a divisão foi feita
entre metade para o Partido dos Trabalhadores – PT e a outra metade para a “Casa” – declarante e
RENATO DUQUE -, sendo que nos contratos da P51 e da P56, JORGE LUIZ ZELADA também partici -
pou na “Casa”; QUE indagado em quais contas o declarante e RENATO DUQUE receberam, afirma
que efetivamente iniciou os recebimentos nas contas “K” e “T”, no BANCO LOMBARD ODIER, em
torno de US$ 4 milhões de dólares, bem como na conta do declarante no BANCO DELTA, o valor de
US$ 2 milhões dólares aproximado, que ainda não sabe o nome, e acredita que DUQUE também
tenha recebido neste banco US$ 12 milhões de dólares; QUE os valores que ZWI tinha a pagar o
declarante deixou “de propósito” acumulando, pois pretendia ter uma “forma de liquidar o seu
débito com DUQUE”; QUE indagado sobre as contas que ZWI utilizou para transferir os valores, afir-
ma que não sabe (Evento 1, OUT16)

43 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT6 – (Evento 1 OUT16).
44 Evento 385
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Ministério Público Federal:- Bom, a divisão dos valores nesses contra-

tos, o senhor se recorda de que forma foram feitas, novamente me re-

ferindo apenas aos contratos firmados Keppel Fels com a Petrobras, 

P52, P51, P56 e P58?

Depoente:- Olha, assim, eu vou dizer aquilo que eu tenho certeza,

o que eu imagino que seja correto, eu lembro de 1% na 51 , 1% na

56, na 58 eu não lembro como é que era, inclusive já era uma fase

que eu estava saindo da Petrobras, não lembro exatamente como foi

a P58, e lembro que houve 1% numa plataforma, não sei se foi a 61

ou a 63, que é uma plataforma do tipo TLP que é a FloaTEC, que

também é uma empresa do grupo Keppel Fels, fez com a Petrobrás.

Esses eu lembro exatamente. Ah, e nas plataformas da Keppel, que a

Keppel ganhou junto à Sete Brasil, havia também 1%.

(...)

Ministério Público Federal:- Quanto por cento que foi o pagamento 

da propina sobre o valor dos contratos?

Depoente:- A primeira plataforma, apesar de ser 52, a 51 foi a segun-

da, a 52 foi a primeira, na 52 houve propina, mas eu não... Eu até li al-

gumas reportagens dizendo que eu que tinha negociado, não fui eu 

que negociei, eu sei que houve propina, eu sabia que tinha propina, 

teve até um dia... Eu não participei da P52, ou seja, eu sei que houve, 

houve divisão, houve, mas eu não recebi propina vinda da P52, a pri-

meira que eu recebi foi P51, e aí fui eu que tratei também, inclu-

sive. Então, olha, pode ser que eu esteja errado, mas acho que foi 

1%.

(…)

Ministério Público Federal:- Foi 1% nesse, no caso da 51?

Depoente:- Eu acho que sim, eu acho que foi 1%.

Da mesma forma, o representante do Grupo KEPPEL FELS, ZWI SKORNICKI, em

depoimento prestado perante esse Juízo em 21/07/2016 (Eventos 457 e 486), já na qualidade

de réu colaborador, em virtude de acordo de colaboração premiada que celebrou com o
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, afirmou categoricamente que no contexto do contrato ora

em exame houve pagamento de propina:

Juiz Federal:- E o senhor efetivamente fez o pagamento do total

que foi combinado, desses percentuais?

Interrogado:- Da 51 e 52, sim senhor.

Também em Juízo declarou Augusto Ribeiro Mendonça Neto (Evento 366):

Depoente:-  P51 e  P52,  elas  foram feitas  na mesma...  Era...  Foi  um

processo  de  licitação  só  e  a  companhia  acabou  apresentando  o

melhor preço para as duas, o processo previa de que cada companhia

só poderia ganhar uma, mas como o preço, a diferença de preço do

primeiro  para  o  segundo  colocado  foi  significativa  a  Petrobras

contratou a P52 e cancelou o processo da P51, e fez outra licitação,

então nesse momento, na verdade era um consórcio com a Tecnip

também, o consórcio foi vencedor da P51 também.

Juiz Federal:- Para esses contratos, o senhor tem conhecimento se

houve algum acerto em pagamentos de propinas?

Depoente:- Houve sim, senhor.

De um lado, há prova robusta do efetivo pagamento de propina no contrato

em exame, de outro, está claro que os empregados da empresa estatal deixaram de praticar

atos de ofício, bem como praticaram outros com infringência de seu dever funcional.

Basta ver, para isso, que, a despeito da inequívoca ciência de RENATO DUQUE e

de PEDRO BARUSCO acerca das ilicitudes que ladeavam o processo licitatório no contrato

em exame, os termos contratuais foram, afinal, subscritos, deixando os empregados públicos

de tomar qualquer medida para coibir  o avanço dos negócios viciados, omitindo-se nos

deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar

irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

A  partir  de  relação  de  contratos  celebrados  pela  PETROBRAS com o  Grupo
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KEPPEL FELS45,  identificaram-se,  dentre  eles,  aqueles  dos  quais  constam expressamente

como  objeto  os  referidos  por  PEDRO  BARUSCO,  denotando  que  esses  contratos

efetivamente foram celebrados:

Tudo isso, por estarem PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE determinados a

omitirem-se  diante  das  irregularidades,  bem  como  praticarem  os  atos  necessários  para

viabilizar  a  contratação,  em  contrapartida  das  vantagens  indevidas  que  apuravam,  em

próprio nome e também em nome do Partido dos Trabalhadores – agremiação política que

lhes dava sustentação em seus cargos.

Há ainda, comprovação da prática de atos positivos no interesse do esquema

ilícito,  tal  como  a  revelação  de  dado  sigiloso  sobre  o  processo  licitatório,  consoante

demonstra  o  interrogatório  do  representante  da  Keppel  Fels,  ZWI  SKORNICKI, réu

colaborador (Eventos 457 e 486):

Interrogatório ZWI:

Juiz  Federal:-  Mas  teve  algum  benefício  tangível,  algum

beneficiamento nessa licitação que o senhor tenha percebido?

Interrogado:- O único benefício que a Keppel teve na 51 e 52 foi à

véspera  da  entrega  das  propostas  de  receber  o  valor  de

orçamento que a Petrobras pretendia pagar nas unidades para a

empresa vencedora.

Assim, o contexto de provas carreado aos autos demonstra de maneira irrefutável

45 Processo 5003682-16.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, ANEXO12, Página 1.
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Nome da Empresa Objeto Valor Aditivos

Petrobras Netherlands BV KEPPEL SHIPYARD LIMITED 15/11/2009 18/11/2009 12/11/2011
US$ 133.713.752,22 R$ 133.713.752,22 US$ 24.425.752,22

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 25/05/2004 25/05/2004 01/03/2012
US$ 826.610.089,53 R$ 2.408.080.512,82 US$ 219.602.926,83

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 19/12/2003 19/12/2003 15/12/2009
US$ 850.013.298,39 R$ 2.444.383.242,18 US$ 253.781.523,87

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 30/10/2007 30/10/2007 26/11/2013
US$ 1.231.525.084,55 R$ 2.493.591.991,20 US$ 55.667.146,55
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ADEQUAÇÃO DO CASCO DO NAVIO MT RONCADOR 
PARA A P-58

SERVICOS DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO, 
CONSTRUCAO, MONTAGEM EINTEGRACAO DA P-51

SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CASCO-TOPSIDES 
E INTEGRACAO DA P-52

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E 
INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA P-56
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que ZWI SCORNICKI, no que toca ao contrato em exame, praticou, por 2 vezes, em concurso

material, o delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e

parágrafo único, do Código Penal.

Contrato para prestação de serviços de construção do casco e integração da Plataforma

P-52

Consoante  o  esquema  de  corrupção  acima  descrito,  ZWI  SCORNICKI,

representante  do  Grupo  Keppel  Fels  no  Brasil, ofereceu,  prometeu  e  pagou  a  RENATO

DUQUE  e PEDRO  BARUSCO vantagem  indevida  em  quantia  equivalente  a  1%  (US$

8.500.132,98) do valor total do contrato (US$ 850.013.298,39) para a prestação de serviços de

construção do casco e integração da Plataforma P-52, celebrado, entre a PETROBRAS e o

CONSÓRCIO FSTP, integrado pela KEPPEL FELS, na data de 19/12/200346.

PEDRO BARUSCO e  RENATO  DUQUE,  por  sua  vez,  solicitaram,  aceitaram  e

efetivamente  receberam  a  vantagem  indevida  em  razão  do  contrato  firmado  entre  o

CONSÓRCIO FSTP e a PETROBRAS e, como contrapartida, assumiram o compromisso de se

omitirem  quanto  à  irregularidade  e  de,  quando  necessário,  praticar  atos  comissivos  no

interesse da empresa.

Nesses  termos,  foi  imputada  a  ZWI  SCORNICKI a  prática,  por  2  vezes,  em

concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que os funcionários públicos corrompidos

efetivamente  deixaram  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas

prometidas  para  tanto.  Pela  mesma  razão,  a  denúncia  imputa  a  PEDRO  BARUSCO  e  a

RENATO DUQUE a prática,  por  1 vez do delito de corrupção passiva qualificada,  em sua

forma majorada (art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal).

O pagamento da vantagem indevida está fartamente demonstrado nos autos.

PEDRO BARUSCO,  ao firmar acordo de colaboração com o Ministério Público

Federal, asseverou que ZWI SKORNICKI pagou vantagem indevida em razão do contrato

firmado para a obra da Plataforma P-52. Relatou ainda que, no caso do contrato envolvendo

a P-52, não houve participação da “Casa” no recebimento da propina, tendo sido os valores

46 Evento 1, OUT68
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destinados integralmente ao PT e a RENATO DUQUE (este é referido na planilha pela sigla

“MW”,  que  quer  dizer  “my  way”,  forma  como  PEDRO  BARUSCO se  referia  a  RENATO

DUQUE), além de outras pessoas que não identificou.47.

 As declarações de PEDRO BARUSCO são corroboradas por planilha de controle

dos pagamentos das propina elaborada e fornecida pelo colaborador, da qual constam seis

contratos firmados pelo Grupo KEPPEL FELS diretamente com a PETROBRAS, entre 2003 e

2009, em que houve o pagamento de vantagem indevida: plataformas P-51, P-52, p-53, P-

61, P-56, P-58 Casco. Neste sentido, observe-se o recorte da planilha a seguir reproduzido48:

Em que pese PEDRO BARUSCO relate não ter participado especificamente da

divisão de propinas nesse contrato da P-52, afirma em seu depoimento judicial (transcrito no

Evento 385) que houve o pagamento de propina também ali, com espeque em informações

obtidas  junto  ao  Diretor  RENATO  DUQUE,  o  qual  efetivamente  recebeu  as  vantagens

econômicas da corrupção neste caso. Sobre o ponto:

Ministério Público Federal:- Bom, aqui na denúncia são objeto alguns

47 Evento 1, OUT16 - Termo de Colaboração nº 04 de PEDRO BARUSCO (autos nº 5075916-
64.2014.404.7000, evento 9, OUT6): “[…] QUE ZWI ZCORNIKY era o representante oficial da KE-
PELL FELS e também agia como operador no pagamento das propinas; QUE ZWI também repre-
sentou a empresa FLOATEC, cuja proprietária é a KEPELL FELS; QUE foram firmados 6 (seis) grandes
contratos entre a KEPELL FELS/FLOATEC e a PETROBRAS, todos na Área de Exploração e Produção, 
entre 2003 a 2009, no valor aproximado de US$ 4 bilhões de dólares; QUE o pagamento de propi-
nas referente as esses contratos foram totalmente “liquidados” por ZWI, que realizou pagamentos 
entre 2003 a 2013, sendo que a propina referente ao contrato da P52 foi para o Partido dos Traba-
lhadores – PT, RENATO DUQUE e outros, mas não sabe dizer como foi operacionalizado, pois não 
participou; QUE em relação aos outros contratos, em regra, a divisão foi feita entre metade para o 
Partido dos Trabalhadores – PT e a outra metade para a “Casa” – declarante e RENATO DUQUE -, 
sendo que nos contratos da P51 e da P56, JORGE LUIZ ZELADA também participou na “Casa” [...]”.

48 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT6 – (Evento 1 OUT16).
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contratos, primeiro vou falar das plataformas que houve contratação

direta,  Petrobras  e Keppel  Fels, plataforma P51, P52, P56 e P58,

houve pagamento de propina nesses contratos?

Depoente:- Sim, houve.

Ministério Público Federal:- Quanto por cento que foi o pagamento

da propina sobre o valor dos contratos?

Depoente:-  A  primeira  plataforma,  apesar  de  ser  52,  a  51  foi  a

segunda, a 52 foi a primeira, na 52 houve propina, mas eu não... Eu

até li algumas reportagens dizendo que eu que tinha negociado, não

fui eu que negociei,  eu sei que houve propina, eu sabia que tinha

propina, teve até um dia... Eu não participei da P52, ou seja, eu sei

que  houve,  houve  divisão,  houve,  mas  eu  não  recebi  propina

vinda da P52, a primeira que eu recebi foi P51, e aí fui eu que tratei

também, inclusive. Então, olha, pode ser que eu esteja errado, mas

acho que foi 1%.

Ministério Público Federal:- Da P52 ou de todas?

Depoente:- Da P52 eu não sei, porque eu não...  Eu sei que houve

propina, houve divisão, houve, mas eu não recebi.

Juiz Federal:- O senhor sabe que houve propina por que, o senhor

pode explicar, então.

Depoente:-  Porque quando eu que tinha na 51,  eu até perguntei

para o Duque, “Ô, Duque, por que eu não estou na 52?”, ele falou

“Não, a 52 começou sem você e vai continuar sem você”, eu até

pedi para participar, mas...

Ministério Público Federal:- O Duque falou para o senhor então que

tinha propina na 52?

Depoente:-  Assim,  eu  negociei  a  51  né,  aí  não,  vamos  dizer,  na

negociação eu entendi, percebi que tinha na 52 também, conversei

com o Duque, vi que tinha mesmo e pedi a ele para entrar, ele falou
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“Não, na 52 você não está desde o começo e eu não vou mudar”.

Corrobora  o  relato  de  BARUSCO o  depoimento  do  representante  do  Grupo

KEPPEL  FELS,  ZWI  SKORNICKI,  em interrogatório  perante  esse  Juízo  no  dia  21/07/2016

(Eventos  457  e  486),  já  na  qualidade  de  réu  colaborador,  em  virtude  de  acordo  de

colaboração premiada que celebrou com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o qual afirmou

categoricamente que no contexto do contrato ora em exame houve pagamento de propina:

Juiz Federal:- E o senhor efetivamente fez o pagamento do total

que foi combinado, desses percentuais?

Interrogado:- Da 51 e 52, sim senhor.

No  mesmo  sentido,  AUGUSTO  RIBEIRO  MENDONÇA  NETO,  dirigente  de

empresas do Grupo SETAL, também afirmou em depoimento judicial  nos presentes autos

(Evento 366):

Depoente:-  P51 e  P52,  elas  foram feitas  na mesma...  Era...  Foi  um

processo  de  licitação  só  e  a  companhia  acabou  apresentando  o

melhor preço para as duas, o processo previa de que cada companhia

só poderia ganhar uma, mas como o preço, a diferença de preço do

primeiro  para  o  segundo  colocado  foi  significativa  a  Petrobras

contratou a P52 e cancelou o processo da P51, e fez outra licitação,

então nesse momento, na verdade era um consórcio com a Tecnip

também, o consórcio foi vencedor da P51 também.

Juiz Federal:- Para esses contratos, o senhor tem conhecimento se

houve algum acerto em pagamentos de propinas?

Depoente:- Houve sim, senhor.

E  se,  de um lado,  há  prova robusta  do efetivo pagamento de propina no

contrato em exame, de outro, está claro que os empregados da empresa estatal deixaram de

praticar atos de ofício, bem como praticaram outros com infringência de seu dever funcional.
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Basta ver, para isso, que, a despeito da inequívoca ciência de RENATO DUQUE

acerca das ilicitudes que ladeavam o processo licitatório no contrato em exame, os termos

contratuais foram, afinal, subscritos, deixando os empregados públicos de tomar qualquer

medida para coibir o avanço dos negócios viciados, omitindo-se nos deveres que decorriam

de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as

providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

A  partir  de  relação  de  contratos  celebrados  pela  PETROBRAS com o  Grupo

KEPPEL FELS49,  identificaram-se,  dentre  eles,  aqueles  dos  quais  constam expressamente

como  objeto  os  referidos  por  PEDRO  BARUSCO,  denotando  que  esses  contratos

efetivamente foram celebrados:

Tudo isso,  por  estar  RENATO DUQUE determinado a omitir-se  diante  das

irregularidades,  bem como praticar os  atos necessários  para viabilizar  a  contratação,  em

contrapartida das vantagens indevidas que apurava, em próprio nome e também em nome

do Partido dos Trabalhadores – agremiação política que lhe dava sustentação em seu cargo.

Há ainda, comprovação da prática de atos positivos no interesse do esquema

ilícito,  tal  como  a  revelação  de  dado  sigiloso  sobre  o  processo  licitatório,  consoante

demonstra  o  interrogatório  do  representante  da  Keppel  Fels,  ZWI  SKORNICKI,  réu

colaborador (Eventos 457 e 486):

Interrogatório ZWI:

Juiz  Federal:-  Mas  teve  algum  benefício  tangível,  algum

beneficiamento nessa licitação que o senhor tenha percebido?

49 Processo 5003682-16.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, ANEXO12, Página 1.
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Nome da Empresa Objeto Valor Aditivos

Petrobras Netherlands BV KEPPEL SHIPYARD LIMITED 15/11/2009 18/11/2009 12/11/2011
US$ 133.713.752,22 R$ 133.713.752,22 US$ 24.425.752,22

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 25/05/2004 25/05/2004 01/03/2012
US$ 826.610.089,53 R$ 2.408.080.512,82 US$ 219.602.926,83

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 19/12/2003 19/12/2003 15/12/2009
US$ 850.013.298,39 R$ 2.444.383.242,18 US$ 253.781.523,87

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 30/10/2007 30/10/2007 26/11/2013
US$ 1.231.525.084,55 R$ 2.493.591.991,20 US$ 55.667.146,55
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ADEQUAÇÃO DO CASCO DO NAVIO MT RONCADOR 
PARA A P-58

SERVICOS DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO, 
CONSTRUCAO, MONTAGEM EINTEGRACAO DA P-51

SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CASCO-TOPSIDES 
E INTEGRACAO DA P-52

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E 
INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA P-56
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Interrogado:- O único benefício que a Keppel teve na 51 e 52 foi à

véspera  da  entrega  das  propostas  de  receber  o  valor  de

orçamento que a Petrobras pretendia pagar nas unidades para a

empresa vencedora.

Assim, e considerando que PEDRO BARUSCO excepcionalmente não participou

do acerto específico relacionado ao contrato em exame, o contexto de provas carreado aos

autos demonstra de maneira irrefutável que ZWI SCORNICKI, no que toca ao contrato em

exame, praticou o delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal.

Contrato  para  prestação  de  serviços  de  construção,  montagem  e  integração  da

Plataforma P-56

Consoante  o  esquema  de  corrupção  acima  descrito,  ZWI  SCORNICKI,

representante  do  Grupo  Keppel  Fels  no  Brasil, ofereceu,  prometeu  e  pagou  a  RENATO

DUQUE  e PEDRO  BARUSCO vantagem  indevida  em  quantia  equivalente  a  1%  (US$

12.315.250,84) do valor total do contrato (US$ 1.231.525.084,55) para a prestação de serviços

de construção, montagem e integração da Plataforma P-56, celebrado, entre a PETROBRAS e

o  CONSÓRCIO  FSTP,  integrado  pelas  empresas  FELLS,  SETAL  e  TECHNIP,  na  data  de

30/10/200750.  Narra  ainda  que  PEDRO  BARUSCO e  RENATO  DUQUE,  por  sua  vez,

solicitaram, aceitaram e efetivamente receberam a vantagem indevida em razão do contrato

firmado entre  o  CONSÓRCIO FSTP e  a  PETROBRAS e,  como contrapartida,  assumiram o

compromisso de se omitirem quanto à irregularidade e de, quando necessário, praticar atos

comissivos no interesse da empresa.

Nesses  termos,  é  imputada  a  ZWI  SCORNICKI a  prática,  por  2  vezes,  em

concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que os funcionários públicos corrompidos

efetivamente  deixaram  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas

prometidas  para  tanto.  Pela  mesma razão,  a  denúncia  imputa  a  PEDRO BARUSCO e  a

50 Evento 1, OUT69 a OUT89.
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RENATO DUQUE a prática, por 1 vez do delito de corrupção passiva qualificada, em sua

forma majorada (art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal).

O pagamento da vantagem indevida está fartamente demonstrado nos autos.

PEDRO BARUSCO,  ao firmar acordo de colaboração com o Ministério Público

Federal, admitiu que efetivamente recebeu de ZWI SCORNICKI vantagem indevida em razão

do contrato firmado para a obra da Plataforma P-56. Asseverou, ainda, que os valores se

destinavam  a  ele  a  RENATO  DUQUE51,  identificando  que  os  valores  de  propina  foram

divididos da seguinte forma: metade para a CASA (RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO) e

a outra metade para o Partido dos Trabalhadores. As declarações de PEDRO BARUSCO são

corroboradas por planilha de controle dos pagamentos de propina elaborada e fornecida

pelo  colaborador,  da  qual  constam  seis  contratos  firmados  pelo  Grupo  KEPPEL  FELS

diretamente  com  a  PETROBRAS,  entre  2003  e  2009,  em  que  houve  o  pagamento  de

vantagem indevida:  plataformas  P-51,  P-52,  p-53,  P-61,  P-56,  P-58 Casco.  Neste  sentido,

observe-se o recorte da planilha a seguir reproduzido52:

51 Em seu termo de Depoimento nº 04, PEDRO BARUSCO revelou: “..QUE ZWI ZCORNIKY era o repre-
sentante oficial da KEPELL FELS e também agia como operador no pagamento das propinas; QUE
ZWI também representou a empresa FLOATEC, cuja proprietária é a KEPELL FELS; QUE foram firma-
dos 6 (seis) grandes contratos entre a KEPELL FELS/FLOATEC e a PETROBRÁS, todos na Área de Ex-
ploração e Produção, entre 2003 a 2009, no valor aproximado de US$ 4 bilhões de dólares; QUE o
pagamento de propinas referente as esses contratos foram totalmente “liquidados” por ZWI, que
realizou pagamentos entre 2003 a 2013, sendo que a propina referente ao contrato da P52 foi para
o Partido dos Trabalhadores – PT, RENATO DUQUE e outros,, mas não sabe dizer como foi operaci-
onalizado, pois não participou; QUE em relação aos outros contratos, em regra, a divisão foi feita
entre metade para o Partido dos Trabalhadores – PT e a outra metade para a “Casa” – declarante e
RENATO DUQUE -, sendo que nos contratos da P51 e da P56, JORGE LUIZ ZELADA também partici -
pou na “Casa”; QUE indagado em quais contas o declarante e RENATO DUQUE receberam, afirma
que efetivamente iniciou os recebimentos nas contas “K” e “T”, no BANCO LOMBARD ODIER, em
torno de US$ 4 milhões de dólares, bem como na conta do declarante no BANCO DELTA, o valor de
US$ 2 milhões dólares aproximado, que ainda não sabe o nome, e acredita que DUQUE também
tenha recebido neste banco US$ 12 milhões de dólares; QUE os valores que ZWI tinha a pagar o
declarante deixou “de propósito” acumulando, pois pretendia ter uma “forma de liquidar o seu
débito com DUQUE”; QUE indagado sobre as contas que ZWI utilizou para transferir os valores, afir-
ma que não sabe (Evento 1, OUT16)

52 Evento 1, OUT16
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Em depoimento prestado nestes  autos,  PEDRO BARUSCO reiterou  que  houve

propina no contrato da “P-56”, verbis53:

Ministério Público Federal:- Bom, aqui na denúncia são objeto alguns

contratos, primeiro vou falar das plataformas que houve contratação

direta,  Petrobras  e  Keppel  Fels,  plataforma P51,  P52,  P56  e  P58,

houve pagamento de propina nesses contratos?

Depoente:- Sim, houve.

Ministério Público Federal:- A P56?

Depoente:- Também 1%. A P56 tem um detalhe, quando a Petrobras

fez a P51 e a P52, quando a Petrobras foi licitar... E 54, foi 51, 52, 53 e

54, quando ela foi licitar a 55 e a 57 ela licitou juntas e a gente teve

um resultado muito ruim, foi a primeira vez que eu vi, desde que eu

estava dentro da Petrobras,  um resultado de uma licitação de uma

plataforma que inviabilizava a produção no campo, de tão cara que

era  a  plataforma,  então  esses  dois  contratos  foram  abortados,  a

Petrobras não fechou, e aí se criou a P56 que seria um clone da 51

para preencher o buraco que haveria na curva de produção, porque a

gente  não  tinha  obtido  sucesso  na  55  e  na  57,  então  a  56  foi

exatamente uma cópia da 51, e acredito também que tenha sido 1% o

valor da comissão, da propina.

Da mesma forma, o representante do Grupo KEPPEL FELS, ZWI SKORNICKI, em

depoimento prestado perante esse Juízo em 21/07/2016 (Eventos 457 e 486), já na qualidade

de réu colaborador, em virtude de acordo de colaboração premiada que celebrou com o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, afirmou categoricamente que no contexto do contrato ora

em  exame  houve  pagamento  de  propina  em  favor  da  “CASA”,  na  pessoa  de  PEDRO

BARUSCO,  bem como do Partido dos Trabalhadores, seguindo a divisão de 1/2 da verba

ilícita para cada núcleo, e tendo por contrapartida a omissão dos empregados públicos em

relação aos atos de seu ofício:

53 Evento 385
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Juiz  Federal:-  Depois  a  acusação  menciona  também  um  contrato

relativo à P56.

Interrogado:-  A  P56 foi  bastante  já,  a  P56  o Raul  Schmidt  já  não

estava  mais,  quando acabou a  51  o  Raul  disse  que  iria  morar  no

exterior e me colocou em contato com o senhor Pedro Barusco,  e

disse que a partir daquele momento seria o Pedro Barusco que iria

tomar conta da Keppel.

Juiz Federal:- Certo. E o senhor tratou com o senhor Pedro Barusco?

Interrogado:- Aí tratei com o Pedro Barusco, fizemos uma reunião a

três e aí depois o Raul se distanciou, e aí ficou mais contato entre o

Pedro Barusco e eu.

Juiz  Federal:-  E  houve  pagamento  também  de  vantagens,

propinas, nesse contrato da P56?

Interrogado:- Na 56 houve, dessa vez ele indicou não só ele, mas

também o partido dos trabalhadores.

Juiz Federal:- Quem indicou?

Interrogado:- O Pedro Barusco, ele disse que teria que pagar para ele

e outros, não sei, no momento, quando ele falou comigo, e que dessa

vez eu teria  que também atender  as  necessidades do partido dos

trabalhadores, do PT.

Juiz Federal:- E houve o acerto?

Interrogado:- Só um minutinho, por favor...

Juiz Federal:- Sim.

Interrogado:- E aí houve o acerto.

Juiz Federal:- O que foi combinado nesse caso?

Interrogado:- Ficou combinado que seria de 1% a comissão para a

P56, onde ele disse que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sem

mencionar quem era o grupo dele, e metade, o outro 0,5% para o

partido.

E se,  de um lado,  há  prova robusta  do efetivo pagamento de propina no
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contrato em exame, de outro, está claro que os empregados da empresa estatal deixaram de

praticar atos de ofício, bem como praticaram outros com infringência de seu dever funcional.

Basta ver, para isso, que, a despeito da inequívoca ciência de RENATO DUQUE e

de PEDRO BARUSCO acerca das ilicitudes que ladeavam o processo licitatório no contrato

em exame, os termos contratuais foram, afinal, subscritos, deixando os empregados públicos

de tomar qualquer medida para coibir  o avanço dos negócios viciados, omitindo-se nos

deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar

irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

A  partir  de  relação  de  contratos  celebrados  pela  PETROBRAS com o  Grupo

KEPPEL FELS54,  identificaram-se,  dentre  eles,  aqueles  dos  quais  constam expressamente

como  objeto  os  referidos  por  PEDRO  BARUSCO,  denotando  que  esses  contratos

efetivamente foram celebrados:

Tudo isso, por estarem PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE determinados a

omitirem-se  diante  das  irregularidades,  bem  como  praticarem  os  atos  necessários  para

viabilizar  a  contratação,  em  contrapartida  das  vantagens  indevidas  que  apuravam,  em

próprio nome e também em nome do Partido dos Trabalhadores – agremiação política que

lhes dava sustentação em seus cargos.

Assim, o contexto de provas carreado aos autos demonstra de maneira irrefutável

que ZWI SCORNICKI, no que toca ao contrato em exame, praticou, por 2 vezes, em concurso

material, o delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e

parágrafo único, do Código Penal.

54 Processo 5003682-16.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, ANEXO12, Página 1.
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Nome da Empresa Objeto Valor Aditivos

Petrobras Netherlands BV KEPPEL SHIPYARD LIMITED 15/11/2009 18/11/2009 12/11/2011
US$ 133.713.752,22 R$ 133.713.752,22 US$ 24.425.752,22

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 25/05/2004 25/05/2004 01/03/2012
US$ 826.610.089,53 R$ 2.408.080.512,82 US$ 219.602.926,83

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 19/12/2003 19/12/2003 15/12/2009
US$ 850.013.298,39 R$ 2.444.383.242,18 US$ 253.781.523,87

Petrobras Netherlands BV FSTP PTE. LTD. 30/10/2007 30/10/2007 26/11/2013
US$ 1.231.525.084,55 R$ 2.493.591.991,20 US$ 55.667.146,55
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ADEQUAÇÃO DO CASCO DO NAVIO MT RONCADOR 
PARA A P-58

SERVICOS DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO, 
CONSTRUCAO, MONTAGEM EINTEGRACAO DA P-51

SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CASCO-TOPSIDES 
E INTEGRACAO DA P-52

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E 
INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA P-56
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Dos beneficiários das vantagens indevidas: JOÃO VACCARI, MÔNICA MOURA e JOÃO

SANTANA

Conforme já descrito na denúncia, JOÃO VACCARI, MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA, cientes dos crimes de corrupção ativa e passiva envolvendo os contratos acima

referidos, agiram como beneficiários da corrupção passiva, recebendo, para si e para outrem,

parte dos valores  espúrios solicitados e recebidos por RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO

em razão dos contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS acima referidos.

PEDRO  BARUSCO,  ao  prestar  depoimento  em  juízo  nos  presentes  autos,

descreveu a existência de um esquema reiterado de pagamento de solicitação e recebimento

de propina no âmbito de contratos que envolvessem a Diretoria de Serviços da Petrobras.

Segundo narrado pelo colaborador, os valores totais solicitados por ele e RENATO DUQUE a

título de propina eram, ao final, divididos da seguinte forma: a) 50% era destinado ao Partido

dos Trabalhadores, sendo repassado a JOÃO VACCARI, para que este orientasse a utilização

dos valores no interesse do Partido; b) 50% era destinado a PEDRO BARUSCO e RENATO

DUQUE55:

Ministério Público Federal: Bom, então, para iniciar, eu gostaria que o senhor
narrasse como era o esquema, havia um esquema de pagamento de propina
no âmbito da diretoria de serviços?

Depoente:   Sim, havia, eu já descrevi com detalhes no meu acordo em vários
anexos, né.

Ministério Público Federal: É, é importante agora aqui que o senhor detalhe ele
nos autos no seu depoimento, então eu vou pedir para o senhor explicar como
funcionava, como que surgiu esse esquema de corrupção, como se operava esse
esquema.

Juiz Federal: Se o senhor puder descrever sinteticamente, porque embora isso já
foi objeto de outros depoimentos, o fato aqui é um outro processo, o senhor
precisa falar isso novamente, mas eu peço que seja sintético.

Depoente: Assim, eu entrei em 2003, aí eu comecei a ver que tinha algumas ne-
gociações, e já no final de 2003 eu já estava participando, assim, desse esquema,
que era basicamente, assim, um recebimento de uma comissão, ou de uma pro-
pina, na faixa de 1% a 2% dos grandes contratos de algumas grandes empresas.
Eram várias empresas, eu não sei se vale a pena relacionar, mas era isso, eram

55 EVENTO 385
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basicamente um recebimento de 1% a 2% dos grandes contratos de uma série
de empresas...

(…)

Ministério Público Federal: Certo. E esse contato, o senhor falou que havia essa
prática de pagamento dessa propina, e como era essa solicitação que era feita,
como era feito o pagamento?

Depoente:Bom, tinha várias formas, bom, primeiro a divisão, assim, quando era, 
por exemplo, contrato da área do abastecimento, que era do diretor Paulo Ro-
berto Costa, normalmente era 2%, e esses 2%, 1% era para a área do diretor 
Paulo Roberto Costa, 1%, e 1% ir para a área do doutor Renato Duque. Desse 
1% que vinha para a área de serviços, do doutor Renato Duque, metade ia 
para o Partido dos Trabalhadores e essa outra metade ia para o que a gente
chamava casa, que participavam algumas pessoas, normalmente eu e o 
doutor Duque, essa era a divisão. Então eu era responsável pelo recebimen-
to da parte da propina que cabia à diretoria de serviços, então, assim, como 
a parte do doutor Paulo Roberto, como ele recebia e como o partido recebia 
isso eu não participava, eu não tinha ingerência nessa parte, então eu era res-
ponsável por receber a parte que cabia à casa, normalmente eu e o diretor Du-
que, então essa parte eu recebia, e normalmente era ou em dinheiro em espécie
ou em depósitos em contas de companhias offshores no exterior, acho que 100%
Suíça.

(…)

Ministério Público Federal: Bom, então o senhor mencionou a questão da casa, e
eu queria saber do partido, quem é que cuidava dos valores dessa metade, 
desse 0,5% relacionado ao partido?

Depoente: Bom, no começo, quando tinha um contrato, o diretor falava assim 
“Olha...”

Ministério Público Federal: O diretor Duque?

Depoente: Isso. O diretor Duque falava assim “Esse aqui tem 2, 1 lá para o Paulo 
Roberto, esse 1 tal...” e eu ficava cuidando do meio, não sabia quem era que fi-
cava responsável pelo partido. Mais recentemente, assim, tipo 2010, eu comecei 
a ver que o diretor Duque tinha muita reunião com o doutor Vaccari, sempre 
que ele tinha reunião com o doutor Vaccari ele me pedia algumas informações 
sobre alguns contratos, algum andamento de algumas… Informações de forma 
geral, e eu dava essas informações sempre na véspera dele se reunir com o dou-
tor Vaccari; depois ele passou a me levar junto nas reuniões com o doutor Vac-
cari e tal, e aí eu percebi que quem tomava conta era o doutor Vaccari, agora
não sei exatamente quando que o doutor Vaccari começou né, mas, assim, de 
2010 para frente esses assuntos eram tratados, essas propinas que cabiam ao 
partido eram tratadas pelo doutor Vaccari, João Vaccari.
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Ministério Público Federal: Bom, aqui na denúncia são objeto alguns contratos, 
primeiro vou falar das plataformas que houve contratação direta, Petrobras e
Keppel Fels, plataforma P51, P52, P56 e P58, houve pagamento de propina 
nesses contratos?

Depoente:Sim, houve.

Na  mesma  linha  do  depoimento  prestado  por  PEDRO  BARUSCO,  os

colaboradores AUGUSTO MENDONÇA, MILTON PASCOWITCH, RICARDO PESSOA  e WALMIR

PINHEIRO, ouvidos como testemunha da acusação em juízo, confirmaram a efetiva existência

do esquema de corrupção e o repasse ao Partido dos Trabalhadores de parte dos valores

pagos a título de propina no âmbito dos contratos firmados com a Diretoria de Serviços da

Petrobras.

A) JOÃO VACCARI NETO

Conforme narrado de forma harmônica pelos colaboradores PEDRO BARUSCO,

AUGUSTO MENDONÇA, RICARDO PESSOA, WALMIR PINHEIRO, a parte da propina solicitada

por  PEDRO  BARUSCO  e  RENATO  DUQUE  era  repassada  ao  Partido  dos  Trabalhadores,

mediante  coordenação  e  orientação  de  JOÃO VACCARI,  ex-tesoureiro  do  Partido  dos

Trabalhadores.

Apurou-se no curso da instrução criminal que, a despeito de a solicitação e o

acerto  da vantagem serem tratadas  com os funcionários  da PETROBRAS,  no que  toca  à

parcela  da propina  destinada ao Partido dos Trabalhadores,  de fato,  essa  era  distribuída

conforme orientação de JOÃO VACCARI.

A atuação de JOÃO VACCARI nos fatos em exame, representando o Partido dos

Trabalhadores  na  destinação  de  verbas  ilícitas  oriundas  de  crimes  praticados  contra  a

PETROBRAS, não é inédita. Ao contrário, esse tipo de conduta do representante do Partido

dos Trabalhadores já foi objeto de juízo criminal condenatório, no âmbito da Operação Lava

Jato,  em duas  ações  penais  5012331-04.2015.4.04.7000  e  5045241-84.2015.4.04.7000,  até

este momento.

Reforçam a constatação do protagonismo de  JOÃO VACCARI na administração

das verbas ilícitas repassadas ao Partido dos Trabalhadores, provenientes de corrupção no

âmbito da Diretoria de Serviços, diversos depoimentos de colaboradores.
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Citem-se,  nesse sentido,  as declarações em Juízo dos seguintes colaboradores

nos  autos  da  ação  penal  nº  5012331-04.2015.404.7000  -  em  que  JOÃO  VACCARI foi

condenado por corrupção passiva por ter sido o responsável por operacionalizar repasses de

propina  no  valor  de  R$  4.260.000,00  de  empresas  do  também  colaborador  AUGUSTO

MENDONÇA por meio de doações eleitorais ao PT registradas perante a Justiça Eleitoral:

PAULO ROBERTO COSTA56 (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS que participou do

esquema) e ALBERTO YOUSSEF57 (“doleiro” e operador do esquema). 

A respeito do tema,  os relatos feitos pelos colaboradores não deixam dúvida

sobre a efetiva atuação de JOÃO VACCARI no recebimento da parte da propina destinada ao

Partido  dos  Trabalhadores,  seja  recebendo  valores  em  espécie,  seja  determinando  aos

empresários que os valores da propina a ser paga em razão dos contratos firmados com a

Petrobras fossem quitados mediante pagamento de fornecedores ou prestadores de serviço

do Partido dos Trabalhadores.

Nesse sentido, destaque-se as declarações prestadas por RICARDO PESSOA na

condição de testemunha no presente feito (Evento 385):

Ministério Público Federal: Senhor Ricardo, primeiramente eu gostaria de saber
se o senhor tem conhecimento de um esquema de corrupção estruturado na
diretoria de serviços da Petrobras,  de pagamentos reiterados de propinas em
razão de obras, contratos firmados com a diretoria de serviços?

Depoente: Tenho sim, senhora.

Ministério Público Federal:O senhor pode me relatar como ocorria, como se ope-
rava esse sistema, quem era responsável, quem solicitava os valores?
Depoente:Como eu já disse antes, a cada contrato que você, que a empresa era
adjudicada,  você era instado a pagar 1% para a diretoria de serviços e 1% para a

56 Evento 1, OUT06 - Autos 5012331-04.2015.404.7000, evento 1011: “[...] Juiz Federal: O senhor tem 
conhecimento de como os valores que eram dirigidos ao partido dos trabalhadores chegavam até 
o partido dos trabalhadores? Paulo Costa: Bom, também se falava lá pela companhia e me foi fala-
do também pelo próprio Janene, depois também pelo Alberto Youssef, se eu não me engano, acho 
que o Ricardo Pessoa também uma vez falou, que os valores chegavam para o partido dos traba-
lhadores via o senhor Vaccari. Juiz Federal: Seria o senhor João Vaccari Neto? Paulo Costa: Correto. 
Juiz Federal: Mas o senhor não tem o conhecimento direto a respeito disso? Paulo Costa: Não, isso 
era falado dentro da companhia e me foi falado pelo Janene, pelo Alberto Youssef, pelo Ricardo 
Pessoa [...]”.

57 Evento 1, OUT6: “[...] Juiz Federal: O senhor sabe se nesses contratos da Petrobras também havia 
pagamentos para a diretoria de serviços? Alberto: Sim, a diretoria de serviços também tinha a sua 
parte que era 1%. Juiz Federal: Do que o senhor tinha conhecimento na época, o senhor sabia 
quem recebia na diretoria de serviços? Na época, não os conhecimentos posteriores. Alberto: Na 
época o Vaccari, João Vaccari, tesoureiro do PT [...]”.
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diretoria de abastecimento. Essa diretoria de serviços, metade ou 0,5%, esse era
um número referência, para a Casa, como eles diziam, e a outra para o Partido
dos Trabalhadores.

Ministério Público Federal: Essa solicitação ela era feita por quem?

Depoente: Essa solicitação era feita pelo Barusco e pelo diretor Duque,   que en-
caminhava ao João Vaccari Neto.

(...)

Depoente:  O diretor  Renato Duque sempre me encaminhou para o João
Vaccari Neto.

Ministério Público Federal: Ele encaminhava mesmo?

Depoente: Ele encaminhava,“Você já procurou o Vaccari?”.

Ministério Público Federal:E  esse encaminhamento para o Vaccari, então, como
se dava o contato com o João Vaccari?

Depoente: O Vaccari era uma pessoa conhecida, já o conhecia, e ele me procura-
va, geralmente ele ia muito ao meu escritório da UTC, geralmente dia de sábado.

Ministério Público Federal: Tá, e ele ia lá já sabendo que ia receber propina, ele
tinha esse conhecimento da vinculação do valor a ser recebido, vinculado ao
contrato?
Depoente: Sim, eu fazia praticamente um encontro de contas com ele, com
relação aos contratos.

Ministério Público Federal: Então  ele já sabia o quanto deveria receber, isso em
razão dos contratos?

Depoente: É, ele faria... existia uma certa negociação com relação para transfor-
mar em valores absolutos, geralmente era assim que a gente fazia, não era cada
recebimento um percentual. A gente fazia um parcelamento num prazo menor
do que o valor da obra, do que o prazo da obra e transformava isso em parcelas
fixas.

Ministério Público Federal: Certo. E esses valores para o João Vaccari, o senhor
entregava, o senhor falou que ele ia ao seu escritório, o senhor entregava em es-
pécie, de alguma outra forma?

Depoente: Entregava, a grande maioria foi entregue através de contribuições ao
diretório nacional do PT.

Ministério Público Federal:  Tá,  e  essas  contribuições que o senhor fazia,  elas
eram debitadas do saldo de propina que era combinado nos contratos?
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Depoente:  Sim, quando acertado nesse sentido sim, tinham outras contribui-
ções que eram meramente políticas.

Ministério Público Federal:Certo. E o senhor também, a sua empresa ou por or-
dem do senhor, ou por, nesses contatos com o João Vaccari, o senhor efetuou
pagamento de prestadores de serviços do Partido dos Trabalhadores por deter-
minação, orientação do senhor Vaccari?

Depoente: Uma única vez, para uma gráfica, era dívida remanescente da campa-
nha para a prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad.

(...)

Ministério Público Federal: E, bom, no acordo de colaboração senhor tem uma

planilha com anotações com as iniciais JVN…

Depoente: JVN é João Vaccari Neto.

Ministério Público Federal: Esses valores fazem parte de propina também?

Depoente: Valores que ontem eu disse aqui à senhora, 2 milhões e 900, mas eu

saindo daqui fui rever, me alertaram que o valor é 3.921.

Ministério Público Federal:  E esses valores são valores de propina ligados à

Petrobras, é isso?

Depoente: Sim, sim, pedidos por ele.

Da mesma forma, WALMIR PINHEIRO, Diretor Financeiro da UTC, ao narrar os

encontros  com  JOÃO  VACCARI e  as  tratativas  acerca  dos  pagamentos  das  propinas

pactuadas em razão de contratos firmados com a PETROBRAS, foi também categórico ao

afirmar  que  JOÃO  VACCARI    tinha  conhecimento  de  que  grande  parte  dos  valores

repassados pela UTC a ele,   JOÃO VACCARI  , e ao Partido dos Trabalhadores (por intermédio

de    JOÃO VACCARI  ) constituíam parte do pagamento da propina prometida em razão de

contratos firmados com a PETROBRAS (Evento 385, TERMO 1):

Ministério Público Federal:Certo.  Nesse período que o senhor trabalhou como
diretor financeiro da UTC, o senhor teve conhecimento, participou de tratativas
e teve conhecimento de pagamento de propina em favor de funcionários da
diretoria de serviços da Petrobras?

Depoente:Sim.
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Ministério Público Federal:Esses pagamentos eram reiterados, corriqueiros?

Depoente:Eram usuais.

Ministério Público Federal:Usuais,  certo.  E  o senhor sabe em favor  de quem
eram feitos esses pagamentos?

Depoente: Geralmente era para o Pedro Barusco e tinha algumas contribuições
para o PT, que eram vinculados a esses contratos.

Ministério Público Federal: Essas contribuições faziam parte de um acerto de
propina, é isso?

Depoente: Sim.

Ministério Público Federal: Certo.

Depoente:Não todas, né. Alguma parte delas.

Ministério Público Federal: Sim. E como se dava esse pagamento de propina,
então, primeiramente em favor da diretoria de serviços, por solicitação de Pedro
Barusco, o senhor tem maiores detalhes?

Depoente:No caso do Barusco, o Ricardo Pessoa me passava que tinha necessi-
dade de algum recurso do Rio de Janeiro e, eventualmente, a gente mandava
para lá esses recursos, e o próprio Ricardo tinha contato com o Barusco, se não
me engano estive uma vez com ele,  com o Barusco e Ricardo juntos, e entrega-
mos para ele. E os demais eram feitos TEDs para o PT, para o diretório naci-
onal, e foi entregue alguma parte em dinheiro para o próprio  Vaccari.

Ministério Público Federal:O  senhor se encontrava também com o João Vaccari,
o senhor tinha reuniões?

Depoente:Eventualmente  sim, eu participei de algumas reuniões com o João
Vaccari. Lá na empresa.

Ministério Público Federal:E essas reuniões com o João Vaccari  como foram?
Eram também para pagamentos e acertos desse valor de propina?

Depoente:É, ele ia lá, geralmente existia um controle de valores que tinham
sido definidos em cima de alguns contratos da Petrobras, e ele ia lá na UTC
para checar esse valor e pedir alguma programação.

Ministério Público Federal:E ele já sabia que esses valores estavam sendo pa-
gos em razão dos contratos firmados com a Petrobras?

Depoente:Sabia.
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Ministério Público Federal:Certo.

Depoente:Não todos os valores,  algumas doações para campanhas eleitorais
não tinham vínculos com contratos, eram doações normais, inclusive para o PT...
Ministério Público Federal:Mas outras tinham vinculação?

Depoente:Outras sim.

Ministério Público Federal:E João Vaccari sabia disso?

Depoente:Sabia.

Ministério Público Federal:Na conversa ficava claro isso?

Depoente:  Com certeza.  E,  principalmente,  as contribuições  foram feitas
nos períodos não eleitorais.

Ministério Público Federal:Essas nos períodos não eleitorais é que eram...

Depoente:Com certeza absoluta era...

Ministério Público Federal:Com certeza eram parte da propina?

Depoente:Parte da propina.

Ministério Público Federal:E  quando se fazia esses pagamentos indicados
pelo senhor João Vaccari ou entregues direto a ele, esse valor era debitado
do valor total de propina que havia sido acertado?

Depoente:Se  formava uma quantia em cima de alguns contratos, não tinha um
percentual, assim, pelo menos não chegava a mim percentual. Ricardo chegava:
“tem 1 milhão aqui da obra X” e esse valor era dividido em 10 parcelas de 100,
sei lá, algo desse tipo.

Ministério Público Federal:Tá  certo. Na colaboração do senhor e também do
senhor Ricardo Pessoa consta um relato de pagamentos, indicação de valores e
a sigla JVN, ela se refere a quê?

Depoente:João  Vaccari Neto.

Ministério Público Federal:E esses pagamentos se referem a quê?

Depoente:Propina que foram pagas em cima de contratos que foram ganhos
pela empresa, se eu não me engano 3 milhões e 700, 3 milhões e 900, não me
recordo aqui exatamente o número.

Ministério Público Federal:E o senhor se recorda de ter feito pagamentos a em-
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presas prestadoras de serviço, alguma empresa indicada pelo senhor João Vac-
cari como uma dívida que o partido teria?

Depoente:Sim.  Foi feito para uma gráfica, não sei o nome da gráfica, mas foi
uma gráfica que eu acho que o proprietário da gráfica esteve comigo e ficou
acertado, o Vaccari tinha  passado um valor e eu acertei o pagamento com o
dono da gráfica. Chicão, o nome dele.

Ministério Público Federal:Tá  certo. E esse valor que o senhor pagou para essa
pessoa, Chicão, foi descontado da dívida que o senhor tinha com propina?

Depoente: Descontado da dívida que tinha. Inclusive quem pagou, quem fez
essa liquidação foi o Alberto Youssef.

Na  mesma  linha  é  o  teor  das  declarações  prestadas  por  Milton  Pascowitch

perante esse Juízo (Evento 385):

Ministério  Público Federal:  Tem um termo de depoimento do senhor,  que o

senhor menciona também o contato com o João Vaccari, o senhor confirma?

Depoente: Sim, confirmo.

Ministério Público Federal: E como era esse contato com o João Vaccari, em que

ocasiões?

Depoente: Meu contato com o João Vaccari, ele já vem da área offshore, o pri-

meiro contrato que a Engevix ganhou foi o contrato dos 8 cascos replicantes, e a

parte destinada ao grupo político foi precedida de uma negociação que eu

fiz com o João Vaccari. Existia um valor de 0,5% sobre o contrato que daria

algo em torno de 18 milhões de reais para ser pago a prazo. Ele tinha uma ne-

cessidade maior de recursos em função da, boa parte para a eleição de 2010 e

eu acertei com ele recursos, contribuições oficiais por parte da Engevix de 4 mi-

lhões e valores de contrato de 10 milhões em recursos livres em dinheiro, que

eu entreguei para ele 8 milhões, quase 9 milhões de reais.

(...)

Ministério Público Federal: A minha pergunta é, em razão desses contratos da

Petrobras?

Depoente: Sim, sempre foi em razão desses contratos com a Petrobras.
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(…)

Juiz Federal: Então o acerto da propina desse caso da Ecovix foi diretamente

com o João Vaccari e com o Renato Duque? 

Depoente: O acerto seria com o João Vaccari. Teve uma reunião, pelo menos

uma com certeza, em que estavam o Renato Duque e João Vaccari, no escri-

tório do Renato Duque, em que o assunto foi mencionado, que eu só paga-

ria para o João Vaccari. 

Juiz Federal: Que o senhor só pagaria as propinas desses…

Depoente: A propina dos contratos das 3 sondas para a Ecovix.

Em  plena  sintonia  com  o  relato  feito  pelas  demais  testemunhas,  AUGUSTO

MENDONÇA,  dirigente de empresas do Grupo SETAL:58, ao prestar depoimento no presente

feito (Evento 366), asseverou que:

Ministério Público Federal:- O senhor pode detalhar essa questão

do... Consta aqui que o senhor fazia ou fez doações para o partido e

manteve contato com o João Vaccari nesses casos.

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Como se dava essa relação, se o senhor

puder explicar e narrar como era, como o senhor foi, como houve a

solicitação, como...?

Depoente:- Essas indicações foram feitas pelo Renato Duque, que me

pediu para procurar o João Vaccari no partido dos trabalhadores com

o objetivo de fazer contribuições ao partido e assim o fiz, eu procurei

lá  a  sede  do  partido  e  acertei  contribuições  a  serem feitas.  Esses

pedidos foram feitos em algumas oportunidades por determinados

58 Nos autos 5012331-04.2015.404.7000, em depoimento prestado em juízo, revelou AUGUSTO MEN-
DONÇA - evento 1017 – (Evento 1, OUT7): “[...] Juiz Federal: O senhor conhece o senhor João Vac-
cari? Augusto: Sim, senhor. Juiz Federal: O senhor chegou a repassar parte desses valores acertado 
de propina para o senhor João Vaccari? Augusto: É, uma parte dos valores a pedido do Renato Du-
que, ele me pediu que eu procurasse o senhor João Vaccari no PT e que fizesse contribuições dire-
tamente ao PT, então, eu o conheci nessa oportunidade, e segui a orientação dele. Juiz Federal: 
Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu para o senhor proceder dessa forma, procurar o
senhor João Vaccari, foi uma reunião presencial, foi por telefone, como foi? Augusto: Foi presencial 
[...]”.
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valores, ele me pediu ao longo do tempo valores diferentes dos quais

eu fiz alguma combinação de parcelamento e nós fomos pagando.

Ministério Público Federal:- Só para ficar claro, esses valores que o

senhor efetuou o pagamento a pedido do Renato Duque, como o

senhor informou, eram valores de propina?

Depoente:- Sim, eram parcelas devidas ao acordo dos contratos.

Ministério Público Federal:- Certo. Esse que...

Depoente:- Eram parte do...

Ministério Público Federal:- Do partido dos trabalhadores?

Depoente:- É, parte do valor devido, acertado pelo contrato.

Ministério Público Federal:- Certo. E uma vez que o senhor fizesse

esses pagamentos esse valor que seria encaminhado, conforme

orientação do senhor João Vaccari, era debitado do valor devido

de propina, é isso?

Depoente:- Sim, sim, senhora, exatamente.

A respeito  da  atuação  de  JOÃO VACCARI no  recebimento  e  no  repasse,  no

interesse do Partido dos Trabalhadores, dos recursos ilícitos referentes especificamente aos

contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS, nos mesmos moldes de conduta

apresentados  em  todo  o  contexto  de  provas  supra  mencionado,  PEDRO BARUSCO

confirmou que JOÃO VACCARI recebeu propina de ZWI SKORNICKI  por esses contratos59

sendo que ZWI SKORNICKI tratava dos pagamentos dos valores espúrios diretamente com

JOÃO VACCARI60. Asseverou ainda que JOÃO VACCARI possuía proximidade “muito forte”

com RENATO DUQUE e que JOÃO VACCARI se reunia com RENATO DUQUE para verificar a

59 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT8 – (Evento 1, OUT96): “[...] QUE a respeito de
JOÃO VACCARI NETO, o declarante ratifica suas declarações já prestadas no Termo de Colaboração
n. 03, no sentido de que JOÃO VACCARI NETO representava o Partido dos Trabalhadores – PT na di-
visão de propinas pagas no âmbito da Diretoria de Serviços, nos contratos que ela executava para
as Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração e Produção e na própria Diretoria de Ser-
viços; QUE na Diretoria Internacional, como a Diretoria de Serviços não se envolvia nos contratos,
ao menos o setor de engenharia, do declarante, não havia propina nos termos acima;  QUE indaga-
do sobre a forma de operacionalização da parte da propina recebida por JOÃO VACCARI NETO,
afirma que também já prestou declarações no Termo de Colaboração n. 04, sendo que tem conhe-
cimento de que ZWI ZCORNIKY pagava para JOÃO VACCARI NETO em alguns contratos da KEPELL
FELS com a PETROBRAS [...]”.

60 Evento 1, OUT03: “[...] QUE ZWI SKORNICKI comentava que conversava diretamente com JOÃO
VACCARI [...]”.
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situação dos contratos das empresas com a PETROBRAS e do pagamento das propinas em

razão  deles,  sendo  que  o  próprio  colaborador  afirmou  também  ter  participado  dessas

reuniões61.

Especificamente no caso dos valores de propina pagos por ZWI SKORNICKI em

razão dos contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS para as obras relativas às

Plataformas P-51, P-52, P-56 e p-58, comprovou-se que a sistemática implementada foi a

mesma, ou seja: PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE solicitaram vantagem indevida no valor

correspodente a 1% do valor  do contrato,  do qual  metade foi  destinada ao Partido dos

Trabalhadores, tendo o repasse dos recursos ao Partido dos Trabalhadores sido decidido por

JOÃO VACCARI.

Segundo relatado pelo próprio ZWI SKORNICKI, em razão dos vários contratos

firmados  entre  a  KEPPEL  FELS  e  a  PETROBRAS,  estabeleceu-se  entre  ZWI  SKORNICKI,

PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE e  JOÃO VACCARI uma verdadeira conta-corrente de

propina, na qual a parcela prometida e pactuada para a CASA era gerenciada por  PEDRO

BARUSCO,  e  a  parte  devida  ao  Partido  dos  Trabalhadores  era  gerenciada  por  JOÃO

VACCARI.

Conforme revelado por  ZWI SKORNICKI –  e corroborado pelos  pagamentos

concretamente observado nos autos – a contabilidade dos valores de propina destinados ao

Partido dos Trabalhadores era mantida por JOÃO VACCARI.  Como verdadeiro gestor desta

conta  corrente  de  propina  previamente  destinada  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  JOÃO

VACCARI determinava a  ZWI SKORNICKI que parte dos valores espúrios mantidos nesta

conta corrente de propina fossem destinados ao pagamento de despesas do Partido dos

Trabalhadores, sendo que tais valores eram posteriormente deduzidos do saldo devido da

propina pactuada em razão dos contratos firmados pela KEPPEL FELS com a PETROBRAS.

Assim como nos demais casos já narrados por AUGUSTO MENDONÇA, WALMIR

61 Evento 1, OUT18: “[...] QUE RENATO DUQUE tinha uma proximidade muito grande, um contato
“muito forte”, com JOÃO VACCARI; QUE DUQUE e VACCARI costumavam se encontrar no Hotel
Windsor Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ, e no Meliá da Alameda Santos em São Paulo/SP; QUE
VACCARI mantinha contato com RENATO DUQUE para saber do andamento dos contratos na PE-
TROBRAS e tratar de contratos novos e, às vezes, o declarante participava a pedido de DUQUE, pois
tinha as informações sobre os contratos, o andamento dos projetos e de licitações; QUE nesses en-
contros também era falado sobre o pagamento de propinas [...]”.
Ainda (Evento 1, OUT03): “[...] QUE indagado sobre sua relação com JOÃO VACCARI NETO, esclare-
ce que em todas as reuniões que teve com ele RENATO DE SOUZA DUQUE esteve presente […] QUE
as reuniões com VACCARI eram simples, não envolvendo aprofundamento da participação técnica
do PT nos projetos, apenas sendo repassado o andamento deles a VACCARI, o que lhe dava condi-
ções de cobrar e acompanhar o recebimento de recursos para a agremiação política [...]”.
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PINHEIRO  e  RICARDO  PESSOA,  o  acusado  JOÃO  VACCARI também  tinha  pleno

conhecimento de que os valores pagos por  ZWI SKORNICKI  no interesse do Partido dos

Trabalhadores eram provenientes de propina pactuada em razão dos contratos firmados pela

KEPPEL FELS com a Petrobras.

Em seu interrogatório  judicial,  o  réu  colaborador  ZWI SKORNICKI expôs  de

maneira  clara  que  JOÃO  VACCARI atuava  como  “coordenador”  dos  recebimentos  de

propina oriundos do grupo KEPPEL FELS, bem como com ele se reunia pessoalmente em

diversas oportunidades para tratar da propina (Evento 486):

Juiz Federal:- E como é que o senhor fez os repasses para o partido

dos trabalhadores?

Interrogado:- Primeiro foi feito uma  conta corrente com o senhor

Vaccari,  que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse

que  ele  seria  a  pessoa  que  faria  a  coordenação  desses

recebimentos da Keppel para ele.

(...)

Juiz  Federal:-  E  o senhor teve um encontro pessoal,  direto,  com o

senhor Vaccari?

Interrogado:-  Algumas vezes.  Ou no meu escritório ou no hotel

onde ele ficava.

Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse repasse?

Interrogado:-  Essa  conta  corrente  foi  feita  e  foi  sendo  pago  a

pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.

Juiz Federal:- No exterior ou no Brasil?

Interrogado:- Nos dois.

Juiz Federal: Por exemplo, no exterior?

(...)

Juiz Federal: Isso  tudo era repassado pelo senhor João  Vaccari?
Interrogado:Isso  era tudo autorizado pelo senhor João  Vaccari.
Juiz Federal:E  como ele se comunicava com o senhor?
Interrogado: Houve a reunião presencial, sempre com  reunião pre-
sencial.
(...)
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Juiz  Federal:Vamos  aqui  voltar  a  ficar  mais  restrito  ao   objeto

específico,  os  pagamentos  que  o  senhor  mencionou  à  senhora

Mônica  Moura,  o  senhor  pode  esclarecer  como  foi  feito  esse

acerto, como foi feito esse pagamento?

Interrogado:Numa das visitas que o senhor Vaccari esteve  no meu
escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fa-
zer uns pagamentos para o senhor João Santana e Mônica Moura,
e que a senhora Mônica Moura iria me procurar.
Juiz Federal:Isso foi aproximadamente quando?

Interrogado:Isso  foi durante o período da Sete.
Juiz Federal:Da Sete Brasil?
Interrogado:Sete Brasil, todos dois foi durante esse período  da Sete 
Brasil. Aí a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório, com-
binamos que o valor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari ti-
nha autorizado, e eu disse que não poderia pagar esses 5 milhões de
uma vez porque o que ele tinha de saldo dos contratos da Petrobras 
mais o que eu já tinha recebido da SETE não era o suficiente, então 
teria que pagar em algumas parcelas, que aí ficou combinado para ser
pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.
Juiz Federal:E aí, como foi feito o pagamento?
Interrogado:E  aí foi feito o pagamento da Deep Sea para  uma em-
presa chamada Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela 
Shellbill que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava mais 
fácil do que pagar em euro.
Juiz Federal:E  como foi o conteúdo da conversa com a  senhora 
Mônica Moura?
Interrogado:Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa, 
chegou ao meu escritório e disse “Olha, eu vim aqui a mando do 
senhor Vaccari”, eu disse “Já estou sabendo”, “E gostaria de acer-
tar com o senhor o pagamento”, foi aí que eu comentei que eu 
não poderia pagar de uma vez e que iria pagar em 10 prestações 
de 500 mil, que eu acabei pagando só 9, foi eu acho até que no-
vembro de 2014, mas ela nunca me  comentou qual era a razão, por-
que ela tinha que receber 5 milhões, simplesmente, tanto o Vaccari 
quanto a senhora Mônica Moura simplesmente disseram, um disse 
“Você tem que pagar” e o outro disse “Eu vim receber”.
Juiz Federal:Esses pagamentos o senhor abatia daquela  conta cor-
rente da propina, é isso?
Interrogado:Sim,senhor.
Juiz Federal:E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi,
abrangia tanto os contratos da Petrobras quanto os contratos da 
Sete Brasil?
Interrogado:Sim, senhor.
Juiz Federal:E nesse caso, o senhor disse explicitamente à  senhora 
Mônica que o crédito que eles tinham não era suficiente?
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Interrogado:Não, não disse não, simplesmente ela já veio instruída 
pelo senhor Vaccari sabendo que não ia receber de uma vez, e foi 
aceito.
(...)Juiz Federal:Ela foi dizendo que tinha recebido orientação
do senhor João Vaccari?
Interrogado:Sim, senhor.
Juiz Federal:E foi mencionado contratos da Petrobras ou da  Sete 
Brasil no contexto?
Interrogado:Pelo Vaccari sim.

Além  disso,  conforme  se  observou  da  transcrição  do  interrogatório  de  ZWI

SKORNICKI acima colacionada,  com relação aos  USD 4.500.000,00 transferidos  da conta

DEEP SEA para a a conta SHELLBILL FINANCE por ZWI SKORNICKI a  MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA,  o  colaborador  ZWI SKORNICKI  deixou absolutamente claro que estes

valores foram entregues a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em decorrência da expressa

determinação de JOÃO VACCARI, sendo que o montante total que deveria ser entregue ao

casal era de USD 5.000.000,00.  Acrescentou, ainda, que estes USD 4.500.000,00 transferidos

da conta DEEP SEA  para a conta SHELLBILL foram deduzidos do saldo existente da “conta

corrente de propina” mantida entre ZWI SKORNICKI e  JOÃO VACCARI em decorrência dos

contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS. 

Ainda a corroborar a prova de efetivo contato e relação entre ZWI SKORNICKI e

JOÃO  VACCARI, insta  destacar  que  a  perícia  realizada  no  celular  de  ZWI  SKORNICKI

identificou que o número de celular de JOÃO VACCARI estava efetivamente registrado nos

contatos de ZWI SKORNICKI, assim como os registros de troca de mensagem  registraram a

existência de conversa entre ZWI SKORNICKI e  JOÃO VACCARI sobre o agendamento de

um encontro entre ambos (evento 467, anexo3).

MÔNICA  MOURA,  corré  nestes  autos,  da  mesma  forma,  apontou  JOÃO

VACCARI como a pessoa que a orientou a procurar ZWI SKORNICKI para o recebimento de

USD 5.000.000,00.  Asseverou, ainda, que os recursos que estavam sendo quitados a partir da

intermediação de    JOÃO VACCARI  , com os valores entregues por    ZWI SKORNICKI    diziam

respeito a dívidas do Partido dos Trabalhadores com os publicitários, em razão de trabalhos
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prestados em campanha eleitoral do ano de 2010 (Evento 486):

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:- Esse pagamento, Excelência, foi referente a uma dívida

de  campanha  que  ficou,  que  o  PT  ficou  devendo  à  gente na

campanha  de  2010,  a  campanha  da  presidente  Dilma,  a  primeira

campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, que não

foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida.

Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha depois disso

e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, enfim. No fim

de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vaccari, que era a

pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro na época

da  campanha,  era  quem  acertava  comigo  os  pagamentos  de

campanha, e ele me mandou procurar um empresário, que queria

colaborar com o partido, e que ia pagar essa dívida de campanha.

Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

Juiz Federal:- E a senhora foi até o senhor Zwi, então?

Interrogada:- Fui. O Vaccari me deu o contato dele, eu fui até um

escritório dele no Rio de Janeiro, nós conversamos, ele já sabia

do que se tratava, que ele ia pagar uma dívida que o Vaccari já

tinha conversado com ele. Eu, quando fui, fui basicamente acertar

com  ele  forma  de  pagamento,  como  é  que  ele  ia  pagar  isso,  e

conversamos sobre isso.

Cumpre ainda destacar que a prática adotada por  JOÃO VACCARI no que toca

ao repasse dos valores de vantagens indevidas para o pagamento dos serviços prestados por

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA não foi  novidade no caso presente.   Isso porque,

conforme já observado em outros casos também no âmbito da Operação Lava Jato,  JOÃO
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VACCARI também determinou em outros diversos casos que os empresários efetuassem a

quitação de parcela da propina pactuada mediante pagamento de prestadores de serviço do

Partido dos Trabalhadores.

Nos autos da ação penal nº 5019501-27.2015.4.04.7000 também se constatou

que parte da propina (no valor de RS 2,4 milhões) foi também destinada, a pedido de JOÃO

VACCARI, à Gráfica Atitude Ltda., empresa ligada ao PT. 62

Na instrução do presente feito,  assim declarou  Augusto de Ribeiro Mendonça

Neto sobre o episódio da Gráfica Atitude (Evento 366):

Ministério Público Federal:- Bom, especificamente no caso da Gráfica

Atitude aqui, tem um termo em que o senhor menciona que houve...

Ao invés do senhor ter feito o pagamento como doação ao partido, o

senhor pagou a conta, é isso?

Depoente:- Isso.

Ministério  Público  Federal:-  Como  que  foi  negociado  esse

pagamento, como é que... Quem determinou, como foi?

Depoente:- Então...  Dentro dos valores solicitados a serem pagos

ao partido dos trabalhadores...

Ministério Público Federal:- Solicitados pelo Renato Duque, é isso?

Depoente:-  Exatamente,  solicitados  pelo  Renato  Duque.  O  João

Vaccari  me perguntou se nós poderíamos pagar diretamente a

Gráfica Atitude e me colocou em contato com uma pessoa da

Gráfica Atitude, nós fizemos um contrato direto com a gráfica e

pagamos diretamente à gráfica, ao invés de pagar ao partido.

Ministério Público Federal:- Tá certo. E esse valor que o senhor pagou

para a gráfica também foi debitado do valor acertado de propina?

Depoente:- Também foi... Sim, senhora.

Essa  determinação  por  JOÃO  VACCARI de  pagamento  a  fornecedores  por

62 Como constou dos memoriais finais do MPF naqueles autos (evento 263), há provas de que parte da cota da
propina devida ao PT junto à Diretoria de Serviços da PETROBRAS em razão de contratos firmados pela
SOG/SETAL com a Estatal  para obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR e na Refinaria  de
Paulínea  –  REPLAN  foi  repassado  à  gráfica,  a  pedido  de  JOÃO  VACCARI,  por  meio  de  contratos
ideologicamente falsos. 

  115/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores fica ainda evidente do convergente teor dos

depoimentos prestados nos presentes autos por Ricardo Pessoa63, Walmir Pinheiro64 e Milton

Pascowitch (Evento 325 e Evento 385). Milton Pascowitch, ao descrever as formas com que

efetuava o pagamento da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, assim declarou:

Ministério Público Federal: E esses pagamentos, o senhor fazia de que

forma, fazia direto para o João Vaccari, fazia em espécie, fazia paga-

mentos para empresas por ele indicadas?

Depoente: Não, os pagamentos com referência a este contrato, a este

evento, foram todos feitos em dinheiro, entregues por mim direta-

mente ao João Vaccari, com exceção acho que de três eventos separa-

dos que ele enviou portadores para retirar dinheiro comigo. Mas to-

dos eles,  esse evento,  foram em dinheiro e não houve pagamento

destinado a nenhuma outra empresa, nenhum outro tipo de serviço.

Ministério Público Federal: Tá, o senhor fez referência a esse evento,

houve outros eventos em que ocorreu, que houve um tratamento di-

ferente?

Depoente: Sim, existiu o evento, no meu caso, no caso da Consiste,

que também existia a entrega de recursos livres nesse evento da Con-

siste.  O João Vaccari solicitou e nós fizemos o pagamento a uma

editora, a Editora 247, e a uma empresa de eventos chamada Go-

mes e Gomes.

Ministério Público Federal:  E  isso também era dinheiro de propina

que foi entregue por solicitação dele? 

63 Ministério Público Federal: Certo. E o senhor também, a sua empresa ou por ordem do senhor, ou por, nes-
ses contatos com o João Vaccari, o senhor efetuou pagamento de prestadores de serviços do Partido dos Tra-
balhadores por determinação, orientação do senhor Vaccari?
Depoente: Uma única vez, para uma gráfica, era dívida remanescente da campanha para a prefeitura de São 
Paulo do Fernando Haddad.

64 Ministério Público Federal: E o senhor se recorda de ter feito pagamentos a empresas prestadoras de servi-
ço, alguma empresa indicada pelo senhor João Vaccari como uma dívida que o partido teria?
Depoente: Sim. Foi feito para uma gráfica, não sei o nome da gráfica, mas foi uma gráfica que eu acho que o
proprietário da gráfica esteve comigo e ficou acertado, o Vaccari tinha passado um valor e eu acertei o paga-
mento com o dono da gráfica. Chicão, o nome dele.
Ministério Público Federal: Tá certo. E esse valor que o senhor pagou para essa pessoa, Chicão, foi desconta-
do da dívida que o senhor tinha com propina?
Depoente: Descontado da dívida que tinha. Inclusive quem pagou, quem fez essa liquidação foi o Alberto 
Youssef.
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Depoente:  Também era dinheiro de propina, foi entregue em di-

nheiro, nesse caso nós chamamos essas empresas ou essa outra

pessoa da área de eventos e fizemos um, um... Não foi um contra-

to, mas fizemos um... Eles fizeram um faturamento contra a nossa em-

presa e nós fizemos os pagamentos.

Ministério Público Federal: Só para ficar claro,  esse valor que o se-

nhor entregou para essa, para essas empresas indicadas pelo se-

nhor João Vaccari e os valores em espécie que o senhor entregava

a ele era debitados do saldo de propina que havia sido acertado? 

Depoente: Era debitado do saldo e eu fazia o controle com ele dos

valores a pagar. 

Como se vê, o contexto de provas dos autos demonstra de maneira cabal que a

assinatura  de  JOÃO  VACCARI  estava  em  todo  o  esquema  de  corrupção,  participando

ativamente de todo o processo, reunindo-se pessoalmente com os envolvidos para acertar

detalhes,  tempo,  forma  e  destinatários  dos  pagamentos.  Demonstra  ainda  que  o

representante do Partido dos Trabalhadores tinha ciência plena dos valores acertados para a

propina, tendo até mesmo o controle acerca dos valores espúrios repassados em favor do

Partido  dos  Trabalhadores  (gerenciando  a  “conta  corrente  de  propina”  mantida  com  os

empresários e ligada à parcela de propina destinada ao PT).  Comprovou-se, ainda, que, além

de ter conhecimento de que os valores recebidos eram fruto de propina,  JOÃO VACCARI

possuía efetiva ciência dos contratos firmados no espectro de atribuições da Diretoria de

Serviços e do percentual ilícito que seria destinado ao Partido.

Do contexto de  provas  acima apresentado,  e  tendo em vista  que nenhum

elemento,  circunstância ou mesmo argumento concorre em favor  do acusado,  não resta,

afinal,  nenhuma  dúvida  razoável  acerca  da  atuação  criminosa  de  JOÃO  VACCARI  na

promoção do ajuste e do recebimento das vantagens indevidas no âmbito dos 4 contratos

acima mencionados. 

Restou  demonstrado  que,  na  qualidade  de  representante  do  Partido  dos

Trabalhadores, JOÃO VACCARI não somente bancava o posto dos executivos da Diretoria de

Serviços,  como participava pessoalmente de discussões acerca do aceite,  bem atuava no

recebimento da propina vinculada ao esquema de corrupção.
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Conforme, portanto, a farta prova dos autos, assim agindo nos 4 contratos acima

mencionados,  JOÃO VACCARI  incorreu, por  6 vezes, em concurso material,  na prática do

delito de corrupção passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art.

327,  §2º,  todos do Código Penal,  visto que,  em decorrência das vantagens prometidas e

pagas,  o  funcionário  público  corrompido,  que  ocupava  cargo  de  direção,  efetivamente

praticou atos de ofício com infração de seu dever funcional.

Assim, embora MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA não tivessem nenhuma

relação comercial  com  ZWI SKORNICKI ou com o grupo KEPPEL FELS que justificasse o

recebimento  da  vultosa  quantia  de  dinheiro  em questão  –  4,5  mi  de  dólares  –,  tinham

créditos declarados com o Partido dos Trabalhadores, e  ZWI SKORNICKI tinha débitos de

propina a pagar a esse Partido dos Trabalhadores.

Seguindo o esquema traçado,  restou devidamente comprovado que  JOÃO

VACCARI  efetivamente  orientou  ZWI  SCORNICKI a  transferir  para  MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA parte  dos  valores  do  percentual  de  propina  destinada  ao  Partido  dos

Trabalhadores.

B) MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

Da mesma forma que demonstrado em relação a JOÃO VACCARI,  as  provas

produzidas  no  presente  feito  também  comprovaram  que  MONICA  MOURA e  JOÃO

SANTANA, cientes da corrupção ativa e passiva praticadas no âmbito dos contratos firmados

entre a PETROBRAS e a KEPPEL FELS, receberam, em benefício próprio, parcela expressiva do

valor auferido com a corrupção passiva praticada por PEDRO BARUSCO e  RENATO DUQUE.

Conforme já aduzido na denúncia e comprovado acima, a partir da orientação de

JOÃO VACCARI, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA receberam parte dos recursos ilícitos

decorrentes da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores.

Segundo  já  demonstrado  acima,  tanto  o  interrogatório  judicial  de  ZWI

SKORNICKI quanto os  de  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA revelaram que os  USD

4.500.000,00 foram transferidos de ZWI SKORNICKI a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

em razão de expressa orientação de JOÃO VACCARI.

Conforme  já  comprovado  pelo  excerto  anteriormente  transcrito,  ZWI

SKORNICKI,  ao  ser  interrogado  em  juízo,  revelou  que  foi  JOÃO  VACCARI quem  o
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determinou a receber  MONICA MOURA  em seu escritório e pagá-la a quantia de USD

5.000.000,00, valor este que, conforme expressamente tratado com  JOÃO VACCARI,  seria

debitado da conta corrente de propina relacionada aos contratos firmados entre a KEPPEL

FELS e a PETROBRAS.

Da mesma forma, MONICA MOURA asseverou que foi JOÃO VACCARI quem a

orientou  que  procurasse  ZWI  SKORNICKI para  receber  a  quantia  de  USD  5.000.000,00,

quantia esta destinada a saldar a dívida de campanha eleitoral que havia sido contratada

com o Partido dos Trabalhadores e realizada por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA no

ano de 2010.  Segundo asseverado por  MONICA MOURA,  ao orientá-la a procurar ZWI

SKORNICKI para o recebimento de USD 5 milhões,  JOÃO VACCARI deixou bastante claro

que  o  pagamento  da  expressiva  quantia  já  havia  sido  acertada  previamente  entre  ZWI

SKORNICKI e JOÃO VACCARI. 

Embora MONICA MOURA e JOÃO SANTANA tenham alegado desconhecerem

que os recursos recebidos de  ZWI SKORNICKI eram provenientes de crime de corrupção

praticado contra a Petrobras, as provas colhidas nos presentes autos revelaram claramente o

conhecimento  por  parte  dos  dois  publicitários  de  que  os  valores  recebidos  de    ZWI

SKORNICKI   eram efetivamente oriundos de crime de corrupção praticada em desfavor da

Estatal brasileira de Petróleo.

Conforme se demonstrou no curso da instrução processual, ao contrário do

alegado por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em seus interrogatórios judiciais65 (Even-

tos 457 e 486), JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA não eram simples fornecedores de ser-

viço ao Partido dos Trabalhadores. Muito mais do que isso, mantinham intensa relação com

aquela agremiação política, em especial com as atividades estratégicas de cúpula.

Conforme narrado pelos  próprios  denunciados,  foram eles  os  responsáveis

pela condução de grande parte das principais campanhas realizadas pelo partido entre os

anos de 2002 e 2014.  Ao realizarem tais campanhas,  estabeleceram relação bastante próxi-

ma com os altos quadros daquela agremiação política. MONICA MOURA e JOÃO SANTA-

NA realizaram, desde 2002, diversas campanhas eleitorais em favor do Partido dos Trabalha-

65 Juiz Federal:- Essas campanhas eram feitas pelo senhor a título de negócios, não a título de filiação partidá-
ria?
Interrogado:- Claro que unicamente como uma questão profissional.
Juiz Federal:- Profissional?
Interrogado:- Isso porque nós somos uma empresa especializada em marketing político nos modos internaci-
onais. Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido. Era contratado pelo partido, mas não 
tinha nenhum compromisso de natureza política ou ideológica.
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dores, dentre as quais a de i) DELCÍDIO DO AMARAL (2002); ii) LUIS INACIO LULA DA SILVA

(2006); iii) MARTA SUPLICY (2008); iv) GLEISE HOFFMANN (2008); v) DILMA ROUSSEF (2010);

vi) FERNANDO HADDAD (2012); v) DILMA ROUSSEF (2014)66.

A partir do estreito contato mantido com as principais lideranças do Partido

dos Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de ver-

dadeiros conselheiros da cúpula da agremiação. Mesmo fora do período de campanha elei-

toral, JOÃO SANTANA auxiliava os integrantes dos altos estratos do Partido dos Trabalhado-

res na formação da plataforma política a ser seguida. A atuação de JOÃO SANTANA englo-

bava tanto o direcionamento da linha publicitária do Partido e de alguns candidatos quanto a

intermediação de contatos com as grandes lideranças do Partido, como, por exemplo, LUIS

INACIO LULA DA SILVA e DILMA ROUSSEF.

A comprovar a atuação de JOÃO SANTANA como verdadeiro conselheiro da

política desenvolvida pelos membros do Partido dos Trabalhadores, destacam-se os seguin-

tes e-mails67:

66 Evento 1 OUT15
67 Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 67 (Evento 1, OUT19)
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Conforme se observa das mensagens acima transcritas, JOÃO SANTANA é ex-

pressamente consultado sobre a adequação da linha publicitária a ser exposta em assuntos

relevantes e sensíveis como a CPMF e as Olimpíadas,  assuntos absolutamente alheios ao

serviço de marketing de campanha política, mormente porque fora de período eleitoral,

exercendo a atividade de verdadeiro conselheiro da linha publicitária a ser conduzida pela

gestão do Partido dos Trabalhadores.

No seguinte e-mail68,JOÃO SANTANA é novamente consultado - desta vez

pelo Presidente do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO - para que auxilie o Partido na

elaboração de um programa:

TEXTO: Assunto: Re: Tarefa Impossível
 De: ruigoethe@gmail.com 

Para: Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> Envio: 17/12/2015 12:28:41 
Obrigado, João 
Fica para a próxima. 
Abs 
Rui 

Enviado do meu iPhone 

Em 16 de dez de 2015, às 14:47, Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> escreveu: 

Caríssimo Rui, 
Você, que me conhece bem e é um excelente leitor de alma, deve ter percebido minha sincera disposição de 
topar a difícil missão que me ofereceu ontem. 
Mas depois de dezenas de telefonemas, antes e depois de uma noite mal dormida, vejo que vai ser humana-
mente imposível atender as suas expectativas e do partido. 
Como sei que você deve estar em um dia cheio de trabalho, adianto duas conclusões iniciais -uma negativa e
outra bem positiva -, as quais poderemos discutir por telefone aida hoje ou amanhã. 
A primeira - não sei se boa ou má - é que, por mais eu tente, é impossível estar à frente do programa do 
próximo 15 de janeiro. 
A segunda -que me parece muito boa - é que tenho uma excelente solução estratégica, tática e prática a pro-
por. 
Não posso tocar o projeto por uma razão simples e intransponível : não tenho, no momento, equipe que 
possa me acompanhar nesta empreitada - e, como você sabe, um general sem exército vale menos do que um
soldado. 
Tão logo encerramos nosso telefonema, comecei,ontem, a ligar incessantemente para diversas pessoas. 
Primeiro para meus homens decisivos e, depois, para o segundo escalão. 
O resultado foi desanimador. 
Edu, Marcelo, Mauricio, Hugo, George e cinco ou seis mais - estão fora do país ou de partida em viagens 
inadiáveis, marcadas há meses com as famílias (só voltam depois do dia cinco ou dez). 
Os diretores e finalizadores de mais qualidade e agilidade também não podem aceitar a tarefa. 

68 Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 110, AUTO1 (Evento 1 OUT20)
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Na verdade, seu convite nos pegou muito em cima. Se tivesse ocorrido 20, 30 dias atrás teria sido possível 
deixar estar pessoas de prontidão. 
Vejo, agora, que isto é impossível (e não foi por falta de insistência e tentativa de convencimento minhas). 

A segunda conclusão me parece boa e adequada. 
Houvesse ou não dificuldades operacionais, o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É!
- uma FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula - ele fazendo o depoimento que precisa fazer e está 
devendo a si mesmo, ao partido e à nação. 
Não há -nem haverá tão cedo - melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e con-
trolada pelo partido. Momento raro e único! 
Neste caso, trata-se de programa simples e cujo formato e conteúdo dispensam por completo a minha partici-
pação (por sinal, a situação está se complicando na Dominicana -houve um grave assassinato politico ontem 
- e tenho que voltar logo no início de janeiro). 
Estou disposto a ajudar de alguma maneira. Por exemplo, revisando e/ou dando uma contribuição secundária
ao texto, pois acho que há melhores redatores, junto ao presidente, mais afinados com ele e mais antenados 
com o momento político. 
Mas não posso participar da produção ou direção. Tão pouco suportar a tortura de longos, dolorosos e irri-
tantes ritos de aprovação de texto, onde todos sabem -e sabem mesmo- mais que eu. 
Além dos redatores próximos ao presidente - você, Franklin, Ricardo Amaral, Dulci e Clara Ant - tomo a 
liberdade de sugerir um miltante do PT, Marcelo Zero (assessoria da bancada no Senado) que tem um talento
raro de escriba, pensador e militante. 
Ou seja, coloco-me à disposição para ajudar dentro das minhas limitações, que, infelizmente, se ampliaram 
dado o atraso no convite. 
Forte abraço, 
João

Conforme se depreende do correio eletrônico acima transcrito, o Presidente

do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO, solicitou auxílio a JOÃO SANTANA para a elabo-

ração do programa que seria divulgado pelo Partido dos Trabalhadores. Em tal mensagem,

embora tenha afirmado não ter disponibilidade de tempo para preparar diretamente o pro-

grama, JOÃO SANTANA fornece a RUI FALCÃO todas as diretrizes para a elaboração do pro-

grama, inclusive no que se refere à estratégia de promoção de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA,

aconselhando que “o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É! - uma

FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula – ele fazendo o depoimento que precisa fazer e

está devendo a si mesmo, ao partido e à nação” e ressaltando que “não há - nem haverá tão

cedo – melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e controlada

pelo partido. Momento raro e único!” 

Em outro e-mail69, encaminhado a JOÃO SANTANA por MANGABEIRA UN-

GER,  fica  também evidente que,  nesta  atividade em favor  do Partido dos Trabalhadores,

JOÃO SANTANA participava da preparação dos discursos de DILMA ROUSSEF, bem como

intermediava os contatos e participava da seleção dos projetos propostos a DILMA ROUSSEF:

69 Evento 1, OUT19
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Na mesma linha, além dos auxílios estratégicos oferecidos a RUI FALCÃO e

a DILMA ROUSSEF, JOÃO SANTANA também atuava como intermediador dos contatos com

o ex-presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA e a Presidente da República DILMA ROUSSEF.

Mais uma vez, fica nítida a atuação de JOÃO SANTANA na condução das estratégias do Par-

tido dos Trabalhadores e o profundo conhecimento que possui sobre os negócios e projetos

desenvolvidos pelo Governo e no interesse do Partido dos Trabalhadores, conforme compro-

vam os seguintes e-mails:
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Isso demonstra com muita força o papel, a influência e o trânsito de  JOÃO

SANTANA no Partido dos Trabalhadores, sobretudo em relação a estratégia e condução de

assuntos relevantes, mesmo estranhos à seara e ao tempo das campanhas eleitorais, bem

como a notoriedade desse protagonismo.

Como se vê, não possuem qualquer credibilidade as alegações feitas pela de-

fesa no sentido de que JOÃO SANTANA e MONICA MOURA figurariam como meros pres-

tadores de serviço de marketing político das campanhas eleitorais do Partido dos Trabalha-

dores.

Nessa toada, essa relação estreita e a função estratégica desenvolvida também

durante o mandato exercido por membros relevantes do Partido dos Trabalhadores permitia

que MONICA MOURA e JOÃO SANTANA adquirissem profundo conhecimento sobre as ati-

vidades lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram fundamentais para que

fosse estruturado o desvelado projeto de manutenção no poder do Partido.

Como retribuição,  JOÃO VACCARI determinava que os operadores e repre-

sentantes dos Estaleiros efetuassem transferências de valores em favor de MONICA MOURA

e JOÃO SANTANA, quantia esta que era posteriormente deduzida do saldo devedor de pro-

pina que cabia ao Partido dos Trabalhadores, prometida pelos estaleiros e solicitada por RE-

NATO DUQUE em razão da contratação obtida com a PETROBRAS.

Assim, em consequência do trabalho estratégico desempenhado para a manu-

tenção do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA rece-

biam parte da vantagem indevida paga em favor do Partido dos Trabalhadores em decorrên-

cia dos crimes praticados contra a PETROBRAS. Enquanto  JOÃO SANTANA estabelecia os

contatos com os políticos e agia como uma espécie de consultor, tanto dos altos governantes
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quanto do partido político, MONICA MOURA adotava as providências operacionais para re-

cebimento dos recursos auferidos ilicitamente pelo Partido dos Trabalhadores e repassados

ao casal. Tanto JOÃO SANTANA quanto MONICA MOURA tinham pleno conhecimento de

que tais recursos haviam sido auferidos pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de

crimes praticados contra a PETROBRAS.

E de fato, o representante do estaleiro KEPPEL FELS sob orientação de JOÃO

VACCARI, efetuou o repasse da propina de corrupção praticada em prejuízo da PETROBRAS,

por meio de conta aberta na Suíça em nome da offshore DEEP SEA OIL CORPORATION, a par-

tir da qual repassou  valores para a conta não declarada no Brasil aberta em nome da offsho-

re SHELLBILL FINANCE S.A, que tinha por beneficiários MÔNICA MOURA e JOÃO SANTA-

NA. mediante nove transferências no montante de quatro milhões e quinhentos mil dólares

estadunidenses (US$ 4.500.000,00).

Esse fato é mesmo incontroverso, na medida em que, diante da farta docu-

mentação que instrui  a  denúncia,  tanto  ZWI SKORNICKI,  controlador  da DEPP SEA OIL,

quanto MÔNICA MOURA reconheceram em seus interrogatórios judiciais a ocorrência das

transferências no exterior em nome das offshores.

Nada  obstante,  ainda  por  ocasião  de  seu  interrogatório  judicial,  MÔNICA

MOURA, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade criminal pelo recebimento consci-

ente de recursos de corrupção, inaugurou uma nova versão para os fatos, a qual, além de não

revelar consistência fática e probatória, demonstrou-se repleta de contradições:

Juiz Federal:- Indo especificamente agora para essa questão do pro-

cesso mesmo aqui,  há uma referência a esses depósitos  efetuados

nessa conta em nome da off-shore ShellBill Finance. Essa off-shore é

da senhora?

Interrogada:- Essa off-shore pertence ao João,  é uma empresa que

pertence ao João, quando eu casei com o João já existia.

Juiz Federal:- Já existia. E tem conta aonde essa off-shore?

Interrogada:- Essa off-shore tem uma conta na Suíça.

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo
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senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:-  Esse  pagamento,  Excelência,  foi  referente  a  uma

dívida de campanha que ficou, que o PT ficou devendo à gente

na campanha de 2010, a campanha da presidente Dilma, a pri-

meira campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais,

que não foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito

essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha

depois disso e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito,

enfim. No fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vacca-

ri, que era a pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesou-

reiro na época da campanha, era quem acertava comigo os paga-

mentos de campanha, e ele me mandou procurar um empresário,

que queria colaborar com o partido, e que ia pagar essa dívida de

campanha. Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

(…)

Juiz Federal:- Esses pagamentos foram objetos de algum registro elei-

toral?

Interrogada:-  Não, não foram. Foi caixa 2 mesmo, Excelência. Foi

caixa 2.

Juiz Federal:- Foi declarado pela sua empresa o recebimento desses

valores?

Interrogada:- Não, Excelência. Não foi declarado.

Como se vê, na nova versão apresentada em seu interrogatório judicial, aduziu

agora MÔNICA MOURA que acreditava que o dinheiro que ela e JOÃO SANTANA recebe-

ram em conta não declarada no exterior não tinha origem criminosa, tratando-se de caixa 2

de campanha realizada no Brasil.

Da mesma forma que MONICA MOURA, o acusado JOÃO SANTANA, ao ser

interrogado em juízo, também alterou a versão dos fatos, passando a afirmar que os valores

recebidos de ZWI SKORNICKI seriam pagamentos atrasados de dívida da campanha presi-
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dencial de 2010 no Brasil.  Assim como sua esposa, portanto,  JOÃO SANTANA alterou a ver-

são inicialmente apresentada no sentido de que os valores seriam provenientes de campanha

realizada no exterior.

Da mesma forma que MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, em juízo, passou

a afirmar que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI eram referentes a pagamentos atra-

sados  por serviços publicitários prestados ao Partido dos Trabalhadores na campanha presi-

dencial de 2010 e constituiriam “caixa 2” de campanha, alegando JOÃO SANTANA desco-

nhecer o fato de os recursos serem provenientes de corrupção. 

Indagada pelo Juízo as razões de não ter revelado antes tal circunstância (de

vinculação dos recursos a serviços prestados na campanha de 2010), mas só agora, em vista

de manter o falso álibi anterior de que o dinheiro provinha da campanha presidencial de An-

gola,  MONICA MOURA trouxe em resposta a alegação de que intentava preservar a Presi-

dente da República.

Juiz Federal:- E, senhora Moura, por que desde o início a senhora não

revelou esses fatos?

Interrogada:- Excelência, no primeiro momento, quando eu fui presa

em fevereiro, primeiro que eu estava passando por uma situação ex-

trema. Não é uma coisa muito natural na vida de uma pessoa o que

eu passei em fevereiro.  Segundo, o país estava vivendo um mo-

mento muito grave, institucionalmente, de político, as coisas to-

das  que estavam acontecendo em torno da presidente  Dilma.

Não preciso falar, me estender sobre isso, que todos aqui sabem

o que estava acontecendo, todo o processo que estava passando.

E para ser muito sincera, eu não quis atrapalhar esse processo, eu

não quis incriminá-la, eu não quis colocar isso porque eu achava

que eu ia piorar a situação. Eu achava que eu ia contribuir para

uma coisa... para piorar a situação do país falando o que real-

mente aconteceu.  E eu acabei falando que foi um recebimento de

uma campanha no exterior, eu queria apenas poupar, sei lá, de piorar

a situação do que estava acontecendo naquele momento ali, do que
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eu sabia que estava acontecendo. Inclusive na época eu não estava

no Brasil, eu tinha passado praticamente um ano fora. Eu emendei

uma campanha na Argentina, que eu fiz na Argentina em 2015, em

seguida fui para uma outra campanha que já estava acertada, que eu

fiz a Dominicana. Mas eu acompanhava toda a situação de fora, eu

sabia o que estava acontecendo,  o próprio processo de impeach-

ment, tudo, e eu quis apenas não piorar a situação.

No mesmo sentido foram as afirmações de  JOÃO SANTANA  (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal:Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ouvido no

inquérito?

Interrogado: Por várias razões, primeiro pelo próprio... Por questões psicológi-
cas, digamos, por questão política e questão profissional. A psicológica, o sus-
to da própria prisão, nós sabíamos porque víamos pela imprensa e etc. que
estávamos sendo investigados, mas eu sinceramente jamais imaginaria que
pudesse ser preso da maneira que fui, então o choque. Eu estava na República
Dominicana quando fui informado, peguei um avião vim pra cá, me apresen-
tei,  estava há quase dois dias sem dormir,  então esse ponto. Segundo, lhe
confesso, uma questão de não querer romper, do ponto de vista profissional,
um contato de confidencialidade com o partido. Terceiro, do ponto de vista
político, eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a Presi-
denta Dilma, e nesse momento eu raciocinava comigo, eu, que ajudei de
certa maneira a eleição dela, não seria a pessoa que vai destruir a presi-
dência, ia trazer um problema. Nessa época já iniciavam um processo de
impeachment, mas ainda não havia nada aberto. Eu sabia que isso pode-
ria gerar um grave problema, sinceramente, até para o próprio Brasil, por-
que... Então era a soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivocada,
mas a primeira reação minha foi essa.
(…)
Juiz Federal: O senhor recebeu pressão de terceiros?
Interrogado: Não, apenas da minha consciência profissional, da minha fi-
delidade e relação afetiva com pessoas.

Apesar do esforço argumentativo feito por  MONICA MOURA e  JOÃO SAN-

TANA, observa-se claramente a incoerência e falsidade da tese defensiva.  A análise conjunta

dos fatos e das versões apresentadas pela acusada e por seu esposo JOÃO SANTANA reve-
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laram claramente que o intuito da alteração de versão foi unicamente o de tentar induzir em

erro o juízo, uma vez que a narrativa  - também falaciosa – apresentada inicialmente pelos

acusados perante a autoridade policial já estava claramente desacreditada diante dos ele-

mentos concretos demonstrados nos presentes autos.

Em primeiro lugar, a apresentação de duas versões substancialmente diversas

no interrogatório prestado perante a autoridade policial e no interrogatório realizado em juí-

zo já revela, por si só, a tentativa por parte dos publicitários em construir um álibi para a con-

duta criminosa consumada, principalmente quando se observa que nenhuma das duas ver-

sões possui consistência e coerência. Ademais, se, de fato, o recebimento dos recursos trans-

feridos por ZWI SKORNICKI tivessem ocorrido sem o conhecimento por parte de MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA de que os valores seriam decorrentes de corrupção, é evidente

que teriam reconhecido desde o início o recebimento dos recursos vinculados à campanha

nacional de forma “ingênua” desde o início, sem tentar elaborar versões fantasiosas para des-

pistar o efetivo dolo de suas condutas. 

Na nova versão apresentada em juízo, em clara tentativa de afastar o dolo de

sua conduta no recebimento de recursos de corrupção, MONICA MOURA afirmou  que nun-

ca havia pensado na possibilidade de que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI seriam pro-

venientes de crime de corrupção, asseverando que esse receio da origem do dinheiro nunca

havia passado pela cabeça da acusada.  Todavia, ao apresentar esta nova versão,  MONICA

MOURA caiu em flagrante contradição com o relato anteriormente feito pela própria acusa-

da em seu interrogatório policial, já que, quando prestou depoimento perante a autoridade

policial,    MONICA MOURA   foi categórica e explícita ao mencionar o efetivo receio de que

“pagamentos por fora” realizados em razão de campanhas realizadas no Brasil fossem con-

cretizados com recursos provenientes de crimes de corrupção.  Ao detalhar o motivo de tal

receio, MONICA MOURA   mais uma vez foi bastante clara ao afirmar que o receio era funda-

do na experiência vivenciada no caso do Mensalão.

Evidentemente, se, no momento de seu interrogatório perante a polícia,   MO-

NICA MOURA   afirmou categoricamente o risco conhecido de recebimento de recursos pro-

venientes de crime de corrupção e a experiência concreta que a fez concluir pela existência

de tal risco (experiência do o caso do Mensalão), revela-se absolutamente falaciosa a nova

versão apresentada em juízo de que “nem teria passado pela cabeça da acusada a possibili -

dade de recebimento de recursos provenientes de corrupção”. 
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A demonstrar a clara contradição, destaca-se o seguinte excerto do interroga-

tório judicial:

Juiz Federal:- A senhora também... quando a senhora depôs lá no In-

quérito Policial, eu tenho aqui o seu depoimento, a senhora disse o

seguinte: “Que  indagada  acerca  dos  pagamentos  recebidos  de

Skornicki, esclarece que o mesmo foi indicado por uma mulher

responsável  pela  área financeira  na campanha presidencial  de

Angola.” E aí a senhora faz uma referência que esses valores seri-

am então dessa campanha de Angola. Então isso não corresponde

à verdade?

Interrogada:- Não, isso não corresponde à verdade, Excelência.

Juiz Federal:- E a senhora recebendo esses valores, a senhora não ti-

nha receio de que esses pagamentos podiam ter origem ilícita, em

acerto de propina?

Interrogada:-  Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu nunca

pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da origem do di-

nheiro nunca passou pela minha cabeça.  O receio que eu tinha,

óbvio, era que eu estava recebendo um dinheiro pelo meu trabalho,

remuneração pelo meu trabalho, mas recebendo de uma forma ilíci-

ta, que não estava sendo contabilizado, eu não estava pagando os

impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta não de-

clarada no exterior. Isso sim eu sempre tive muito receio, esse tipo de

coisa eu tive receio. Mas, infelizmente, Excelência, eu tenho que dizer

isso, no meu trabalho, na minha atividade, isso acontece sempre. Par-

te dos trabalhos de campanha política sempre são pagos em caixa 2,

não vou me estender também sobre isso, mas é uma prática que in-

felizmente acontece.

JOÃO SANTANA,  embora  tenha  tentado reconstruir  sua  tese  defensiva

com novos elementos, alegando desconhecer que os recursos eram provenientes de corrup-

ção, também caiu em contradição: deixou evidente que, após o caso do Mensalão, sabia do
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risco de recebimento de recursos ilícitos no pagamento de campanha e que tal circunstância

demandaria alteração na forma de agir, principalmente no que se refere à forma de recebi-

mento dos recursos utilizados para pagamento das campanhas:

Juiz Federal: A sua esposa, quando foi ouvida no inquérito, veio aqui
e disse algo diferente, mas quando ela foi no inquérito ela disse o se-
guinte, literalmente: "Que indagada se ela e João Santana receberam
recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que
prestaram no Brasil, disse que não. Primeiramente por motivos ób-
vios, quais sejam: as investigações e condenações do caso mensa-
lão."  Depois desse caso não houve uma preocupação no sentido
de, vamos dizer, evitar esse tipo de expediente para não receber
dinheiro sujo?
Interrogado:  Houve, houve, eu até agora...  Houve como? O meu
preço, desde o início, falava internamente que para evitar riscos de
qualquer natureza, e principalmente para os clientes, para o partido,
quanto mais fosse legal, que fosse plenamente legal, depois havia di-
ficuldades alegadas de... Que eu já disse aqui, não precisa nem repe-
tir, de recolhimento, de doações e etc., e no final voltou a uma fór-
mula anterior.

O que se observa é que o dolo no recebimento da verba de corrupção está

evidente nos autos. Tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA sabiam que os recur-

sos recebidos de ZWI SKORNICKI eram provenientes de corrupção e consentiram em rece-

ber do empresário, três anos após a eleição da Presidente, a quantia expressiva de aproxima-

damente R$ 10 milhões.  

Agregue-se, ainda, que, como comprovado nos autos e reconhecido por

MONICA MOURA e ZWI SKORNICKI, a transferência dos valores de ZWI SKORNICKI para

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA foi fundada em contrato fraudulento elaborado em

modelo fornecido pela própria MONICA MOURA.

Neste aspecto, aliás, conforme será melhor detalhado no tópico relativo à

lavagem de dinheiro,  MONICA MOURA reconheceu em seu interrogatório ter elaborado e

entregue o bilhete apreendido com ZWI SKORNICKI no qual  MONICA MOURA afirmou

que estava fornecendo o modelo do contrato e que, por segurança, não possuía cópia ele-

trônica consigo:
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Sem dúvida, as expressas referências feitas por  MONICA MOURA de que

apagou “por motivos óbvios,  o nome da empresa” constante do contrato utilizado como

modelo e que não possuía cópia eletrônica de tal contrato, por segurança  revela claramente

o agir doloso de MONICA MOURA no recebimento dos recursos provenientes da corrupção,

demonstrando que tentou, ao máximo, dissimular o recebimento dos recursos repassados

por ZWI SKORNICKI

Ademais, a par do protagonismo e profundo envolvimento de JOÃO SAN-

TANA e MÔNICA MOURA nas atividades do partido, acima descrito, e a tentativa inexplica-

da de mais uma vez ocultar origem do dinheiro invocando falso álibi, concorre para demons-

trar o dolo dos réus as peculiaridades de fatos pretéritos de sua vida profissional.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo

Tribunal Federal (AP 470),  tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as

remessas não contabilizadas de recursos para contas no exterior em nome de offshores e a

elaboração  de  contratos  fraudulentos  para  o  repasse  dos  pagamentos  relacionados  a

campanha eleitoral foram utilizadas pelo Partido dos Trabalhadores como forma de empregar
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recursos provenientes de crime no pagamento de dívidas contraídas em razão da campanha

eleitoral70.

Cumpre observar que a postura adotada por JOÃO VACCARI neste episódio

praticamente  reproduziu  a  mesma  sistemática  que  havia  sido  adotada,  em  2003,  por

DELUBIO SOARES para o emprego de valores provenientes de crime na quitação de dívidas

de publicidade da campanha eleitoral realizada em favor do Partido dos Trabalhadores71. 

Tendo em vista  que  esta  sistemática  de  lavagem de  ativos  oriundos  de

corrupção havia sido tornada pública desde 2005, a reprodução da técnica no ano de 2013,

agora envolvendo o novo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI) e os

novos marqueteiros (MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA) deixou mais do que evidente

que,  ao pactuar  as transferências e receber  os recursos  no exterior, MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA  tinham plena consciência  de que o repasse estava sendo realizado de

forma  dissimulada  a  fim  de  ocultar  a  origem  criminosa  dos  recursos  empregados  para

pagamento das dívidas de publicidade.

Mais do que isso. Relevante destacar que na época em que efetuadas a

maioria das operações de lavagem de dinheiro relativas ao caso do Mensalão (ocorridas de

fevereiro de 2003 a janeiro de 2004),  JOÃO SANTANA   era sócio de DUDA MENDONÇA e

ZILMAR FERNANDES72 - tendo pleno conhecimento, portanto, de que DUDA MENDONÇA

respondeu por tais fatos,  na ação penal nº 470,  perante o Supremo Tribunal Federal.  Os

valores  espúrios  recebidos  no  caso  do  “Mensalão”  por  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES  a  partir  das  técnicas  de  lavagem  de  dinheiro  diziam  respeito  à  campanha

eleitoral de 2002, época em que JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA

MENDONÇA  nas  empresas  PROMARK  PROPAGANDA  E  MARKETING  LTDA73,  CEP  –

COMUNICAÇÃO  E  ESTRATÉGIA  POLÍTICA  LTDA-ME74,  COMPANHIA  DE  COMUNICAÇÃO  E

70 À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido dos Traba-
lhadores haviam coordenado a realização de remessas de recursos para o exterior,  destinados a empresa
offshore vinculada ao publicitário “Duda Mendonça”. Tais transferências foram concretizadas para custear
despesas de campanha eleitoral. Naquele julgamento, reconheceu-se que a conduta praticada por Duda Men-
donça se enquadrava no crime de lavagem de ativos. Todavia, absolveu-se o publicitário por ausência de
dolo, ou seja, por se entender que, naquele momento, Duda Mendonça não teria conhecimento de que os re-
cursos recebidos no exterior seriam provenientes de crime

71  Evento 1, OUT99
72 Nesta época, JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA MENDONÇA na A2CM 

LTDA, CNPJ 96298336000151 (de 25/06/1984 a 30/12/2003) 
73 Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
74 Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
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PUBLICIDADE LTDA (DM/BLACKNINJA PROPAGANDA)75.

Dada a proximidade mantida por JOÃO SANTANA com a sistemática ilícita

estabelecida  de  2002  a  2004  por  DELUBIO  SOARES,  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES e considerando-se que este esquema foi amplamente divulgado no julgamento

do mensalão como lavagem de dinheiro oriundo de corrupção,  a reprodução do esquema

por    MONICA MOURA   e    JOÃO SANTANA   deixam inequívoca a vontade livre e consciente

por parte de ambos em serem beneficiários das vantagens indevidas oriundas do crime de

corrupção passiva praticada em prejuízo da PETROBRAS, efetivamente recebendo as descritas

nove transferências de US$ 500.000,00 em contas mantidas no exterior em nome da   offshore

SHELLBILLL.

Nessa linha, perguntada pelo Juízo sobre se pensou estar recebendo dinheiro

sujo, dado o exemplo do caso Mensalão, assim respondeu MÔNICA MOURA76:

Juiz Federal:- E não havia um receio de estar recebendo dinheiro sujo,

até por  causa daquele exemplo do senhor Duda Mendonça lá,  do

caso do mensalão?

Interrogada:-  Não, Excelência. Eu não pensei em estar recebendo

dinheiro sujo.  O que me foi dito pelo Vaccari é que era um grande

empresário, não sabia quem era o senhor Zwi, sinceramente nunca

tinha ouvido falar nele, que era um grande empresário, que era uma

pessoa  honesta,  decente,  que  tinha  uma  grande  empresa  e  que

queria colaborar com o partido, que colaborava com o partido, eu

não conhecia, não sei como ele colaborava antes, mas que colaborava

com o partido e que iria colaborar pagando essa dívida nossa.  Mas

eu nunca pensei em dinheiro sujo, eu nunca pensei...

Como  evidente,  alterou  a  ré  a  versão  dos  fatos  apresentada  inicialmente,

afirmando  que,  mesmo  depois  do  rumoroso  caso  do  “Mensalão”,  não  desconfiou  da

possibilidade de os recursos que lhes estavam sendo repassados fossem fruto de crime. No

entanto,  como já mencionado acima,  ao montar essa nova versão,  esqueceu-se a ré que

75 Foi sócio no período entre 02/07/1999 a 04/07/2002 
76 Eventos 457 e 486
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havia  informado  em  seu  interrogatório  policial  o  efetivo  conhecimento  sobre  o

esquema  do  mensalão  e  o  conhecimento  do  risco  de  recebimento  de  recursos

provenientes de crime em campanhas eleitorais. Houve, no caso, contradição evidente nas

alegações,  circunstância  esta  que  intensifica  ainda mais  a  falta  de  credibilidade  da  nova

versão.

Ademais, o efetivo conhecimento da origem criminosa dos recursos também

se revela flagrante a partir das seguintes circunstâncias: 

a)  o  pagamento  de  USD  4,5  milhões  foi  operacionalizado  a  partir  da

celebração de contrato fraudulento cujo texto foi elaborado a partir de modelo fornecido

pela própria MONICA MOURA, modelo esse em que vinha riscado o nome de outra offshore

conhecida, qual seja, a KLEINFIELD, utilizada pela ODEBRECHT para o pagamento de propina,

consoante  apurado em diversas  demandas  penais  a  esta  conexas.  Isso,  a  um só tempo,

demonstra  o  envolvimento  com  outros  fatos  relacionados  a  corrupção  e  o  caráter  não

excepcional da conduta;

b) apesar de terem afirmado que a quitação das dívidas de campanha seria

feita a partir de “doação” pela KEPPEL FELS, a  alegada“doação” da expressiva quantia de USD

5 milhões surgiu apenas   três anos depois do pleito  , sem que houvesse, portanto, qualquer

indicativo de que o pagamento se tratasse efetivamente de doação voluntária à campanha

eleitoral pretérita;

c) apesar de os encontros entre   MONICA MOURA   e   ZWI SKORNICKI   terem

se realizado no escritório de   ZWI SKORNICKI  , dentro da KEPPEL FELS, e de as tratativas para

repasse terem supostamente se referido a doações que seriam feitas pelo grupo KEPPEL FELS,

os valores foram transferidos, por nove vezes,  a partir de conta titularizada pela empresa

offshore   DEEP SEA OIL CORP, empresa que, além de ser totalmente diversa da KEPPEL FELS,

não possui sequer representação no Brasil, circunstância que revela claramente que todos os

envolvidos  (  ZWI SKORNICKI,  JOÃO SANTANA   e    MONICA MOURA  )  sabiam da origem

ilícita dos recursos e da necessidade de emprego de técnicas sofisticadas de ocultação da

origem dos valores.

Dentro do panorama fático acima descrito, imaginar-se que MONICA MOURA

e  JOÃO SANTANA tenham recebido vultosa quantidade de recursos no exterior sem ter

conhecimento de que tais recursos eram provenientes de corrupção seria atribuí-los uma

ingenuidade  mais  do  que  infantil,  principalmente  tendo  em vista  que  todos  esses  fatos
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ocorreram após o escândalo do Mensalão e que muitos dos pagamentos ocorreram quando

a Operação Lava Jato estava em curso, já com ampla divulgação na mídia. Há que se destacar

que a ingenuidade que pretenderam desenhar  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em

seus  interrogatórios  judiciais  é  totalmente  incompatível  com  o  grau  de  instrução,  o

conhecimento sobre a legislação eleitoral e a notória astúcia de MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA.    Além  disso,  considerando-se  que  tanto  MONICA  MOURA quanto  JOÃO

SANTANA são  publicitários  com  intensa  atuação  no  mercado  e  que,  por  sua  própria

profissão,  acompanham de perto todas as  notícias  veiculadas na mídia,  não há como se

imaginar que, diante do rumoroso caso do mensalão e da ampla cobertura jornalística do

caso  Lava  Jato,  nem  MONICA MOURA nem  JOÃO SANTANA tivessem imaginado que

fossem fruto de corrupção os recursos que,  por  orientação de  JOÃO VACCARI, estavam

sendo transferidos de forma dissimulada por  ZWI SKORNICKI aos publicitários três anos

após a eleição,

Em  termos,  o  recebimento  de  valores  com  fundamento  em  contrato

ideologicamente falso e mediante transferências realizadas entre contas mantidas no exterior

em nome de  offshores não possuíam qualquer aparência de regularidade. Da forma como

concretizadas  as  transferências,  sediadas  ademais  em contratos  falso  –  baseado em um

“modelo”,  a  demonstrar  a  sua  não  excepcionalidade  –  a  ilicitude  saltava  aos  olhos  de

qualquer um.

Relevante ainda destacar que, conforme revelado por MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA, nem um nem outro haviam mantido contato prévio com ZWI SKORNICKI

ou com a KEPPEL FELS, não sabendo informar sequer se ZWI SKORNICKI ou a KEPPEL FELS

haviam  sido  doadores  da  campanha  eleitoral  ou  se  possuíam  qualquer  alinhamento

ideológico com o Partido.

Destaque-se,  ainda,  que os pagamentos realizados por ZWI SKORNICKI

em  em  favor  de MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA se  iniciaram  em  2013  e  se

estenderam até novembro de 2014.  Evidentemente, o fato de ZWI SKORNICKI e a KEPPEL

FELS (empresário e empresa até então desconhecidos dos publicitários) terem sido indicados

por  JOÃO  VACCARI como  responsáveis  pelo  pagamento  extemporâneo  de  dívidas  de

campanha em substancial quantia de mais de R$ 10 milhões não se revela uma circunstância

ordinária.  Obviamente,  dadas  as  circunstâncias  em  que  ocorrida  a  indicação  de    ZWI
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SKORNICKI   para o pagamento de mais de R$ 10 milhões, não era de se esperar que estes

pagamentos  tivessem  ocorrido  por  pura  generosidade  do  empresário  até  então

desconhecido.  A peculiaridade das circunstâncias que envolveram o “surgimento” de    ZWI

SKORNICKI   para  saldar  expressiva  dívida  de  campanha  demonstrava,  no  mínimo,  a

necessidade de que    MONICA MOURA   e    JOÃO SANTANA   adotassem diligências prévias

para evitar o recebimento de recursos provenientes de corrupção (como já observado no

caso do Mensalão).   Todavia,  questionado sobre  eventuais  diligências,    JOÃO SANTANA

afirmou que não foi adotada por parte dele e de sua esposa qualquer diligência para verificar

a regularidade dos valores, não tendo sequer verificado se    ZWI SKORNICKI   ou o Estaleiro

KEPPEL FELS haviam sido doadores da campanha presidencial  de 2010 ou se o limite de

doação do Estaleiro havia sido atingido ou superado.

Sobre o tema, respondeu JOÃO SANTANA:

Ministério Público Federal: O  senhor também não pesquisou se teria sido
doador da campanha?

Interrogado:Não, e nem seria eu na verdade, poderia ser Mônica a pessoa
que cuidava disso.

Ministério Público Federal:Não, eu pergunto, o senhor, se o senhor tem co-
nhecimento?
Interrogado:Mas  eu  posso  responder,  eu  sei  que  eu  não  tinha
conhecimento  disso,  mas  imagino  que  não  tenha  sido,  eu  não  sei,  e
também não chegou ao nosso conhecimento.  E  na verdade,  nós nunca
examinamos a lista de doadores oficiais ou não oficiais em nenhuma
campanha  de  nenhum cliente  nosso.  Naquilo  que  dizia  respeito  ao
nosso  contrato,  a  gente  cobrava  pelos  nossos  serviços,  ele  oferecia
alternativas, oferecia o caminho de pagamento, muitas vezes há recusas,
mas nesse caso não, pela própria premência e por outra coisas. Mas eu lhe
falo, o detalhe técnico ou o detalhe de encaminhamento, a minudência do
fato, eu não acompanho.

  

Além  disso,  conforme  informado  tanto  por  ZWI  SKORNICKI quanto  por

MONICA MOURA,  o  valor  total  que seria  transferido por  ZWI SKORNICKI a  MONICA

MOURA e  JOÃO SANTANA era  de USD 5 milhões,  os  quais  seriam repassados  em  10

transferências de  USD 500  mil.   Conforme observado a  partir  dos  extratos  bancários  e

confirmado por MONICA MOURA e ZWI SKORNICKI, foram realizadas 9 transferências de
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USD 500 mil, tendo faltado, portanto, uma transferência de USD 500 mil para completar o

valor total pactuado.

Questionado  sobre  o  motivo  de  não  ter  sido  concretizada  a  última

transferência em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, ZWI SKORNICKI informou

ao juízo que deixou de efetuar o último pagamento em razão das apurações da Operação

Lava Jato, receoso de ser descoberto pelas investigações em curso.

Já MONICA MOURA, perguntada sobre qual teria sido a providência por ela

adotada quando verificado que ZWI SKORNICKI deixou de efetuar o pagamento da última

parcela  pactuada,  afirmou  –  de  forma  absolutamente  inacreditável  –  que  não  adotou

qualquer  providência  a  respeito,  não  tendo  sequer  procurado  ou  questionado    ZWI

SKORNICKI   ou   JOÃO VACCARI   sobre os motivos da cessação do pagamento: (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal: Mas   ele não pagou a última parcela, qual foi a justificativa?
Interrogada: Não houve justificativa, eu não falei mais com ele.
Juiz Federal: A senhora não foi cobrar?
Interrogada: Não, não fui cobrar, essa última parcela eu não fui cobrar.

Notoriamente,  a  conduta  narrada  por  MONICA  MOURA  desborda

completamente  da  normalidade  de  quem  esperaria  ser  de  origem  lícita  os  recursos

recebidos de  ZWI SKORNICKI.   Ora,  se realmente acreditasse  que os  valores  não eram

provenientes da corrupção investigada no âmbito da Operação Lava Jato, MONICA MOURA

teria  naturalmente  questionado ZWI  SKORNICKI ou  JOÃO  VACCARI sobre  o  não

recebimento  dos  recursos  combinados.   Todavia,  verificando-se  que  a  cessação  dos

pagamentos ocorreu exatamente quando os fatos envolvendo o escândalo de corrupção na

Petrobras  haviam  sido  amplamente  descortinados,  a  inércia  de    MONICA  MOURA    -

inclusive em pedir esclarecimentos  - indica, mais uma vez, que tinha conhecimento de que

os recursos recebidos eram provenientes de corrupção e que, no contexto da investigação

em curso, a providência mais adequada seria o silêncio, pelo receio de ser descoberta a

transação ilícita. 

Além disso, evidentemente, USD 500 mil está muito longe de ser uma quantia

irrisória que possa ser simplesmente “esquecida” ou “deixada para segundo plano”.  Por se

tratar de quantia expressiva, a conduta esperada por parte de MONICA MOURA era a de
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solicitar,  pelo  menos,  esclarecimentos  sobre  a  falta  de  pagamento.   Todavia,  de  forma

absolutamente incoerente com o alegado por MONICA MOURA acerca da alegada crença

de origem lícita dos recursos, a acusada manteve-se totalmente inerte. 

Ainda que não se admitisse, a par de todas as evidências acima declinadas, o

dolo direto de  JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA, não há como deixar de reconhecer,

diante das circunstâncias fáticas acima expostas e o conhecimento específico que os réus

detêm – embora tentem ocultá-lo –, que ao menos o risco de receber dinheiro de corrupção

foi por eles deliberadamente assumido, pelo que, continuam a responder como beneficiários

das vantagens indevidas e,  por  conseguinte,  pela  prática dolosa  do delito de corrupção

passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do

Código Penal, por 4 vezes, visto que, em decorrência das vantagens prometidas e pagas, o

funcionário público corrompido, que ocupava cargo de direção, efetivamente praticou atos

de ofício com infração de seu dever funcional.

Outrossim, relevante ainda mencionar que o fato de tanto MONICA MOU-

RA quanto  JOÃO SANTANA terem alegado que a alteração da versão apresentada teria

ocorrido porque, no início, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA não queriam revelar a vincu-

lação dos recursos por eles recebidos de ZWI SKORNICKI aos serviços realizados para o Par-

tido dos Trabalhadores na campanha de 2010  - por se preocuparem que tal fato pudesse

causar impactos negativos na manutenção no poder da candidata petista eleita a partir do

trabalho dos acusados  - reforça ainda mais a demonstração de efetivo compromisso e inte-

resse por parte de  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA na manutenção do Partido dos

Trabalhadores no poder, circunstância esta que, além de conveniente, era bastante lucrativa a

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, na medida em que permitiria também o esquema de

recebimento reiterado de recursos de origem espúria continuassem a ser recebidos mesmo

fora do período eleitoral.

5.  DA CORRUPÇÃO ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS PELA

KEPPEL FELS COM A PETROBRAS POR INTERMÉDIO DA SETE BRASIL.

Conforme  já  tratado em tópico  anterior,  importante  destacar,  em primeiro

lugar,  que,  conforme  comprovado  no  curso  da  instrução  processual,  a  sistemática  de
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corrupção implementada por intermédio da SETE BRASIL  consistiu  em uma expansão do

esquema de corrupção anteriormente estruturado na Diretoria de Serviços da PETROBRAS. É

dizer,  os integrantes da organização criminosa adotaram todas as providências para que o

esquema criminoso instalado na PETRBRAS fosse ampliado, continuando a funcionar na sua

plenitude, agora alcançando os contratos firmados entre a PETROBRAS e diversos Estaleiros

por intermédio da SETE BRASIL.

Tal linha de acusação é confirmada pelo depoimento prestado nestes autos

(Eventos 325 e 385) pelo ex-dirigente da SETE BRASIL, o réu colaborador PEDRO BARUSCO,

o  qual  reconheceu  que  a  ideia  de  extensão  do  esquema  de  corrupção  endêmico  e

institucionalizado  implementado  em  face  da  PETROBRAS  nasceu  junto  com  a  própria

idealização  da  SETE  BRASIL,  expressamente  mencionando  o  caráter  de  continuidade  do

sistema. Confira-se:

Ministério Público Federal:- Tá, e a ideia de propina surgiu quando?

Depoente:-  Não, a ideia de propina não surgiu, ela nasceu junto,

porque, o que aconteceu, a gente resolveu fazer o primeiro contrato

ainda pela Petrobras, a primeira licitação de sondas, é o que eu falei,

o costume de 1% de propina nos contratos de construção veio da

Petrobras  e  foi  migrado  para  a  Sete  Brasil,  eram  os  mesmos

fornecedores e continua tendo na Sete Brasil.

No  mesmo  sentido  é  o  depoimento  judicial  do  réu  colaborador  JOÃO

FERRAZ, o qual, além de ter participado ativa e diretamente do processo de criação da SETE

BRASIL,  ocupou, já desde o início, a presidência da SETE BRASIL.  Conforme se observa do

trecho a seguir reproduzido, JOÃO FERRAZ declarou que a corrupção implementada na SETE

BRASIL  era,  em  verdade,  a  mesma  estrutura  instaurada  de  modo  endêmico  e

institucionalizado na PETROBRAS, tendo sido “replicada” (Eventos 457 e 465):

Juiz Federal:- Por que os executivos da Petrobras recebiam? Por que

eles entravam na divisão?

Interrogado:-  Eu  imagino  por  conta  de  toda  a  estrutura  que  foi,

segundo o Barusco, até para me convencer a participar do esquema,
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o Barusco, foi quando eu cheguei na SETEBRASIL, ele me falou

dessa estrutura, que já existia isso, que já estava tudo negociado,

tudo  pronto,  naquela  época  só  com  o  Atlântico  Sul,  porque  a

SETEBRASIL ainda não tinha contratado os outros estaleiros, o único

estaleiro contratado efetivamente era o Atlântico Sul para 7 sondas.

Então  o  Barusco  me explicou  que  já  estava  tudo  estruturado,

tudo organizado, e que essa divisão incluiria a Petrobras, porque

era  uma  estrutura  que  ele  já  vinha  trazendo  de  dentro  da

Petrobras.  Ele  estava  replicando  a  estrutura  que  ele  já  tinha

dentro da Petrobras, para dentro da SETEBRASIL.

Essa extensão do esquema de corrupção institucionalizado na PETROBRAS,

que passou a abarcar também os contratos intermediados pela SETE BRASIL, foi estruturada

por  PEDRO BARUSCO,  JOÃO FERRAZ e  JOÃO VACCARI, os quais, ao mesmo tempo em

que utilizaram a SETE BRASIL como interposta pessoa para promoverem a contratação dos

Estaleiros pela PETROBRAS, em que tinham por referência o Diretor RENATO DUQUE.

A partir da criação da SETE BRASIL e da nomeação para que JOÃO FERRAZ

ocupasse o cargo de Presidente da empresa, e  PEDRO BARUSCO a função de Diretor de

Operações, PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI estabeleceram com os re-

presentantes dos Estaleiros um pacto ilícito segundo o qual a celebração de contrato de for-

necimento de sondas à PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL seria realizada mediante

o pagamento de propina destinada a altos funcionários da PETROBRAS, como RENATO DU-

QUE.

Impende destacar, ainda, que o esquema que minava a Diretoria de Serviços

da PETROBRAS,  além de ter se estendido,  tronou-se ainda mais sofisticado,  para,  agora,

abarcar contratos que eram firmados pela PETROBRAS com os estaleiros, mas com a inter-

posição da SETE BRASIL, empresa criada pela PETROBRAS e da qual a PETROBRAS era acio-

nista.

A SETE BRASIL foi idealizada no âmbito da PETROBRAS, para atender a ansei-

os que envolviam a PETROBRAS e, no fim, à PETROBRAS, ainda que fosse detentora de ape-

nas uma parte do capital, cabia, de fato, a designação de seus altos administradores. 
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Esse ponto encontra respaldo no depoimento prestado em sede judicial por

PEDRO BARUSCO (Evento 385):

Ministério Público Federal:- Tá, mas quem idealizou, quem criou o

projeto Sete Brasil e...

Depoente:- Aí foi, foi a minha equipe e a equipe do doutor João

Ferraz, que é da área financeira.

Ministério Público Federal:- O senhor e o senhor João Ferraz lidera-

vam?

Depoente:- Liderávamos. Muita gente participou, só que os dois,

vamos dizer, que conduziram foram o senhor Ferraz e eu.

Ministério Público Federal:- Certo. E depois os senhores foram para a

Sete Brasil como...

Depoente:- Porque foi uma coisa natural, eu me aposentei e passei

para lá, e o doutor Ferraz estava tão envolvido, porque esse projeto

era muito complexo, nós fomos analisar tudo que emperrava, o que

impedia, o que prejudicava esse projeto, por exemplo, garantias ban-

cárias que os estaleiros tinham que dar, equipamentos nacionais, fi-

nanciamento, estaleiros e tal, nós fomos resolvendo todos os garga-

los, aí o que aconteceu,  o senhor Ferraz e eu, a gente estava tão

envolvido nesse processo que nós éramos peças importantes da-

quele processo, desculpa dizer, mas sem eu e sem ele, sem uma das

duas peças a Sete Brasil não teria sido criada, pelo volume de infor-

mações e de grau de envolvimento que a gente tinha nesse proces-

so.

(…)

Juiz Federal: A sua posição na Sete Brasil dependia do partido?

Depoente: O senhor Vaccari chegou a mencionar uma vez “Você

pode sair de lá”, tipo uma ameaça, chegou a mencionar, mas eu

não cheguei lá por causa do partido, com certeza, cheguei lá porque

era natural.
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Juiz Federal: Quem indicou o senhor para essa posição?

Depoente: A Petrobras, a Petrobras.

Juiz Federal: O senhor Renato Duque?

Depoente: O senhor Renato Duque, o senhor Gabrielli, a diretoria

da Petrobras.

De maneira ainda mais detalhada, também confirma o ponto o réu colabora-

dor JOÃO FERRAZ, ex-presidente da SETE BRASIL (Evento 465):

Juiz Federal:- E o senhor mencionou essa questão da sua permanên-

cia, da sua indicação. A Petrobras era o controlador da SETEBRASIL?

Como funcionava?

Interrogado:- Não, não. A Petrobras, no início ela nem ... quer dizer, o

conceito  original,  a  Petrobras  nem ia  participar  da SETEBRASIL.  O

conceito era ... o que foi me encomendado, isso no início de 2009,

me foi encomendado pelo Almir Barbassa e pelo Pedro Bonesio, foi

desenvolver estudos no sentido de viabilizar a construção de sondas

para atender o pré-sal no Brasil. E por que no Brasil? Porque o con-

trolador da Petrobras,  que era o governo federal, exigia que essas

sondas fossem construídas no Brasil. E o risco era muito grande. A

Petrobras não queria assumir esse risco. A Petrobras não queria pa-

gar a mais por isso. Então o que me foi encomendado foi isso: tentar

viabilizar uma estrutura que pudesse permitir  a construção dessas

sondas e que resultassem para a Petrobras numa taxa de afretamen-

to; as empresas de petróleo como a Petrobras, e qualquer empresa

de petróleo, elas não possuem a propriedade das sondas de perfura-

ção, então elas usam as sondas através de contratos...

Juiz Federal:- Esse plano o senhor fez enquanto o senhor estava na

Petrobras?

Interrogado:- Enquanto eu estava na Petrobras. Então, a ideia inicial,

como foi idealizada no início, a Petrobras não participaria, seria uma
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empresa  constituída  exclusivamente  por  investidores  institucionais,

fundos de pensão, fundos de equity, bancos de investimento... . En-

tão, esses investidores é que formariam o capital dessa empresa, que

depois iria se associar com os operadores das sondas, com eles divi-

dindo a propriedade das sondas. Mas, no desenvolver, no desenrolar

das negociações com esses potenciais acionistas, com esses investi-

dores, eles pediram para que a Petrobras participasse com uma parti-

cipação simbólica e a razão disso foi que eles me explicaram o se-

guinte: “Olha, o projeto parece muito bem conceituado, muito bem

estabelecido, muito bem orquestrado, o resultado financeiro espera-

do do investimento é bom, mas é um negócio absolutamente novo

pra mim, eu não conheço o negócio...”, eles falando, “... eu não co-

nheço do negócio de perfurar poço,  é um negócio extremamente

complexo, e vocês estão me propondo para eu me associar com um

cara que conhece muito desse negócio de perfuração, eu vou ter a

maioria...”,  quer dizer, no conceito original, a SETEBRASIL teria uma

participação entre 70 e 85 % do total do ativo e o operador entre 15

e 30 %. Então ele falava “Apesar de eu ser majoritário, eu de fato não

vou ser majoritário, porque o minoritário é que vai controlar, porque

ele conhece o negócio. Então, Petrobras,  você não pode participar

com uma participação simbólica?”, e foi negociado que essa partici-

pação simbólica seria entre 5 e 10 %. Então, a participação da Petro-

bras acabou surgindo por conta dessa negociação.

Juiz Federal:- E quem era acionista controlador no início?

Interrogado:- Não tinha um acionista controlador. Era uma corpora-

ção. E foi idealizada para justamente não ter um controlador,  para

não ter... Esses investidores, assim, são muito fortes. Então ... na hora

que você cria uma empresa nova no mercado e que um deles é o

grande controlador, os outros se desinteressam de participar. Então

foi discutido com eles qual seria a participação mínima e máxima de

cada um, de forma que nenhum deles tivesse o controle efetivo da

empresa.
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Juiz Federal:- Mas o senhor mencionou no começo que a sua in-

dicação partiu da Petrobras...

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor chegou ao posto pela Petrobras?

Interrogado:- Sim, no acordo de acionistas, firmado por todos os

acionistas, inclusive a Petrobras, ficou definido que no início a

empresa só teria 3 diretores, um diretor financeiro, um diretor

de operações e um diretor presidente. Como os investidores de

capital, que eles conhecem muito de finanças, eles falaram "eu -

eles - indico o diretor financeiro", "como o negócio é muito com-

plexo, operar sondas, construir sondas é algo muito complexo e

só a Petrobras conhece,  então a Petrobras indica o diretor  de

operações", "o diretor presidente, a Petrobras indica, mas todos

os acionistas têm que aprovar por unanimidade", e foi isso…

Juiz Federal:- E aí o senhor foi indicado?

Interrogado:- Fui indicado pelo Almir Barbassa e pelo Pedro Bonesio,

eles me chamaram na sala do Barbassa e me comunicaram que eles

tinham escolhido, que eu estava pressionando muito eles para esco-

lher o nome, logo que a empresa estava quase sendo constituída...

Juiz Federal:- O senhor entrou como o diretor presidente?

Interrogado:- Diretor presidente. E fui depois ... a minha indica-

ção foi aprovada pelo colegiado dos outros acionistas.

Juiz Federal:- E como é que a Petrobras retirou o senhor do pos-

to?

Interrogado:- Meu mandato era de 3 anos. Então ao final de 3

anos eu poderia ser reconduzido ou a Petrobras poderia indicar

um novo nome. A Petrobras optou por indicar um novo nome.

Juiz Federal:- Ah, então foi no final do seu mandato?

Interrogado:- Sim.
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Note-se  que  os  atos  de  favorecimento  relacionados  ao esquema da  SETE

BRASIL iniciaram-se quando os seus futuros executivos ainda participavam dos quadros da

PETROBRAS. Nessa linha vem a observação consignada no relatório final elaborado pela Co-

missão Interna de Apuração, em ponto no qual, apesar de versar sobre contrato de coopera-

ção “que trata, primordialmente, das sondas do Primeiro Sistema”, bem demonstra a atuação

tendenciosa de JOÃO FERRAZ77:

Nesse sentido, foram encontradas incongruências nesse Contrato de

Cooperação, que  demonstram que o contrato foi celebrado em

benefício único e exclusivo da Sete Brasil.

(…)

Essa intenção em beneficiar a Sete Brasil e seus acionistas em de-

trimento dos interesses da Petrobras tinha o empenho e o patrocínio

do Sr. João Carlos de Medeiros Ferraz, que já sabia ser o indicado

para a presidência da Sete Brasil (…)

(…)

Por tudo isso, verifica-se que o Sr. João Carlos Ferraz, apesar de ser

empregado da Petrobras e ter a obrigação de resguardar os interes-

ses da empresa em que trabalhava em nenhum momento o fez, e

esse Contrato de Cooperação somente comprova essa constatação,

já que ele se utilizou da estrutura da Petrobras, de sua influência

e conhecimento para aprovar questões que eram de seu próprio

interesse e da Sete Brasil.

Fica ainda bastante evidente esse caráter de continuidade e de extensão do

esquema da PETROBRAS para os contratos estabelecidos por meio da SETE BRASIL a exis-

tência de uma conta corrente de propina relatada pelo representante do grupo KEPPEL FELS,

ZWI SCKORNICKI, o qual participou de negociações, com PEDRO BARUSCO e JOÃO VAC-

CARI, bem como efetuou o pagamento de propina, tanto nos contratos firmados diretamen-

te com a Diretoria de Serviços da PETROBRAS, quanto no caso da contratação do estaleiro

BRASFELS pela PETROBRAS por meio SETE BRASIL.

77 Evento 234, ANEXO17 e ANEXO18
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Assim é que, conforme descrito por  ZWI SKORNICKI em seu interrogatório

judicial, foi implementada uma conta corrente de propina, em que eram computados, indis-

criminadamente, tanto os saldos de valores relativos às propinas vinculadas aos contratos fir-

mados diretamente entre o grupo KEPPEL FELS e a PETROBRAS (P-56 e P-58), quanto as van-

tagens ilícitas correspondentes aos contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL.

Assim,  consoante comprova  o depoimento desse réu colaborador,  no que

toca à propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, desde o contrato relativo à P-56, fir-

mado diretamente pela PETROBRAS com a KEPPEL FELS, o montante de propina devido era

contabilizado em conta corrente. Do saldo de propina vinculado a essa conta corrente, eram,

caso a caso, deduzidos os valores dos pagamentos, no Brasil ou no exterior, que iam sendo

efetuados segundo as determinações de   JOÃO VACCARI  .

 Uma vez realizados os pagamentos espúrios por ZWI SKORNICKI conforme

orientação de JOÃO VACCARI, o montante de tal pagamento era debitado do saldo total de

propina contabilizado nesta “conta corrente de propina” controlada por JOÃO VACCARI

Ainda de acordo com o que expressamente relatado por ZWI SKORNICKI, a

despeito de o controle ter iniciado dessa conta corrente, continuou contabilizando a propina

nos contratos subsequentes, contexto em que também se inserem os contratos em que par-

ticipou a SETE BRASIL.

Juiz Federal:- O senhor mencionou também que o senhor Pedro Ba-
rusco relatou ao senhor que parte dessa propina era dirigida ao parti-
do, ao partido dos trabalhadores?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E como é que o senhor fez os repasses para o parti-
do dos trabalhadores?
Interrogado:- Primeiro foi feito uma conta corrente com o senhor
Vaccari,  que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse
que ele seria a pessoa que faria a coordenação desses recebimen-
tos da Keppel para ele.
Juiz Federal:- Isso foi ainda no âmbito da P56?
Interrogado:- Começou na 56. E não me lembro da 51 e 52 o Raul
Schmidt comentar absolutamente nada sobre o partido.
Juiz Federal:- E o senhor teve um encontro pessoal, direto, com o se-
nhor Vaccari?
Interrogado:- Algumas vezes. Ou no meu escritório ou no hotel onde
ele ficava.
Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse re-
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passe?
Interrogado:- Essa conta corrente foi feita e foi sendo pago a pes-
soas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.
Juiz Federal:- Esses pagamentos o senhor abatia daquela conta
corrente da propina, é isso?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E essa conta corrente da propina, pelo que eu en-
tendi, abrangia tanto os contratos da Petrobras quanto os contra-
tos da Sete Brasil?
Interrogado:- Sim, senhor.78

Tal fato demonstra com clareza o quanto o esquema envolvendo a SETE BRA-

SIL consistiu em uma extensão do esquema que já operava na Diretoria de Serviços da PE-

TROBRAS, restando também flagrante o caráter de continuidade que marcou essa expansão.

Em síntese, o esquema de corrupção que envolveu a SETE BRASIL, como ex-

pansão do esquema implementado na PETROBRAS, além de ter uma identidade de envolvi-

dos com o esquema originário (RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, JOÃO VACCARI e ZWI

SCKORNICKI), como se verá adiante, apurava valores de propina em percentual idêntico aos

contratos firmados diretamente com a estatal (1%), os quais eram contabilizados em uma

conta corrente de propina comum.

Nessa linha, resta evidente que, apesar de, nos acordos referentes às 21 son-

das em exame, a contratação dos estaleiros pela PETROBRAS ter ocorrido por intermédio da

SETE BRASIL, o papel da SETE BRASIL representou, em verdade, apenas um passo de sofisti -

cação do sistema, dadas as alegadas necessidades da PETROBRAS e as peculiaridades do

caso, haja vista que as negociações levadas a efeito com a participação dos executivos da

SETE BRASIL – PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ – tinham por objeto atos de ofício e a vio-

lação de dever funcional do Diretor RENATO DUQUE. 

Como se vê, o projeto criminoso estava fortemente estruturado na PETRO-

BRAS, muito embora, agora, tenha se estendido para alcançar não só os contratos fixados di-

retamente entre as empresas privadas e a estatal, mas também os negócios praticados com

o intermédio da SETE BRASIL.

Cumpre destacar,  ademais,  que,  embora formalmente o  contrato tenha

sido firmado entre a PETROBRAS e a SETE BRASIL, a participação da KEPPEL FELS no cum-

primento da obrigação contratada sempre restou evidente em todo o procedimento de lici-

78 Evento 486
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tação até a assinatura do contrato.

A proposta apresentada pela SETE BRASIL deixava claro que seis das son-

das a serem pactuadas seriam relativas ao Estaleiro BRASFELS. A proposta apresentada refe-

ria expressamente à divisão dos contratos entre os Estaleiros BRASFELS, ENSEADA DO PA-

RAGUAÇU, RIO GRANDE E JURONG.

Além disso, após encerrada a negociação dos preços e aprovada a contra-

tação da SETE BRASIL, foi determinada pela PETROBRAS a realização de auditoria em todos

os Estaleiros participantes da proposta entregue pela SETE BRASIL.

Nesse sentido, em 19/04/2012, a fim de verificar a efetiva capacidade dos

Estaleiros para cumprimento dos compromissos assumidos de construção das unidades de

perfuração marítima, foi constituído pela PETROBRAS um grupo de trabalho para realizar

auditoria documental e física nesses estaleiros.

Conforme consignado no Comunicado Ata DE 4.953, de 12/07/2012, “a

aplicação da lista de verificação permite à Petrobras ter uma visão atual do estaleiro, basea-

da em análise documental,  quanto à potencial capacidade do estaleiro em conseguir cons-

truir as unidades no prazo, custo e escopo para atendimento aos contratos de afretamento.

Deve-se ressaltar, entretanto, que as auditorias não garantem o atendimento das metas con-

tratuais (prazo, custo e escopo), que somente poderão ser atingidas através de supervisão,

acompanhamento e controle sistematizado das atividades em desenvolvimento pelo estaleiro

para verificar o adequado cumprimento do contrato”.79

Desta forma, segundo apontado no documento expedido pela própria PE-

TROBRAS, para que a contratação fosse efetivamente realizada, a Estatal deveria auditar os

Estaleiros participantes da proposta apresentada pela SETE BRASIL para aferir sua efetiva

capacidade de cumprimento das obrigações licitadas.

Outrossim, no curso da execução contratual, a PETROBRAS também reali-

zaria efetiva supervisão, acompanhamento e controle das atividades do estaleiro, a fim de

verificar o adequado cumprimento do contrato.

Pelo que se percebe, portanto,  embora a proposta tenha sido formal-

mente apresentada pela SETE BRASIL, a capacidade técnica e operacional foi aferida a

partir da auditoria feita diretamente nos Estaleiros BRASFELS, JURONG, RIO GRANDE

e ENSEADA DO PARAGUAÇU, bem como a execução contratual realizada pelos Esta-

79 Evento 1 ,OUT11
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leiros também deveria ser fiscalizada pela Estatal. Tal fato demonstra claramente que a

prestação contratada pela PETROBRAS estabelecia uma verdadeira relação entre os Estalei-

ros e a Petrobras, formalizada, todavia, por intermédio da SETE BRASIL. 

Evidentemente, portanto, que a propina paga se direcionava à contratação à

PETROBRAS, tendo sido concretizada, aliás, em favor de RENATO DUQUE, então Diretor de

Serviços da PETROBRAS e um dos responsáveis e idealizadores da criação e implementação

da SETE BRASIL pela PETROBRAS.

A respeito da atuação de RENATO DUQUE e do efetivo pagamento de vanta-

gem indevida em seu favor como decorrência de sua marcante atuação na criação da SETE

BRASIL, relevante destacar o seguinte excerto do interrogatório de PEDRO BARUSCO:

Ministério Público Federal:O Vaccari, tá. Bom, por que o Renato Duque rece-
beu parte dessa propina?
Depoente:Porque esse projeto começou em 2008, quando ele era diretor,
começou na minha área executiva, quem montou o projeto foi a minha
área junto com a área financeira, quer dizer, ele participou até uma fase
avançada do projeto.
Ministério Público Federal:Até que fase ele participou, que ele auxiliou o se-
nhor?
Depoente:Até a fase que foi criada a Sete Brasil, o ano em que foi criada a Sete
Brasil, aí a Sete Brasil começou a conduzir os processos.
Ministério Público Federal:No processo de contratação da Sete Brasil o se-
nhor também manteve contato com Renato Duque?
Depoente:Eu conversava, tinha...
Ministério Público Federal:Sobre esse caso das sondas, sobre...
Depoente:Tinha, tinha, conversava, conversava.
(...)
Ministério Público Federal:Mas o contato, então, do senhor com o senhor Re-
nato Duque  era de...
Depoente:Não,  eu  reclamava  muito  com  ele,  assim,  a  gente  reclamava
“Poxa, a Petrobras fica pedindo mais exigências, mais exigências,  mais
não sei que, mais não sei que lá...”, eu reclamava com ele, isso era um...
Também falava de propina e falava de outros assuntos, a gente tinha muitos
assuntos, além disso a gente era amigo.
Ministério Público Federal:Bom,  então o senhor falou a questão do partido,
casa um e casa dois, quem recebia o senhor já falou, tinha Renato Duque, casa
dois quem recebia?
Depoente: Olha,   casa um, que era a Petrobras, doutor Renato Duque e
doutor Roberto Gonçalves que ficou no meu lugar lá na engenharia, que eu
saiba, né.
Ministério Público Federal:E  recebia por quê?
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Depoente:Porque também... Ah, e também porque ele participou no começo,
no começo ele participou desse projeto, mas isso também foi uma decisão
do doutor Renato Duque. Já  na casa dois participava eu e o senhor João Fer-
raz, quando o doutor Musa entrou na Sete  Brasil ele também passou a partici-
par.

A partir do acordo prévio de pagamento de propina a RENATO DUQUE e da

combinação de preços e divisão prévia dos contratos, os representantes dos Estaleiros (den-

tre os quais ZWI SCORNICKI), atuando em conjunto com PEDRO BARUSCO, JOÃO VACCA-

RI e JOÃO FERRAZ, fizeram uso da SETE BRASIL para participar da licitação aberta pela PE-

TROBRAS.

Uma vez que o intento da estrutura criminosa formada pelos estaleiros, coor-

denados pelo núcleo de executivos da SETE BRASIL, era a vultosa contratação demandada

pela PETROBRAS, e que a contratação dos Estaleiros por intermédio da SETE BRASIL foi, em

grande parte, viabilizada a partir da atuação de RENATO DUQUE – tanto a partir da constitui-

ção da SETE BRASIL quanto pela influência que o Diretor de Serviços possuía nas decisões

tomadas pela alta cúpula -  não resta dúvidas acerca do propósito e destino do dinheiro ilíci-

to: a corrupção desse “funcionário público”.

Dado o volume de recursos, de contratos, de estaleiros e de beneficiários da

propina, restou demonstrado na instrução que a organização criminosa, por deliberação de

RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e JOÃO VACCARI, a fim de tornar mais fácil o controle

dos pagamentos e a organização das prioridades de recebimentos, organizou o pagamento

das vantagens indevidas de forma que cada um dos estaleiros ficasse responsável pelo pa-

gamento de um setor de beneficiários.  Embora tenha sido realizada essa divisão contábil, os

representantes dos estaleiros sabiam que cabia a todos estaleiros pagarem propina em per-

centual equivalente a 1% do valor de seus contratos e que tais valores beneficiariam RENATO

DUQUE, PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ, JOÃO VACCARI (coordenando o recebimento e

destinação de recursos para o Partido dos Trabalhadores) e EDUARDO MUSA.  Da  mesma

forma, tais beneficiários sabiam que as vantagens indevidas direcionadas ao grupo estavam

sendo pagos por todos os estaleiros envolvidos na contratação, embora a entrega a cada um

dos beneficiários ou grupo de beneficiários tenha sido feita separadamente por cada um dos

representantes de estaleiros.

Assim, coube ao estaleiro KEPPEL FELS, representado pela empresa BRASFELS,

  152/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

o total de 6 das 21 sondas demandadas pela PETROBRAS. De acordo com a organização de

entrega dos pagamentos, foi  estabelecido por RENATO DUQUE, JOÃO VACCARI e PEDRO

BARUSCO que o montante de propina devido pela BRASFELS seria pago parte em favor do

Partido dos Trabalhadores e parte em favor da “Casa”

Também a partir de decisão tomada por RENATO DUQUE, JOÃO VACCARI e

PEDRO BARUSCO, o valor da propina a ser paga em favor do Partido dos Trabalhadores (a

ser entregue a JOÃO VACCARI) deveria ser quitada com prioridade sobre os demais pa-

gamentos de vantagens indevidas.  Apenas depois de ser paga a vantagem indevida

solicitada em favor do Partido dos Trabalhadores é que ZWI SKORNICKI faria o paga-

mento das propinas destinadas aos demais beneficiários.

Neste cenário, portanto, observa-se que os percentuais de propina pagos em

favor do Partido dos Trabalhadores tinham preferência em relação a todos os outros destina-

tários.

Nesse sentido é o depoimento do colaborador  PEDRO BARUSCO (Evento

385):

Ministério Público Federal:- Então,  voltando à questão da propina,

como que foi acertada a propina, quando que foi feito e por quem

foi acertado?

Depoente:- Por mim. A propina foi acertada por mim, como fazia

normalmente nesses contratos que vinham da Petrobras, com os

estaleiros, a gente via que as empresas eram as mesmas né, Kep-

pel, 6 plataformas, Jurong, 6 plataformas, 7 plataformas, a Enge-

vix, que se associou com a Mitsubishi, 3 plataformas, o estaleiro

Paraguaçu era OAS, Odebrecht, UTC e Kawasaki, tinha 6 platafor-

mas também, e o estaleiro Atlântico Sul que era Queiroz Galvão

e Ishikawajima, associação, então foi negociado 1% do valor de

cada um desses contratos.

(...)

Ministério Público Federal:- Então essa parte, esses estaleiros que o

senhor mencionou que atenderiam ao partido se reportariam direto

ao João Vaccari, se reportariam ao senhor também, como que...
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Depoente:- Não, não, a partir do momento que o senhor Vaccari, o

senhor Duque e eu combinamos isso, fizemos essa divisão “Olha,

Paraguaçu, Atlântico Sul, Engevix e parte do Keppel vai atender

ao partido, Jurong e parte do Keppel vai atender a casa”, a partir

desse momento eu só passei a tratar com o senhor Guilherme, Gui-

lherme... Esqueci o sobrenome dele, que era o representante da Ju-

rong, e com o senhor Zwi, só que nessa divisão do Keppel o parti-

do também seria priorizado, ou seja, o Keppel iria pagar primei-

ramente a parte que seria devida ao partido e, ao cumprir esse,

vamos dizer, esse compromisso, começaria a pagar a parte que

caberia à casa.

Corrobora tal prova o trecho a seguir, extraído do interrogatório do réu co-

laborador ZWI SKORNICKI:

Juiz Federal:- Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco rela-

tou ao senhor que haveria pagamentos também para outros dirigen-

tes da Sete Brasil?

Interrogado:- Não, o que o Pedro Barusco mencionou para mim é

que ele disse que como eram os estaleiros Atlântico Sul, o Ensea-

da Paraguaçu, que é a Odebrecht, UTC e OAS, me parece, mais a

Jurong, nós e a Engevix, ele disse que junto com o partido e com

o Renato Duque, e com os outros dirigentes também da SETE-

BRASIL, ele resolveu fazer uma partilha diferente, ele disse que

como a Queiroz Galvão e a Camargo Correa eram mais complica-

das em pagar as propinas, ele deixou essa parte da propina toda

ser paga diretamente ao partido.

Juiz Federal:- Mas ele relatou isso ao senhor especificamente?

Interrogado:- Ele falou isso para mim pessoalmente.

O pagamento de propina por representante do estaleiro BRASFELS (do gru-

po KEPPEL FELS), ao qual couberam 6 das 21 sondas contratadas pela PETROBRAS, está com-
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provado nos autos. E deu-se, afinal, no importe de 1% (0,9% na divisão geral +0,1% exclusivo

para PEDRO BARUSCO) do valor dos contratos.

Como já visto, na divisão de pagadores traçada pelos integrantes da orga-

nização criminosa, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, e JOÃO VACCARI, coube ao estalei-

ro BRASFELS parte da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, direcionada segundo

instruções de JOÃO VACCARI, como será abaixo descrito, bem como à parte da CASA.

Consoante se depreende da leitura de seu interrogatório,  já em cumpri-

mento a Termo de Acordo de Colaboração firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o

réu ZWI SKORNICKI reconhece expressamente que, de fato, efetuou o pagamento de propi-

na nos contratos firmados pelo estaleiro BRASFELS, do grupo KEPPEL FELLS – do qual era re-

presentante –, com a PETROBRAS, por intermédio da SETE BRASIL (Eventos 457 e 486).

Reconheceu, ainda, em Juízo, o réu colaborador que participou das negoci-

ações, descrevendo as tratativas no que tange ao valor percentual da propina sobre o valor

do contrato.

Basta, para corroborar o quanto narrado na inicial acusatória acerca do cri-

me de corrupção ativa, a leitura do seguinte trecho do depoimento de ZWI SKORNICKI, em

que esse colaborador narra as negociações acerca do valor percentual de propina incidente

no contrato, até o acordo no percentual de 0,9%, a ser dividido entre os envolvidos, com o

acréscimo de 0,1% exclusivo para PEDRO BARUSCO:

Juiz Federal:-  Esse contrato, o outro aqui, daí com a Sete Brasil

para essas sondas, essas 6 sondas, estaleiro Brasfels.

Interrogado:- O estaleiro Brasfels é subsidiária da Keppel Fels.

Juiz Federal:- O senhor também participou dessa negociação?

Interrogado:- Bastante.

Juiz Federal:- E houve também pagamento de vantagens nesse...

Interrogado:-  Também houve pagamento de  vantagem.  Primeiro

foi pedido pelo senhor Pedro Barusco 1,2%, para ele e para o partido,

no total, e eu levei isso ao conhecimento em Singapura direto, esse
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assunto, eu ia com uma certa frequência, cheguei a ir 5 vezes por ano

a Singapura, e o pessoal achou que ia ficar muito caro 1,2, e aí me de-

ram autorização de fazer 0,9, aí eu voltei ao senhor Pedro Barusco,

ofereci 0,9 e disse “É pegar ou largar, o pessoal lá de Singapura não

vai aceitar pagar um tostão a mais”, aí ele conversou comigo, acabou

aceitando e, mais tarde, me procurou e disse “Olha, trabalhei muito

nisso, ninguém me ajudou, o partido não me ajudou”, aí ele mencio-

nou o nome do doutor Duque, do Renato Duque, “Também não me

ajudou nada dentro da Petrobras, eu fiz esse trabalho todo sozinho,

dá para você me pagar mais 0,1 por fora, sem o conhecimento das

partes?”, aí eu voltei à Singapura e falei assim “Olha, tem que ser

1%” e também contei que era 0,9 e mais 0,1 que seria em particu-

lar ao Pedro Barusco, e assim foi feito, enquanto a SETE existiu e

pagou, tem duas plataformas e meia quase prontas e sem receber

desde novembro de 2014.

Tais declarações estão em perfeita consonância com todo o acervo de pro-

vas dos autos, desde as que instruem a denúncia até aquelas arrecadadas na fase de instru-

ção. A título de exemplo, cite-se o depoimento de PEDRO BARUSCO, cuja transcrição cons-

tra do Evento 385:

Ministério Público Federal:- Bom, a divisão dos valores nesses contra-

tos, o senhor se recorda de que forma foram feitas, novamente me re-

ferindo apenas aos contratos firmados Keppel Fels com a Petrobras, 

P52, P51, P56 e P58?

Depoente:- Olha, assim, eu vou dizer aquilo que eu tenho certeza, o

que eu imagino que seja correto, eu lembro de 1% na 51, 1% na 56,

na 58 eu não lembro como é que era, inclusive já era uma fase que eu

estava saindo da Petrobras, não lembro exatamente como foi a P58, e

lembro que houve 1% numa plataforma, não sei se foi a 61 ou a 63,

que é uma plataforma do tipo TLP que é a FloaTEC, que também é

uma empresa do grupo Keppel Fels, fez com a Petrobrás.  Esses eu
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lembro exatamente. Ah, e nas plataformas da Keppel, que a Keppel

ganhou junto à Sete Brasil, havia também 1%.

(…)

Ministério Público Federal:- E  essa negociação o senhor fez direto

com cada um, houve uma reunião coletiva, como foi?

Depoente:- Não, isso aí foi bastante discutido porque era um panora-

ma, assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29 platafor-

mas com 5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de pro-

pina e do outro lado quem iria receber, a divisão foi estabelecida

pelo  senhor  João Vaccari  e  pelo  senhor  Renato  Duque,  e  por

mim, mas quem determinou foram eles, e foi da seguinte forma: dois

terços para o partido, um terço para ser dividido entre agora duas

casas, que era a casa Petrobras, cujo responsável seria o senhor Re-

nato Duque, e a casa Sete Brasil, cujo responsável seria eu, esse foi o

esquema de divisão de propinas dos contratos da Sete Brasil.

(…)

Ministério  Público  Federal:  Esses  pagamentos  de  propina foram

acertados com quem da Keppel Fels?

Depoente: O senhor Zwi Zkornicki.

Vale notar que, ao definirem o valor da vantagem indevida,  RENATO DU-

QUE, PEDRO BARUSCO e JOÃO VACCARI solicitaram o mesmo percentual de propina que

costumava ser aplicado nos casos de corrupção anteriormente operacionalizados por PEDRO

BARUSCO nos contratos que envolvessem o setor de Exploração e Produção, e que eram to-

cados pela Diretoria de Serviços: 1% do valor do contrato, conforme já narrado no item ante-

rior.  Evidente está, portanto, que o esquema ilícito operado por intermédio da SETE BRASIL

foi, realmente, a continuidade e expansão do esquema de corrupção institucionalizada na Di-

retoria de Serviços da PETROBRAS.

Também de maneira semelhante ao que ocorreu nos contratos firmados dire-

tamente entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS, dentro do esquema ilícito estruturado por PE-

DRO BARUSCO,  JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI, as vantagens indevidas pagas pelos re-
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presentantes dos Estaleiros (dentre os quais ZWI SCORNICKI), embora fossem por eles ofe-

recidas e pagas em favor de RENATO DUQUE, eram também dirigidas ao Partido dos Traba-

lhadores e aos próprios intermediadores que dirigiam a SETE BRASIL  PEDRO BARUSCO,

JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA, em razão dos contratos obtidos com a PETROBRAS.

Restou ainda comprovado que a divisão do valor pelos estaleiros (no caso do

BRASFELS, pago por ZWI SKORNICKI) a título de propina era dada nos seguintes moldes:

2/3 para o Partido dos Trabalhadores (a ser distribuído conforme orientação de JOÃO VAC-

CARI); e 1/3 para a “Casa 1” (RENATO DUQUE) e “Casa 2” (JOÃO FERRAZ, PEDRO BARUS-

CO e EDUARDO MUSA). 

Nesse sentido, a acusação tem respaldo no depoimento judicial de PEDRO

BARUSCO80:

Ministério Público Federal:- E  essa negociação o senhor fez direto

com cada um, houve uma reunião coletiva, como foi?

Depoente:- Não, isso aí foi bastante discutido porque era um panora-

ma, assim, complicado, você tinha... Eram 29 plataformas, 29 platafor-

mas com 5 estaleiros, aí tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de pro-

pina e do outro lado quem iria receber,  a divisão foi estabelecida

pelo  senhor  João Vaccari  e  pelo  senhor  Renato  Duque,  e  por

mim, mas quem determinou foram eles, e foi da seguinte forma:

dois terços para o partido, um terço para ser dividido entre ago-

ra duas casas, que era a casa Petrobras, cujo responsável seria o

senhor Renato Duque, e a casa Sete Brasil, cujo responsável seria

eu, esse foi o esquema de divisão de propinas dos contratos da

Sete Brasil.

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo réu colaborador EDUAR-

DO MUSA, que também confirma o recebimento de propina, nos moldes da divisão de pa-

gamento acima descrita, do estaleiro JURONG:

Juiz Federal:- E o que ele descreveu para o senhor, como é que funci-

80 Evento 385
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onaria esse esquema?

Interrogado:- Tem uma parte... Os percentuais eu não lembro de ca-

beça, mas eu acho que era algo em torno de 0,9 por cento, eram

dois terços para o partido, para o João Vaccari, e um terço era di-

vidido entre casa 1 e casa 2, se eu não me engano, casa 1 era a

Petrobras, a figura do Duque e de outras pessoas eventuais que

eu não tenho conhecimento, e no caso a casa 2 seríamos eu, ele e

Ferraz.

Juiz Federal:- E o senhor efetivamente recebeu valores?

Interrogado:- Efetivamente recebi dois depósitos.

Juiz Federal:- De quem?

Interrogado:- Eu recebi dois depósitos do Guilherme de Jesus, que

era Guilherme Esteves, eu acho. Que era o representante comercial

do estaleiro Jurong.

(…)

Juiz Federal:- E esse grupo Keppel Fels também havia sido contratado

para fornecimento de sondas?

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- Pelo estaleiro Bras Fells, é isso?

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- E pelo que o Barusco relatou ao senhor, ele também

pagaria valores?

Interrogado:- Sim. O Bras Fells, pelo que eu entendi, estava en-

carregado de pagar ao Duque e ao partido, até onde eu soube.

Note-se aqui que houve uma mudança pontual na divisão da propina. A divi-

são que comumente era feita 1/2 (Partido dos Trabalhadores) a 1/2 (CASA), passou a obser -

var o novo parâmetro 2/3 (Partido dos Trabalhadores) a 1/3 (CASA).

Tal dado, em verdade, robustece sobremaneira a constatação de que a ação

ilícita tinha em mira a corrupção de   RENATO DUQUE  . O notável incremento da participação
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do Partido dos Trabalhadores na propina demonstra de maneira flagrante que o ponto focal

da estrutura ilícita estava sediado na Diretoria de Serviços, sustentada pelo mencionado par-

tido.

Tanto assim que, a despeito do descontentamento manifestado pelo integran-

te do alto escalão da SETE BRASIL PEDRO BARUSCO com a redução de sua cota de propina,

a decisão final, ou   “a palavra que se impôs”   foi a do Diretor   RENATO DUQUE   e do represen-

tante do Partido dos Trabalhadores   JOÃO VACCARI  , a demonstrar o papel meramente inter-

mediário e operacional da SETE BRASIL.

Isso mostra o grau de interferência da Diretoria de Serviços da PETROBRAS na

SETE BRASIL, pois só assim se pode justificar o peso da palavra do Partido dos Trabalhado-

res, e portanto de seu representante JOÃO VACARRI, na negociação.

Sobre esse ponto, merece destaque o trecho de depoimento de PEDRO BA-

RUSCO81 perante esse Juízo:

Juiz Federal:- Mas o senhor já na Sete Brasil não tinha uma indepen-

dência em relação à Petrobras, vamos dizer assim, ao senhor Renato

Duque?

Depoente:- Não, assim, para esse caso da propina não.

Juiz Federal:- Não, por quê?

Depoente:- Bom, não sei, eu acho que eles poderia retaliar, poderia

ter algum atrito, eu não sei, eles que estabeleciam isso, os parâme-

tros, uma vez estabelecido também eu tinha autonomia, mas até eu

lembro de ter reclamado muito dessa divisão, eu achei que foi uma

divisão, assim, 2/3 para o partido... Normalmente era 50%, 50% né, e

assim, 50% para o partido e 50% para uma casa, na divisão da 7 foi

2/3 para o partido e 1/3 para duas casas.  Eu, nessas negociações

com o doutor Renato e doutor Vaccari eu achei que estava errada

essa divisão.

Juiz Federal:- E a sua palavra se impôs ou a deles que se impôs?

Depoente:- A deles que se impôs.

81 Evento 385
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Juiz Federal:- Mas não era o senhor que tinha o controle do pro-

cesso, porque o senhor que estava na Sete Brasil e eles sequer

estavam lá?

Depoente:- Mas, o partido é muito maior, o partido tinha...

Demonstrado o acerto do montante de propina, bem como a definição dos

parâmetros de divisão dos beneficiários entre os estaleiros, cabendo à empresa do grupo

KEPPEL FELS o pagamento, como visto, em parte para a CASA 2 e em parte para o Partido

dos Trabalhadores, está comprovado, também, que, como contrapartida,  RENATO DUQUE

assumiu o compromisso de (i) exercer influência dentro da PETROBRAS para que fosse con-

cretizada a contratação dos Estaleiros por intermédio da SETE BRASIL; e de, apesar ciente da

ilicitude praticada em prejuízo da Estatal, (ii) manter-se inerte quanto à existência e efetivo

funcionamento do esquema criminoso em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que

decorriam de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades.

Neste contexto, vale primeiro abordar o contexto em que RENATO DUQUE,

em ajuste com os estaleiros e com  PEDRO BARUSCO, JOÃO VACCARI e  JOÃO FERRAZ,

concretizando no caso específico o acordo previamente estabelecido, contribuiu ativamente

para que fosse efetuada a contratação dos estaleiros por intermédio da SETE BRASIL, apli-

cando-se valor superior ao que se obteria no caso de efetiva concorrência.

Em primeiro lugar, como já repetidas vezes mencionado acima, RENATO DU-

QUE, na condição de Diretor de Serviços da Petrobras e com base no poder e influência que

seu cargo proporcionava, foi um dos principais responsáveis pela criação da SETE BRASIL e

pelo seu funcionamento nos moldes em que operado por  PEDRO BARUSCO, JOÃO FER-

RAZ e JOÃO VACCARI, já que, além de ter auxiliado na criação da SETE BRASIL, participou

da decisão de indicar JOÃO FERRAZ para ocupar o cargo de Presidente da Sete Brasil.

Ademais, a respeito da utilização da SETE BRASIL como meio interposto para

contratação dos estaleiros pela PETROBRAS e da efetiva atuação de RENATO DUQUE e ou-

tros altos funcionários da PETROBRAS para assegurar que, ao final, as sondas fossem forne-

cidas pela KEPPEL FELS, JURONG, ODEBRECHT, relevante destacar a seguinte sequência de e-

mails (em ordem cronológica de baixo para cima):82

82 EVENTO 467, ANEXO9
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Conforme se depreende facilmente dos diversos e-mails trocados por executi-

vos da ODEBRECHT, os contatos estabelecidos entre RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e os

executivos da Odebrecht, KEPPEL FELS, JURONG para a fornecer a tais empresas o acesso

privilegiado às informações internas da Petrobras e, ao final, assegurar suas contratações

para o fornecimento das sondas que seriam licitadas ocorreram, pelo menos, desde 2008,

época esta em que o projeto de criação da SETE BRASIL ainda estava sendo gestado na Pe-
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trobras.

Neste ponto, cumpre destacar que as trocas de e-mails não apenas demons-

tram que os executivos estavam sendo constantemente informados por RENATO DUQUE e

PEDRO BARUSCO, desde 2008, sobre a implementação do projeto da SETE BRASIL, mas tam-

bém que divisão das sondas em favor das empresas já estava sendo abertamente discutida

com os empresários, revelando-se, inclusive, a intenção de contratar diretamente tais empre-

sas (JURONG, KEPPEL FELS, ODEBRECHT) 

A demonstrar que a criação da SETE BRASIL e o projeto de contratação das

sondas estavam sendo informadas por BARUSCO e RENATO DUQUE às  mesmas empresas

que, ao final, firmaram contrato com a PETROBRAS para fornecimento das sondas, reproduz-

se o seguinte trecho de e-mail, destacando-se, ainda, que, no correio eletrônico (remetido

no ano de 2008), fica absolutamente claro que desde o início já havia definido e informado

aos estaleiros beneficiados (JURONG, KEPPEL FELS, ODEBRECHT) que cada um contrataria 6

ou 7 sondas e que se tentaria assegurar a contratação direta destas empresas:

Além disso, o fato de uma das empresas beneficiadas pelo esquema ilícito –

Odebrecht – saber quais seriam as outras favorecidas pelo mesmo esquema ilícito – JU-

RONG, KEPPEL FELS – reforça ainda mais a demonstração de que, efetivamente, estavam to-

dos consorciados com o mesmo propósito criminoso desde o início.

Sobre as contratações, deve ser observado que, no escopo de estratégia apro-

vada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS para as unidades de perfuração marítima a se-

rem construídas no Brasil, foram autorizados dois modelos de contratação. O primeiro relati -

vo à construção de até nove unidades (sete e duas), conhecido como “primeiro sistema”, e o

segundo de afretamento, em lotes de um a quatro unidades (que poderiam alcançar um total

de 19 unidades), a ser conduzido pelo E&P, nos moldes usuais, com exigências de conteúdo

local, para que se verificasse qual seria a contratação mais vantajosa para a Petrobras, etapa
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conhecida como “segundo sistema”83. 

Com relação à licitação para construção das 7 sondas (primeiro sistema), a Di-

retoria Executiva decidiu firmar contrato com o Estaleiro ATLANTICO SUL (EAS), que ofereceu

o menor preço84, faltando ainda, para o plano de 28 sondas, 21 unidades a serem contrata-

das.

Vale destacar, apresentaram proposta neste certame os seguintes participan-

tes: i)Estaleiro Atlantico Sul; ii) Alusa/Galvão; iii) Keppel Fels; iv) Jurong; v) Enseada do Para-

guaçu (Odebrecht/OAS/UTC); vi) Eisa Alagoas (vinculado à Ocean Rig) ; vii) Andrade Gutier-

rez.

Em relação às 21 sondas restantes, a Diretoria Executiva, em 07/04/2011, apre-

ciou o resultado do processo de contratação de lotes de até 4 (quatro) sondas, conduzido

pelo E&P, tendo, no entanto, determinado o encerramento do processo licitatório, por preço

excessivo, sem que fosse efetivada a contratação dos Estaleiros participantes (Ata DE 4.868,

item 1 – Pauta nº 293)85. 

Na data de 02/06/2011, incorporando novas diretrizes, a Diretoria Executiva

aprovou a abertura de Licitação para contratação de afretamento e de prestação de servi-

ços de Unidades de Perfuração marítima (sondas) a serem construídas no Brasil (Ata DE

4.880/2011, de 02/06/2011-  DIP-E&P-CPM-102/2011, de 01/06/2011).  Para essa licitação

foi mantido o critério de conteúdo local mínimo, já aplicado quando do certame para con-

tratação das 7 sondas, de forma que estaleiros estrangeiros não poderiam participar da lici-

tação, por não atenderem ao requisito do conteúdo local mínimo.

Embora  a  Petrobras  tenha  encaminhado  convite  para  26  empresas,  em

03/10/2011 a Comissão de Licitação recebeu as propostas apresentadas por apenas dois

concorrentes: a SETE BRASIL e a OCEAN RIG.

Impende ressaltar, ao contrário do que ocorreu na licitação realizada para a

contratação das sete primeiras sondas (primeiro sistema), neste segundo certame os Estalei-

ros Keppel Fels, Jurong e Enseada do Paraguaçu (Odebrecht/OAS/UTC) uniram-se entre si e

com o Estaleiro Rio Grande para o oferecimento de uma única proposta, apresentada em

nome da SETE BRASIL.

Com vista nessa sequência de fatos, as provas dos autos atestam a efetiva

83 Evento 1, OUT21
84 Evento 1, OUT8
85 Evento 1, OUT8
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prática de atos pelo empregado público federal RENATO DUQUE, a quem, no contexto do

pacto ilícito exposto, coube fazer uso de seu elevado posto na estatal para influenciar as al-

tas autoridades da Petrobras, de forma a assegurar que, no certame para a contratação das

21 sondas, a PETROBRAS, ao final, contratasse os Estaleiros Keppel Fels, Jurong, Rio Grande

e Enseada do Paraguaçu, por intermédio da SETE BRASIL.

RENATO DUQUE, fazendo uso da influência que possuía na alta administra-

ção da Petrobras, interferiu para que:

i) fosse cancelado o primeiro certame aberto pela E&P, para o qual não havia

sido convidada a SETE BRASIL;

ii) fosse incluída a SETE BRASIL no novo certame aberto;

iii) fosse previamente acertado que os Estaleiros Keppel Fels, Jurong, Ensea-

da do Paraguaçu (Odebrecht/OAS/UTC) e Rio Grande seriam, ao final da licitação, contrata-

dos pela pela PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL, circunstância esta cuja prova foi

ainda reforçada pela sequência de e-mails transcrita acima;

iv) fossem tais Estaleiros contratados por preço superior ao de mercado e ao

que se obteria em um ambiente de livre competição.

Prova, nesse sentido, além da série de correios eletrônicos já expostos acima,

é também o e-mail já citado na denúncia, datado de 04/04/201186, remetido pelo executivo

da ODEBRECHT ROGÉRIO ARAÚJO a outros dirigentes da ODEBRECHT, os quais possuíam

profundo interesse no pacto ilícito acima mencionado, uma vez que um dos estaleiros que

viriam a ser beneficiados, o ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU, pertencia à ODEBRE-

CHT, em consórcio com a UTC e a OAS.

Esclareça-se, por oportuno, que, conforme relatado por  PEDRO BARUSCO

em seu acordo de colaboração, ROGÉRIO ARAÚJO era o responsável por providenciar os

pagamentos de propina relacionados à ODEBRECHT, no interesse do ESTALEIRO ENSEADA

DO PRAGUAÇU87.

“QUE afirma que cada ESTALEIRO tinha um representante ou

operador que operacionalizava o pagamento das propinas; QUE

no ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL o operador era ILDEFONSO COLA-

RES, no ESTALEIRO KEPELL FELS o operador era ZWI ZCORNIKY, no

86 Evento 1, OUT97
87 Em seu termo de colaboração nº 01 (Evento 1, OUT4)
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ESTALEIRO JURONG era GUILHERME ESTEVES DE JESUS, no ESTA-

LEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇÚ era ROGÉRIO ARAUJO, que re-

presentava a empresa ODEBRECHT, no consórcio firmado entre ela,

a UTC, a OAS e a KAWASAKI, e no ESTALEIRO RIO GRANDE o opera-

dor era MILTON PASCOVICH”

Eis o teor da mensagem eletrônica supramencionada:

A leitura do teor da mensagem evidencia que, desde aquele momento, esta-

va estabelecido o acordo entre RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ e os

representantes dos estaleiros (dentre os quais ZWI SCORNICKI), no sentido de que a licita-
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De: Rogerio Araujo

Para: mbahia@odebrecht.com ; fbarbosa@odebrecht.com ;

ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1 ; marciofaria@odebrecht.com ; 

Envio: 04/04/2011 15:00:40 

Estive hoje Dir Duque: 

1)EstÃ£o ainda concluindo processo das 19 Sondas para afretamento. As indicaÃ§Ãμes sao na linha de 

nÃ£o serem contratadas (daily rates faixa 600 mil$),

 2)E&P precisa declarar preÃ§os excessivos para cancelar bid,

 3)Caso nÃ£o ocorra, uma saÃda seria novo bid com participaÃ§Ã£o da SET. Mas acredita que esta alternativa

nÃ£o vai em frente,

4)Uma vez vencida Etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contrataÃ§Ã£o pela SET 

do restante das 21 Sondas,

5)Neste caso, permanece a estratÃ©gia da Pb orientar SET para negociar as 21 Sondas com a G/A,J,KF 

e EEP, 6)Mencionou q tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor atÃ© solucionar a 

contrataÃ§Ã£o destas 21 Sondas. 

7)Afirmei para ele, que manifestou satisfaÃ§Ã£o,sobre posiÃ§Ã£o do EEP de flexibilizaÃ§Ã£o para negociar e 

chegar a um acordo com a SET. 

RA 
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ção para contratação das 21 sondas deveria ter como resultado a contratação dos Estaleiros

Jurong (J), Keppel Fels (KF), Enseada do Paraguaçu (EEP) e Rio Grande (G).

Além disso, extrai-se do texto da mensagem que, para que o plano se con-

cretizasse, RENATO DUQUE atuaria internamente na Petrobras para que o primeiro certa-

me aberto pela E&P fosse cancelado em razão de preço excessivo, a fim de que outra licita-

ção fosse aberta para a inclusão da SETE BRASIL.

Destaque-se, ainda, que, conforme documentado no e-mail acima, a reunião

realizada entre RENATO DUQUE e ROGÉRIO ARAUJO sobre a estratégia para contratação

das sondas se deu no dia 04/04/2011, apenas três dias antes da data em que ocorreu a

reunião da Diretoria Executiva que decidiu pelo encerramento do processo licitatório por

preço excessivo. Ressalte-se, ainda, que a decisão adotada pela Diretoria Executiva contou

com a participação do então Diretor de Serviços RENATO DUQUE.88

Tanto a proximidade de datas quanto a perfeita coincidência do resultado da

deliberação da Diretoria Executiva com o teor do e-mail deixam evidente a atuação de   RE-

NATO DUQUE   em favor dos Estaleiros acima mencionados.

Concorre ainda para confirmar a prática por RENATO DUQUE de atos dentro

da PETROBRAS a serviço dos estaleiros o e-mail a seguir, por ele remetido ao então Presi-

dente da empresa estatal JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO.

No e-mail,  RENATO DUQUE, no exato cumprimento do compromisso com

os estaleiros noticiado na mensagem de ROGERIO ARAUJO acima mencionada, age clara-

mente para influenciar JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI,  a fim de que a licitação anteriormente

aberta fosse cancelada e, na sequência, fosse contratada a SETE BRASIL. Observe-se que,

embora RENATO DUQUE alegue a existência de duas opções, o seu objetivo em ambas as

alternativas era fazer com que a PETROBRAS contratasse a SETE BRASIL e os Estaleiros par -

ticipantes do pacto ilícito (JURONG, KEPPEL FELS, RIO GRANDE e ENSEADA DO PARAGUA-

ÇU):89

88 Evento 1, OUT8 

89 Evento 1, OUT98
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Conforme se observa facilmente do e-mail, no caso de adoção da alternativa

“a” indicada no e-mail,  RENATO DUQUE asseguraria a negociação e contratação direta

com a SETE BRASIL. Se, por outro lado, fosse acolhida a sugestão “b”, a nova licitação a ser

realizada ocorreria de forma acelerada, convidando-se para o certame apenas os quatro es-

taleiros participantes da Organização Criminosa e a SETE BRASIL.

Houve, portanto, efetiva influência por parte de RENATO DUQUE para asse-

gurar que, ao final, houvesse a contratação dos Estaleiros KEPPEL FELS, ENSEADA DO PARA-

GUAÇU, JURONG e RIO GRANDE).

Corrobora essa linha de acusação a conclusão consignada no relatório final

elaborado por Comissão Interna de Apuração instituída na PETROBRAS para o exame dos

fatos que cercam o processo de contratação objeto da presente ação penal90: 

“A apuração desta CIA mostra a interferência do ex-empregado João

Carlos Ferraz e do ex-Diretor Renato Duque para que o processo do

E&P fosse frustrado e para buscar viabilizar a contratação direta da

Sete Brasil”.

E, de fato, a ativa participação de RENATO DUQUE teve sucesso em seu

propósito escuso.

Cancelada a licitação anterior e aberto novo certame, foram convidadas

novamente as empresas que haviam participado do certame anterior, mas com a inclusão,

afinal, da SETE BRASIL.

Resultado: embora a Petrobras tenha encaminhado convite para 26 em-

presas, apenas apresentaram proposta duas concorrentes: a SETE BRASIL e a OCEAN RIG,

sendo que, como já mencionado, a proposta da SETE BRASIL englobava as propostas apre-

sentadas pelos estaleiros envolvidos no esquema: KEPPEL FELS (6 sondas), ENSEADA DO

PARAGUAÇU (6 sondas), JURONG (6 sondas) e RIO GRANDE (3 sondas).

A parir daí, tendo em vista que ambas as propostas foram consideradas

excessivas, iniciou-se o processo de negociação direta, que culminou com a aprovação pela

Diretoria Executiva da Petrobras, em 09/02/2012, da contratação das sondas, em reunião da

90 Evento 234, ANEXO16
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composta por José Sérgio Gabrielli  de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa,  RENATO DE

SOUZA DUQUE, Guilherme de Oliveira Estrella, Paulo Roberto Costa, Maria das Graças Silva

Foster e Jorge Luiz Zelada. A taxa diária total média para a contratação das vinte e uma uni-

dades da Sete Brasil Participações S.A. foi de US$ 530.733,00.9192

Em 08/02/2012, a Comissão de Negociação emitiu o seu relatório, do qual

constaram os itens negociados (contratos de 15 anos; reajuste durante a construção; redu-

ção de multa; aumento de prazo – três anos – para rescisão por atraso no início da opera -

ção; etc) e os resultados obtidos. 

No relatório, a Comissão de Negociação registrou que: “o limite da Petro-

bras em oferecer condições de prazo, contratuais e de volume de contratação já foi atingido,

se não ultrapassado”; e, ”a contratação das 26 unidades ofertadas é a alternativa que apre-

senta menor risco de atraso na entrega das sondas a serem construídas no Brasil, e a que me-

lhor atende aos compromissos de conteúdo local assumidos pela Petrobras, reduzindo risco

de se incorrer em custos adicionais nos projetos frente à ANP.”

91 Evento 1, OUT21
92 A respeito da diferença de preço constatada entre as propostas internacionais e aquela praticada pela SETE 

BRASIL, foi consignado no DIP E&P 41/2012: (Evento 1, OUT9)
“18.4. Comparando-se o custo de construção no exterior, apresentados no item 18.1 acima, com os
custo  de  construção  no  Brasil,  apresentados  no  item  18.2  acima,  verifica-se  que  o  custo  de
construção de navio-sonda (LDA 10.000 pés) no Brasil é cerca de 25% superior ao construído no
exterior, para a mesma lâmina d´água de 10.000 pés, e cerca de 13,9 % quando comparado com
navio-sonda construído no exterior para LDA de 12.000 pés. Comparando-se o custo de construção
de  semi-submersíveis  no  Brasil  com  o  custo  de  construção  de  semi-submersíveis  no  exterior,
verifica-se que a diferença é cerca de 40% para semi-submersíveis com capacidade para operar em
lâmina d´água de 10.000 pés. Comparando-se o custo de construção médio de navio-sonda no
Brasil com o custo médio de navio-sonda construído no exterior, não fazendo-se distinção para
Unidades de 10.000 pés e 12.000 pés, verifica-se que a diferença é de aproximadamente 16,8 %.”

No mesmo documento, a respeito da diferença de preço quando comparada a outros contratos
firmados pela PETROBRAS, o mesmo documento consignou que:

“25. Após aplicado o fator de equalização utilizado na presente licitação nas unidades de dupla-
atividade, obtém-se o quadro apresentado no item 24, podendo-se observar que a média das taxas
diárias  das  últimas  contratações  efetuadas  pela  Petrobras  e  no  mercado  internacional,
concretizadas entre 05/2011 e 1/2012, para 6 navios-sonda foi de US$ 448.938,00 e para 8 semi-
submersíveis foi de US$ 498.843,00. Para o cálculo da média, não foi levado em consideração a
diferença entre os prazos contratuais apresentados na tabela acima.
26. A Figura mostrada abaixo neste parágrafo, apresentada pela Petrodata, leva em consideração
contratos firmados com diversas durações, desde aquelas contratações inferiores a 01 ano até as
da  Petrobras  com  10  anos.  A  possibilidade  de  apresentar  propostas  para  15  anos  e  demais
alterações contratuais ofertadas não resultou em reduções significativas no valor das taxas diárias
das sondas de forma a situá-las mais próximas daquelas usualmente obtidas pela Petrobras no
mercado internacional.”
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Na sequência, foi autorizada a assinatura dos contratos de afretamento e

de prestação de serviços referentes às 6 Unidades Flutuantes de Perfuração a serem cons-

truídas no Brasil, no Estaleiro BRASFELS (pertencente ao Grupo Keppel Fels).

Cumpre destacar, ainda, que o preço praticado pelos Estaleiros nessa lici-

tação foi significativamente superior àquele que havia sido proposto pelos mesmos Estalei-

ros na licitação para contratação da 1ª etapa (aquela realizada para a contratação de 7 son-

das) e que o discurso de urgência na contratação (também mencionado por RENATO DU-

QUE no último e-mail transcrito) foi utilizado como fundamento para que fosse concluída a

negociação pelo preço acima do valor de mercado.

A fim de que reste clara a vantagem econômica auferida pelos Estaleiros

KEPPEL FELS, ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO GRANDE e JURONG e o consequente prejuízo

causado à PETROBRAS, destaca-se o seguinte quadro comparativo dos preços ofertados

pelos mesmos Estaleiros quando participaram de licitação sozinhos (em ambiente de com-

petição) e quando participaram em cartel, combinando o preço com os concorrentes e par-

ticipando do certame por intermédio da SETE BRASIL93:

Tabela 4 – Compara Valores Contratuais (por Unidade) em US$

Estaleiro
Proposta 1º Siste-

ma (mai/2010)

Contrato Assinado
2º Sistema
(mar/2012)

Diferença de
preços por son-

da

Variação de pre-
ços

Diferença de preços
em relação contrato

EAS

Variação em relação
ao contrato EAS

Estaleiro Jurong Aracruz 739.800.000 792.497.580 52.697.580 7% 130.068.990 20%

Keppel Fels (Fernavake Pte. Ltd.) 738.880.000 823.448.000 84.568.000 11% 161.019.410 24%

Estaleiro Enseada do Paraguaçu
S.A.

758.728.808 798.500.000 39.771.192 5% 136.071.410 21%

Ecovix – Engevix Construções
Oceânicas S.A

ND 778.000.000 NA ND 115.571.410 17%

Especificamente no que diz respeito ao Estaleiro KEPPEL FELS, observa-se

que a diferença de preço entre a oferta apresentada em ambiente de competição e o prati -

cado quando estava associado em cartel com os principais concorrentes atingiu o percen-

tual de 11%. Além disso, quando comparada à oferta do participante vencedor na outra li -

citação semelhante (a licitação para as 7 sondas), observa-se que o preço praticado pelo

Estaleiro KEPPEL FELS foi 24% superior ao apresentado pelo concorrente vencedor do outro

certame.

93 cf. Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DE&P 251/2015 (Evento 
234, ANEXO20)
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Afora a sua conduta comissiva, há, ainda, provas de que RENATO DUQUE

omitia-se em relação ao funcionamento e às ilegalidades cometidas pelo grupo criminoso,

com o uso da SETE BRASIL, em desfavor da PETROBRAS.

Basta  ver,  para  isso,  que,  a  despeito  da  inequívoca  ciência  de  RENATO

DUQUE acerca das  ilicitudes que ladeavam o processo licitatório  nos  contratos  com os

estaleiros por meio da SETE BRASIL, os termos contratuais foram, afinal, subscritos, deixando

o empregado público de tomar qualquer medida para coibir o avanço dos negócios viciados,

omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente

informar irregularidades e adotar as providências cabíveis no seu âmbitos de atuação.

Assim também, restou demonstrado que ZWI SKORNICKI praticou o crime

de  corrupção ativa, por seis vezes – já que os atos de corrupção analisados neste ponto

envolveram seis contratos firmados pela PETROBRAS com a KEPPEL FELS por intermédio da

SETE BRASIL –, em sua forma  majorada,  previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do

Código Penal, visto que o funcionário público corrompido não só aceitou tal promessa de

vantagens indevidas,  em razão da função,  como efetivamente deixou de praticar atos de

ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e  praticou  atos  de  ofício  nas  mesmas

circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas prometidas para tanto.

Como forma de operacionalizar o pagamento da vantagem indevida aos fun-

cionários da PETROBRAS, PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI faziam o pa-

pel de intermediadores na solicitação aos Estaleiros da vantagem indevida em favor de RE-

NATO DUQUE. Ao mesmo tempo em que mantinham contato com os representantes dos

Estaleiros, solicitando, em nome de RENATO DUQUE, o pagamento de vantagens indevidas

em decorrência dos contratos de fornecimento de sondas obtidos com a PETROBRAS,  PE-

DRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI articulavam com RENATO DUQUE o fa-

vorecimento aos Estaleiros nos contratos firmados com a Petrobras.

Assim, para que o esquema funcionasse perfeitamente, contavam com a parti-

cipação de  JOÃO VACCARI, PEDRO BARUSCO e  JOÃO FERRAZ, os quais atuavam como

operadores do esquema, na medida em que i) intermediavam o contato entre os Estaleiros e

RENATO DUQUE e organizavam a forma de pagamento da propina, indicando aos represen-

tantes dos Estaleiros as contas bancárias a serem utilizadas para as transferências, ii) manti-

nham o controle dos pagamentos de propina em atraso; iii) em razão de suas contribuições
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neste esquema, recebiam para si e para o Partido dos Trabalhadores parte da vantagem in-

devida solicitada por RENATO DUQUE e paga pelos representantes dos Estaleiros.

A respeito deste pacto ilícito, JOÃO FERRAZ revelou, em seu acordo de cola-

boração, que teve cerca de 5 encontros com JOÃO VACCARI, sendo que, em um deles, em

que também estavam presentes  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO, foram tratados as-

suntos relativos à pretensão de pagamento de vantagens indevidas na contratação de sondas

e à manutenção do apoio político por parte do Partido dos Trabalhadores para manter JOÃO

FERRAZ na Presidência da Sete Brasil.94

Tais  declarações restaram confirmadas na fase de instrução,  em que  JOÃO

FERRAZ reportou a esse Juízo95, novamente, tal reunião com JOÃO VACCARI,  PEDRO BA-

RUSCO e RENATO DUQUE, e que tão bem demonstra a interferência de JOÃO VACCARI e

RENATO DUQUE no intuito de expandir ainda mais o esquema de corrupção implementado:

Juiz Federal:- O senhor João Vaccari o senhor conheceu?

Interrogado:- Conheci.

Juiz Federal:- Nesse contexto que o senhor era presidente lá da SETE-

BRASIL?

Interrogado:- Sim, eu só fui conhecer o João Vaccari bem depois que

eu cheguei na SETEBRASIL. Num dado momento o  Pedro Barusco,

que era diretor da SETEBRASIL também, era diretor de opera-

ções, me falou que o Vaccari queria me conhecer, porque ele não

me conhecia. E ele organizou um encontro, um jantar em São Paulo,

94 Em termo de Declarações prestado a respeito da SETE BRASIL, JOÃO FERRAZ afirmou: que o depoen-
te, então funcionário da Petrobras, montou uma equipe para buscar soluções nesse sentido, e aca-
bou delineando o projeto que viria a se concretizar na Sete Brasil; que o depoente foi indicado 
para assumir como diretor presidente da Sete Brasil por Gabrielli e Barbassa, indicação esta ho-
mologada pela Diretoria Executiva da Petrobras e posteriormente aprovada pelos acionistas da Sete
Brasil; que Pedro Barusco era o diretor de operações, responsável pela negociação de contratos 
com estaleiros e operadores das sondas, com conhecimento de João Vaccari e Renato Duque; que 
Pedro Barusco e João Vaccari foram os mentores da negociação de pagamento de comissões 
pelos estaleiros e da criação da estrutura para efetivação dos depósitos, dividindo-os entre 
Partido dos Trabalhadores, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete Brasil); que enquanto diretor pre-
sidente da Sete Brasil, o declarante teve cerca de 5 (cinco) encontros com João Vaccari; que 
em um deles foi tratado assunto relativo à pretensão de pagamento de  comissões pelas em-
presas de operações de sondas e de apoio político para manter o declarante na presidência 
da Sete Brasil; que Renato Duque também participou de encontro, junto com João Vaccari, o 
declarante e Pedro Barusco, em que se discutiu a pretensão de pagamento de  comissões pe-
las empresas de operações de sondas 

95 Evento 465
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num restaurante, salvo engano meu, o Bassi, não tenho certeza, mas

acho que foi no Bassi, aonde estiveram presentes eu, o Barusco, o

Renato Duque e o João Vaccari. Então nós quatro conversamos, a

conversa no início fluiu bem, não foi conversado imediatamente so-

bre comissão, a gente foi falando sobre outros assuntos, e num dado

momento eles falaram sobre a comissão dos estaleiros e que eles

tinham o desejo de aumentar  ainda mais  essas comissões.  De

que não só os estaleiros contratados pela SETEBRASIL pagassem

essas comissões, mas também os operadores de sondas. Só um

pequeno  parêntese  para  esclarecer  melhor  essa  situação,  doutor

Moro, a SETEBRASIL não tinha capacidade de operar, ela não tinha

tecnologia de operar. A SETEBRASIL ... o conceito da SETEBRASIL, e

por isso que acabou dando certo o resultado da SETEBRASIL para os

objetivos da Petrobras, que era construir sondas no Brasil sem riscos

para a Petrobras e que gerassem taxas de afretamento das sondas

dentro dos padrões internacionais, mesmo para sondas construídas

no Brasil, sondas essas mais caras por serem construídas no Brasil.

Mas para a Petrobras, o pagamento que ela fazia, que era o afreta-

mento como operação, era um afretamento no valor de mercado. E

como isso deu certo? Deu certo porque o conceito da SETEBRASIL é

associar quem conhece muito de operação de sonda, que são as em-

presas de perfuração, mas não tem capacidade financeira, não tem

balanço  suficiente  para  suportar  grandes  construções  ao  mesmo

tempo, com uma empresa que era o oposto, tinha um grande balan-

ço, uma grande capacidade financeira, mas que não tinha conheci-

mento na operação,  na tecnologia de operar sondas. Então o que

houve no caso foi uma associação entre SETEBRASIL e esses opera-

dores. Então duas empresas estrangeiras foram associadas com a SE-

TEBRASIL, a Sea Drew e a Old Fel, as duas norueguesas, e outras qua-

tro empresas brasileiras também de operação de sondas. Então, nes-

se  jantar,  quer  dizer,  como já  havia  essa associação,  -  esse  jantar

ocorreu bem depois –, já havia essa associação, a SETEBRASIL apre-

  176/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

sentou propostas para a Petrobras em conjunto com esses parceiros.

Não foi a SETEBRASIL apresentando propostas para a Petrobras na li-

citação das 21 sondas. Foi uma proposta conjunta entre SETEBRASIL

e essas 6 empresas. Então já havia acordo, já havia quase um acordo

de acionistas, na verdade, um termo de acordo de acionistas assina-

do. As coisas já estavam bem avançadas.  E nesse jantar, o Renato

Duque e o João Vaccari propuseram de se cobrar comissões tam-

bém desses parceiros da SETEBRASIL. E eu falei “De jeito nenhum,

isso aí não vai acontecer, não aceito esse tipo de situação, isso aí já

foi muito difícil celebrar esses acordos com essas empresas e eu não

aceito esse tipo de coisa”, então foi ali que eu conheci o João Vaccari,

foi nesse jantar.

Juiz Federal:- Então foi feita nesse jantar essa proposta expressa da

parte deles de... quando  senhor  fala comissão, o senhor quer dizer

propina, não é?

Interrogado:- Exatamente.

Juiz Federal:- Calculado em cima do valor do contrato?

Interrogado:- Calculado em cima do valor do contrato dessas empre-

sas também.

Nesse momento, o contato direto para o recebimento dos valores de propina

era realizado, na maior parte das vezes, entre PEDRO BARUSCO e os representantes e ope-

radores dos Estaleiros. PEDRO BARUSCO não apenas efetuava a cobrança da vantagem in-

devida previamente pactuada, como também efetuava o controle da contabilidade da propi-

na, anotando em registros próprios quais dos representantes dos estaleiros estariam em dia

com o pagamento das vantagens indevidas e quais estavam em atraso.

Neste mesmo controle,  PEDRO BARUSCO registrava, ainda, as distribuições

de valores entre os participantes. Conforme revelado e entregue por PEDRO BARUSCO por

ocasião de seu acordo de colaboração, no controle de divisão de propina, PEDRO BARUSCO

se referia aos destinatários dos recursos ilícitos por siglas representativas de codinomes atri-

buídos a cada um dos destinatários. Nestas tabelas, observa-se a anotação de recursos distri-

  177/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

buídos a “MOCH” (sigla utilizada para se referir a JOÃO VACCARI, por andar sempre carre-

gando uma mochila) a “SAB” (referência ao próprio PEDRO BARUSCO, referindo-se a “Sabri-

na”, antiga namorada de Barusco) e MW (indicando o apelido “My Way”, relativo a RENATO

DUQUE)96.

EDUARDO MUSA, ao ingressar na SETE BRASIL em 2012 – no cargo de Dire-

tor de Participações, por indicação do ex-funcionário da PETROBRAS e então Presidente da

SETE BRASIL, JOÃO FERRAZ –, também passou a participar do esquema, tendo sido benefi-

ciado por parte das vantagens indevidas pagas pelo acordo dos estaleiros.

Para tanto, nessa época,  PEDRO BARUSCO informou a  EDUARDO MUSA

sobre a sistemática de pagamentos de propinas pelos estaleiros, esclarecendo tanto sobre

os participantes do esquema ilícito quanto sobre a estrutura para efetivação dos pagamen-

tos de vantagens indevidas pelos Estaleiros ao Partido dos Trabalhadores (conforme deter-

minação de VACCARI), “Casa 1” (RENATO DUQUE) e casa 2 (PEDRO BARUSCO, JOÃO FER-

RAZ e EDUARDO MUSA)97.

Após a saída de PEDRO BARUSCO da SETE BRASIL, EDUARDO MUSA cuidou

de dar prosseguimento, pelo menos até 2014, ao esquema ilícito, assegurando o recebimen-

to, para si, de parte das vantagens indevidas pagas pelos estaleiros, seguindo a divisão esta-

belecida desde o início por PEDRO BARUSCO e JOAO VACCARI.

Ao firmar acordo de colaboração, EDUARDO MUSA reconheceu que efetiva-

mente assumiu a função de  PEDRO BARUSCO no esquema ilícito, sendo beneficiado por

parte dos valores ilícitos pagos em razão dos contratos firmados pelos Estaleiros com a Pe-

trobras por intermédio da SETE BRASIL:

QUE em maio de 2012 o declarante foi trabalhar na SETE BRASIL por

convite de JOÃO FERRAZ, também ex-funcionário da PETROBRAS e

então presidente da SETE BRASIL; QUE esclarece que no ano de 2012

foi indicado por JOÃO FERRAZ para assumir o cargo de diretor de

participações, o que foi aprovado pelos acionistas; QUE na época da

entrada do declarante na Sete, já estavam assinados 9 (nove) dos 29

96 Termo de Colaboração nº 01 (Evento 1, OUT04)

97 Termo de Colaboração nº 05 (Evento 1, OUT05)
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(vinte e nove) contratos de construção e 20 (vinte) dos memorandos

de entendimento, que iriam gerar posteriormente os contratos; QUE

por esse motivo os preços e condições das compras das sondas já es-

tavam negociados e definidos;  QUE em dezembro de 2012 PEDRO

BARUSCO decidiu se retirar da Sete Brasil, sendo que o declaran-

te passou a assumir  interinamente como diretor de operações,

cumulativamente com o cargo de diretor de participações; QUE

antes de se retirar da Sete, Pedro Barusco informou ao declarante

a existência de pagamentos de comissões pelos estaleiros, e o co-

municou que o declarante deveria participar do esquema monta-

do por ele (PEDRO BARUSCO) e por JOÃO VACCARI ; QUE a estru-

tura para efetivação dos pagamentos de comissões pelos estaleiros

consistia na divisão entre Partido, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete

Brasil);  QUE  os  estaleiros  envolvidos  eram  JURONG,  BRAS  FELLS,

ATLANTICO SUL, ENSEADA, ECOVIX.  QUE PEDRO BARUSCO infor-

mou que todos eles pagariam um percentual de propina. QUE PE-

DRO BARUSCO informou que ZWI era o operador da BRAS FELLS.

Que o depoente, até onde se recorda, cabia a ZWI pagar PEDRO BA-

RUSCO e RENATO DUQUE. QUE o depoente sabe que ZWI era o re-

presentante da BRAS FELLS e tinha escritório dentro da BRAS FELLS 

Em seu interrogatório,  EDUARDO MUSA ratificou essas declarações,  ex-

pressamente reconhecendo que recebeu parcela dos valores de propina negociados em fun-

ção da corrupção de RENATO DUQUE98:

Juiz Federal: No âmbito da SETEBRASIL, o senhor Barusco descreveu

aqui em juízo o pagamento de propinas por fornecedores dessas son-

das, relativamente a esses contratos que tinham por destinatário final

a Petrobras. O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito?

Interrogado: O que eu tenho conhecimento é que quando eu fui con-

98 Evento 465
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vidado para a SETEBRASIL, eu sou engenheiro naval, trabalhei muito

na indústria naval, eu vi a indústria naval ser a terceira maior produto-

ra do país e vi ela quebrar. Quando me convidaram para ir para a SE-

TEBRASIL, eu acreditava no projeto, fui pra lá para fazer sondas de

alta tecnologia no país, em vários estaleiros, quer dizer, eu imaginava

que isso seria  muito bom, muito interessante,  não tinha noção de

qualquer esquema que houvesse acontecido na SETE ou estaria acon-

tecendo. Cheguei na SETE, assumi minha posição de diretor de parti-

cipações, comecei a trabalhar criando as companhias que ... as SPC’s

que representavam cada navio, quando o Barusco falou que ia sair da

SETE e eu interinamente assumi o lugar dele como diretor de opera-

ções também. Nessa ocasião, ele me procurou e disse que teria fa-

lado com o Ferraz, que havia um esquema de propina, de paga-

mento por parte dos estaleiros e que como eu ia assumir o lugar

dele era importante que eu participasse desse esquema para dar

continuidade aos pagamentos, e infelizmente eu concordei.

Juiz Federal: E o que ele descreveu para o senhor, como é que funcio-

naria esse esquema?

Interrogado: Tem uma parte... Os percentuais eu não lembro de cabe-

ça, mas eu acho que era algo em torno de 0,9 por cento, eram dois 

terços para o partido, para o João Vaccari, e um terço era dividido en-

tre casa 1 e casa 2, se eu não me engano, casa 1 era a Petrobras, a fi-

gura do Duque e de outras pessoas eventuais que eu não tenho co-

nhecimento, e no caso a casa 2 seríamos eu, ele e Ferraz.

Juiz Federal: E o senhor efetivamente recebeu valores?

Interrogado: Efetivamente recebi dois depósitos.

Da mesma forma, a atuação do ex-empregado da PETROBRAS JOÃO FER-

RAZ, mesmo antes de ocupar a presidência da SETE BRASIL, foi destacada para a consecução

dos objetivos ilícitos, consoante reiteradas referências consignadas no relatório final da Co-

missão Interna de Apuração da PETROBRAS99.

99 Evento 234.
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Em juízo, JOÃO FERRAZ expressamente reconheceu a sua participação no

esquema, relatando que, de fato, recebeu valores decorrentes da corrupção de RENATO DU-

QUE, com descrição da forma como foi depositada a propina, em contas no exterior (Evento

465):

Juiz Federal:- O senhor Pedro Barusco, o senhor conheceu lá na SETE-

BRASIL?

Interrogado:- Já conhecia antes sim, conhecia o Barusco na época da

Petrobras e conhecia o Pedro Barusco na SETEBRASIL.

Juiz Federal:- Ele esteve aqui em juízo e descreveu que havia um acor-

do de pagamento de propinas pelos estaleiros contratados pela SETE-

BRASIL, o senhor pode me esclarecer o que foi isso, se isso ocorreu

mesmo?

Interrogado:- Sim, senhor. Ocorreu, conforme inclusive consta dos ter-

mos do acordo que eu celebrei com o ministério público, esse esque-

ma foi implantado pelo próprio Barusco e, pelo que ele me informou,

em conjunto com o João Vaccari. Os dois negociaram com os estalei-

ros o pagamento de uma comissão de 0,9 por cento sobre o valor to-

tal de cada contrato. Então cada estaleiro ia pagar 0,9 por cento do

valor total contratado. Esse 0,9 por cento, também de acordo com o

que o Barusco me reportou na época, seria dividido em 3 partes: dois

terços para o partido dos trabalhadores na pessoa do senhor João

Vaccari e  o restante dividido em 2 partes iguais: uma parte indo

para pessoas da Petrobras e outra parte seria destinada a executi-

vos da SETEBRASIL.  Num primeiro momento eu e o Barusco e

num segundo momento, 1 ano e pouco depois, com a chegada

do Eduardo Musa ocupando uma nova diretoria  da SETEBRASIL,

essa parte, essa última parte que era destinada aos executivos da

SETEBRASIL, foi dividida então em três partes iguais, uma para o

Pedro Barusco, uma pra mim e outra para o Eduardo Musa.

Juiz Federal:- O senhor recebeu valores...

Interrogado:- Recebi uma parte desse valor.

  181/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- Quanto que o senhor recebeu, aproximadamente?

Interrogado:- Doutor Moro, eu não quero faltar com a verdade, que

eu não posso. Então eu não tenho certeza do valor, mas acredito que

foi entre 1 milhão e dois milhões de dólares.

Juiz Federal:- E o senhor recebeu onde esse valor?

Interrogado:-  No  Banco  Kramer,  na  Suíça...  O  valor  exato,  doutor

Moro, consta dos termos do acordo, então eu ... me recordo do valor,

mas foi no Banco Kramer, na Suíça, numa conta aberta no final de

2011.

Juiz Federal:- Conta no seu nome, conta no nome de uma outra...

Interrogado:- Não, uma conta que foi estruturada pelo próprio banco.

Na época, eu e o Pedro Barusco, nós tínhamos ido, a convite da Pe-

trobras, no Grande Prêmio de Monza, na Itália, e na oportunidade nós

encontramos um banqueiro do Banco Kramer, esse banqueiro conver-

sou, me explicou como era toda a estrutura, como é que seria feita a

abertura da conta, a abertura dessa conta estava associada também à

criação de uma empresa off-shore, uma seria em Luxemburgo, outra

seria  no  Caribe,  então  essa  estrutura,  segundo  o  banqueiro,  daria

mais solidez, maior segurança, e foi o próprio banco que abriu toda

essa estrutura.

Juiz Federal:- O senhor abriu uma conta ou mais de uma?

Interrogado:- Uma conta.

Juiz Federal:- E é em nome de uma off-shore ou em nome do senhor?

Interrogado:- Sim, em nome de uma off-shore.

Juiz Federal:- Qual seria essa off-shore?

Interrogado:- Firaza.

Juiz Federal:- Firaza. E o senhor efetivamente recebeu depósitos nessa

conta?

Interrogado:- Recebi três depósitos.
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(...)

Juiz Federal:- Quando eu lhe perguntei quanto o senhor recebeu, o

senhor disse que recebeu parte dos valores. Essa "parte" significa que

o senhor não recebeu tudo que lhe era devido pelos acertos?

Interrogado:- Sim, porque os pagamentos deveriam ser feitos ao lon-

go da obra. A obra ... o total de prazo da obra iria durar mais ou me-

nos 15 anos,  dependendo do estaleiro.  No caso do Atlântico Sul...

desculpa, no caso do Rio Grande, que é um estaleiro que pegou me-

nos obra, então ia durar mais ou menos dez anos, então esses paga-

mentos seriam feitos ao longo do período da obra, não seria tudo fei-

to de uma vez.

Juiz Federal:- Então esse 1 a 2 milhões era apenas o começo dos...

Interrogado:- Era uma parte do total.

Nos termos expostos, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA figuravam como

beneficiários da vantagem indevida prometida e paga a RENATO DUQUE por representantes

dos estaleiros, incorrendo, assim, na prática, por 6 vezes, do delito de corrupção passiva, em

sua forma  majorada,  previsto no  art. 317,    caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código

Penal, visto que, em decorrência das vantagens prometidas e pagas, o funcionário público

corrompido,  que  ocupava  cargo  de  direção,  efetivamente  praticou  atos  de  ofício  com

infração de seu dever funcional.

Como acima mencionado, restou demonstrado que, além de PEDRO BARUS-

CO, JOÃO VACCARI também mantinha contato direto com os representantes dos Estaleiros,

a fim de coordenar os repasses de 2/3 do valor total da propina no interesse do Partido dos

Trabalhadores. Isso fica bem claro da narrativa de ZWI SKORNICKI acerca da conta corrente

de propina relativa ao Partido dos Trabalhadores.

Em algumas ocasiões, JOÃO VACCARI recebia o percentual dos recursos es-

púrios em espécie (armazenando-o em uma mochila por ele transportada); outras vezes, in-

dicava ao representante ou operador financeiro do Estaleiro os dados de contas bancárias

para as quais deveriam ser transferidas as parcelas devidas ao Partido dos Trabalhadores ou
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determinava que os representantes dos Estaleiros recebessem pessoas ligadas ao Partido

dos Trabalhadores para combinar com estas pessoas a forma de transferência dos valores es-

púrios (como ocorreu, por exemplo, no caso de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, con-

forme será melhor detalhado na sequência)..  

Nestas ocasiões, os valores transferidos por ordem de JOÃO VACCARI tinham

como destino pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, servindo a remessa como com-

pensação ou pagamento de dívidas contraídas pela agremiação.

No que toca à parcela da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, de

fato, essa era distribuída conforme orientação de JOÃO VACCARI.

A atuação de JOÃO VACCARI nos fatos em exame, representando o Partido dos

Trabalhadores  na  destinação  de  verbas  ilícitas  oriundas  de  crimes  praticados  contra  a

PETROBRAS, não é inédita. Ao contrário, esse tipo de conduta do representante do Partido

dos Trabalhadores já foi objeto de juízo criminal condenatório, no âmbito da Operação Lava

Jato,  em duas  ações  penais  5012331-04.2015.4.04.7000  e  5045241-84.2015.4.04.7000,  até

este momento.

Reforçam a constatação do protagonismo de  JOÃO VACCARI na administração

das verbas ilícitas repassadas ao Partido dos Trabalhadores, provenientes de corrupção no

âmbito da Diretoria de Serviços, diversos depoimentos de colaboradores.

Citem-se,  nesse sentido,  as declarações em Juízo dos seguintes colaboradores

nos  autos  da  ação  penal  nº  5012331-04.2015.404.7000  –  em  que  JOÃO  VACCARI foi

condenado por corrupção passiva por ter sido o responsável por operacionalizar repasses de

propina  no  valor  de  R$  4.260.000,00  de  empresas  do  também  colaborador  AUGUSTO

MENDONÇA por meio de doações eleitorais ao PT registradas perante a Justiça Eleitoral:

PAULO ROBERTO COSTA100 (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS que participou do

esquema) e ALBERTO YOUSSEF101 (“doleiro” e operador do esquema). 

100Evento 1, OUT06 - Autos 5012331-04.2015.404.7000, evento 1011: “[...] Juiz Federal: O senhor tem 
conhecimento de como os valores que eram dirigidos ao partido dos trabalhadores chegavam até 
o partido dos trabalhadores? Paulo Costa: Bom, também se falava lá pela companhia e me foi fala-
do também pelo próprio Janene, depois também pelo Alberto Youssef, se eu não me engano, acho 
que o Ricardo Pessoa também uma vez falou, que os valores chegavam para o partido dos traba-
lhadores via o senhor Vaccari. Juiz Federal: Seria o senhor João Vaccari Neto? Paulo Costa: Correto. 
Juiz Federal: Mas o senhor não tem o conhecimento direto a respeito disso? Paulo Costa: Não, isso 
era falado dentro da companhia e me foi falado pelo Janene, pelo Alberto Youssef, pelo Ricardo 
Pessoa [...]”.

101Evento 1, OUT6: “[...] Juiz Federal: O senhor sabe se nesses contratos da Petrobras também havia 
pagamentos para a diretoria de serviços? Alberto: Sim, a diretoria de serviços também tinha a sua 
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AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, dirigente de empresas do Grupo SETAL e

partícipe do esquema desvelado naqueles autos, responsável pelas doações, assim também

relatou  em colaboração102,  afirmando ainda em depoimento  judicial  nos  presentes  autos

(Evento 366):

Ministério Público Federal:- O senhor pode detalhar essa questão

do... Consta aqui que o senhor fazia ou fez doações para o partido e

manteve contato com o João Vaccari nesses casos.

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Como se dava essa relação, se o senhor

puder explicar e narrar como era, como o senhor foi, como houve a

solicitação, como...?

Depoente:- Essas indicações foram feitas pelo Renato Duque, que me

pediu para procurar o João Vaccari no partido dos trabalhadores com

o objetivo de fazer contribuições ao partido e assim o fiz, eu procurei

lá  a  sede  do  partido  e  acertei  contribuições  a  serem feitas.  Esses

pedidos foram feitos em algumas oportunidades por determinados

valores, ele me pediu ao longo do tempo valores diferentes dos quais

eu fiz alguma combinação de parcelamento e nós fomos pagando.

Ministério Público Federal:- Só para ficar claro, esses valores que o

senhor efetuou o pagamento a pedido do Renato Duque, como o

senhor informou, eram valores de propina?

Depoente:- Sim, eram parcelas devidas ao acordo dos contratos.

Ministério Público Federal:- Certo. Esse que...

Depoente:- Eram parte do...

parte que era 1%. Juiz Federal: Do que o senhor tinha conhecimento na época, o senhor sabia 
quem recebia na diretoria de serviços? Na época, não os conhecimentos posteriores. Alberto: Na 
época o Vaccari, João Vaccari, tesoureiro do PT [...]”.

102Autos 5012331-04.2015.404.7000, evento 1017 – (Evento 1, OUT7): “[...] Juiz Federal: O senhor co-
nhece o senhor João Vaccari? Augusto: Sim, senhor. Juiz Federal: O senhor chegou a repassar parte 
desses valores acertado de propina para o senhor João Vaccari? Augusto: É, uma parte dos valores 
a pedido do Renato Duque, ele me pediu que eu procurasse o senhor João Vaccari no PT e que fi-
zesse contribuições diretamente ao PT, então, eu o conheci nessa oportunidade, e segui a orienta-
ção dele. Juiz Federal: Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu para o senhor proceder 
dessa forma, procurar o senhor João Vaccari, foi uma reunião presencial, foi por telefone, como foi?
Augusto: Foi presencial [...]”.
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Ministério Público Federal:- Do partido dos trabalhadores?

Depoente:- É, parte do valor devido, acertado pelo contrato.

Ministério Público Federal:- Certo. E uma vez que o senhor fizesse

esses  pagamentos  esse  valor  que  seria  encaminhado,  conforme

orientação do senhor João Vaccari, era debitado do valor devido de

propina, é isso?

Depoente:- Sim, sim, senhora, exatamente.

No mesmo tom, demonstram o pleno domínio do representante do Partido dos

Trabalhadores  JOÃO VACCARI  acerca  das  tratativas  espúrias,  desde  a  negociação,  até  a

cobrança e direcionamento dos pagamentos decorrentes dos crimes praticados na Diretoria

de Serviços, o depoimento de Ricardo Pessoa na fase de instrução do presente feito (Evento

385):

Ministério Público Federal: Certo. E a parte de Renato Duque?

Depoente: O diretor Renato Duque sempre me encaminhou para o

João Vaccari Neto.

Ministério Público Federal: Ele encaminhava mesmo?

Depoente: Ele encaminhava,“Você já procurou o Vaccari?”.

Ministério Público Federal:  E  esse  encaminhamento para o Vaccari,

então, como se dava o contato com o João Vaccari?

Depoente: O Vaccari era uma pessoa conhecida, já o conhecia, e ele

me procurava, geralmente ele ia muito ao meu escritório da UTC, ge-

ralmente dia de sábado.

Ministério Público Federal: Tá, e ele ia lá já sabendo que ia receber

propina, ele tinha esse conhecimento da vinculação do valor a ser

recebido, vinculado ao contrato?

Depoente: Sim, eu fazia praticamente um encontro de contas com

ele, com relação aos contratos.

Ministério Público Federal:  Então ele já sabia o quanto deveria re-

ceber, isso em razão dos contratos?

Depoente: É, ele faria... existia uma certa negociação com relação
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para transformar em valores absolutos, geralmente era assim que

a gente fazia, não era cada recebimento um percentual. A gente

fazia um parcelamento num prazo menor do que o valor da obra,

do que o prazo da obra e transformava isso em parcelas fixas.

Ministério Público Federal: Certo. E esses valores para o João Vaccari,

o senhor entregava, o senhor falou que ele ia ao seu escritório, o se-

nhor entregava em espécie, de alguma outra forma?

Depoente: Entregava, a grande maioria foi entregue através de contri-

buições ao diretório nacional do PT.

Ministério Público Federal: Tá, e essas contribuições que o senhor fa-

zia, elas eram debitadas do saldo de propina que era combinado nos

contratos?

Depoente:  Sim, quando acertado nesse sentido sim,  tinham outras

contribuições que eram meramente políticas.

(...)

Ministério Público Federal: E, bom, no acordo de colaboração senhor

tem uma planilha com anotações com as iniciais JVN…

Depoente: JVN é João Vaccari Neto.

Ministério  Público  Federal:  Esses  valores  fazem  parte  de  propina

também?

Depoente: Valores que ontem eu disse aqui à senhora, 2 milhões e

900, mas eu saindo daqui fui rever, me alertaram que o valor é 3.921.

Ministério Público Federal:  E esses valores são valores de propina

ligados à Petrobras, é isso?

Depoente: Sim, sim, pedidos por ele.

No mesmo sentido é o teor das declarações prestadas por e Milton Pascowitch

perante esse Juízo (Evento 385):

Ministério Público Federal: Tem um termo de depoimento do senhor,

que o senhor menciona também o  contato com o João Vaccari, o

senhor confirma?
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Depoente: Sim, confirmo.

Ministério Público Federal: E como era esse contato com o João Vac-

cari, em que ocasiões?

Depoente:  Meu  contato  com  o  João  Vaccari,  ele  já  vem  da  área

offshore, o primeiro contrato que a Engevix ganhou foi o contrato dos

8 cascos replicantes, e a parte destinada ao grupo político foi pre-

cedida de uma negociação que eu fiz com o João Vaccari.  Existia

um valor de 0,5% sobre o contrato que daria algo em torno de 18 mi-

lhões de reais para ser pago a prazo. Ele tinha uma necessidade maior

de recursos em função da, boa parte para a eleição de 2010 e eu

acertei com ele recursos, contribuições oficiais por parte da Engevix

de 4 milhões e valores de contrato de 10 milhões em recursos livres

em dinheiro, que eu entreguei para ele 8 milhões, quase 9 milhões de

reais.

(...)

Ministério Público Federal: A minha pergunta é, em razão desses con-

tratos da Petrobras?

Depoente:  Sim, sempre foi em razão desses contratos com a Pe-

trobras.

(…)

Juiz Federal: Então o acerto da propina desse caso da Ecovix foi dire-

tamente com o João Vaccari e com o Renato Duque? 

Depoente:  O acerto seria com o João Vaccari. Teve uma reunião,

pelo menos uma com certeza, em que estavam o Renato Duque e

João Vaccari, no escritório do Renato Duque, em que o assunto

foi mencionado, que eu só pagaria para o João Vaccari. 

Juiz Federal: Que o senhor só pagaria as propinas desses…

Depoente: A propina dos contratos das 3 sondas para a Ecovix.

A  respeito  da  atuação  de  JOÃO VACCARI no  recebimento  e  no  repasse,  no

interesse do Partido dos Trabalhadores, dos recursos ilícitos referentes especificamente aos

contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS, nos mesmos moldes de conduta
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apresentados  em  todo  o  contexto  de  provas  supra  mencionado,  PEDRO BARUSCO

confirmou que JOÃO VACCARI recebeu propina de ZWI SKORNICKI por esses contratos103

sendo que ZWI SKORNICKI tratava dos pagamentos dos valores espúrios diretamente com

JOÃO VACCARI104. Asseverou ainda que JOÃO VACCARI possuía proximidade “muito forte”

com RENATO DUQUE e que JOÃO VACCARI se reunia com RENATO DUQUE para verificar a

situação dos contratos das empresas com a PETROBRAS e do pagamento das propinas em

razão  deles,  sendo  que  o  próprio  colaborador  afirmou  também  ter  participado  dessas

reuniões105.

Corroborando a demonstração de protagonismo de JOÃO VACCARI narrado na

acusação, PEDRO BARUSCO reafirmou na fase de instrução da presente ação penal (Evento

385):

Ministério  Público  Federal:  Bom,  então  o  senhor  mencionou  a

questão da casa, e eu queria saber do partido, quem é que cuidava

dos valores dessa metade, desse 0,5% relacionado ao partido?

Depoente:  Bom,  no  começo,  quando tinha  um contrato,  o  diretor

falava assim “Olha...”

103Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT8 – (Evento 1, OUT96): “[...] QUE a respeito de
JOÃO VACCARI NETO, o declarante ratifica suas declarações já prestadas no Termo de Colaboração
n. 03, no sentido de que JOÃO VACCARI NETO representava o Partido dos Trabalhadores – PT na di-
visão de propinas pagas no âmbito da Diretoria de Serviços, nos contratos que ela executava para
as Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia, Exploração e Produção e na própria Diretoria de Ser-
viços; QUE na Diretoria Internacional, como a Diretoria de Serviços não se envolvia nos contratos,
ao menos o setor de engenharia, do declarante, não havia propina nos termos acima;  QUE indaga-
do sobre a forma de operacionalização da parte da propina recebida por JOÃO VACCARI NETO,
afirma que também já prestou declarações no Termo de Colaboração n. 04, sendo que tem conhe-
cimento de que ZWI ZCORNIKY pagava para JOÃO VACCARI NETO em alguns contratos da KEPELL
FELS com a PETROBRAS [...]”.

104Evento 1, OUT03: “[...] QUE ZWI SKORNICKI comentava que conversava diretamente com JOÃO
VACCARI [...]”.

105Evento 1, OUT18: “[...] QUE RENATO DUQUE tinha uma proximidade muito grande, um contato
“muito forte”, com JOÃO VACCARI; QUE DUQUE e VACCARI costumavam se encontrar no Hotel
Windsor Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ, e no Meliá da Alameda Santos em São Paulo/SP; QUE
VACCARI mantinha contato com RENATO DUQUE para saber do andamento dos contratos na PE-
TROBRAS e tratar de contratos novos e, às vezes, o declarante participava a pedido de DUQUE, pois
tinha as informações sobre os contratos, o andamento dos projetos e de licitações; QUE nesses en-
contros também era falado sobre o pagamento de propinas [...]”.
Ainda (Evento 1, OUT03): “[...] QUE indagado sobre sua relação com JOÃO VACCARI NETO, esclare-
ce que em todas as reuniões que teve com ele RENATO DE SOUZA DUQUE esteve presente […] QUE
as reuniões com VACCARI eram simples, não envolvendo aprofundamento da participação técnica
do PT nos projetos, apenas sendo repassado o andamento deles a VACCARI, o que lhe dava condi-
ções de cobrar e acompanhar o recebimento de recursos para a agremiação política [...]”.
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Ministério Público Federal: O diretor Duque?

Depoente: Isso. O diretor Duque falava assim “Esse aqui tem 2, 1 lá

para o Paulo Roberto, esse 1 tal...” e eu ficava cuidando do meio, não

sabia  quem  era  que  ficava  responsável  pelo  partido.  Mais

recentemente, assim, tipo 2010, eu comecei a ver que o diretor Duque

tinha  muita  reunião  com  o  doutor  Vaccari,  sempre  que  ele  tinha

reunião  com o  doutor  Vaccari  ele  me  pedia  algumas  informações

sobre alguns contratos, algum andamento de algumas… Informações

de forma geral, e eu dava essas informações sempre na véspera dele

se reunir com o doutor Vaccari; depois ele passou a me levar junto

nas reuniões com o doutor Vaccari e tal, e aí eu percebi que quem

tomava conta era  o doutor  Vaccari,  agora não sei  exatamente

quando que o doutor Vaccari começou né, mas, assim, de 2010

para  frente  esses  assuntos  eram  tratados,  essas  propinas  que

cabiam  ao  partido  eram  tratadas  pelo  doutor  Vaccari,  João

Vaccari.

No  mesmo  sentido,  em  seu  interrogatório  judicial,  o  réu  colaborador  ZWI

SKORNICKI expôs de maneira clara que  JOÃO VACCARI atuava como “coordenador” dos

recebimentos de propina oriundos do grupo KEPPEL FELS, bem como com ele se reunia

pessoalmente em diversas oportunidades para tratar da propina (Evento 486):

Juiz Federal:- E como é que o senhor fez os repasses para o partido

dos trabalhadores?

Interrogado:- Primeiro foi feito uma  conta corrente com o senhor

Vaccari,  que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse

que  ele  seria  a  pessoa  que  faria  a  coordenação  desses

recebimentos da Keppel para ele.

(...)

Juiz  Federal:-  E  o senhor teve um encontro pessoal,  direto,  com o

senhor Vaccari?
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Interrogado:-  Algumas vezes.  Ou no meu escritório ou no hotel

onde ele ficava.

Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse repasse?

Interrogado:-  Essa  conta  corrente  foi  feita  e  foi  sendo  pago  a

pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.

Juiz Federal:- No exterior ou no Brasil?

Interrogado:- Nos dois.

MÔNICA MOURA, corré nestes autos, da mesma forma, aponta JOÃO VACCARI

como a pessoa que indicou ZWI SKORNICKI para o repasse dos valores (Evento 486):

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:- Esse pagamento, Excelência, foi referente a uma dívida

de  campanha  que  ficou,  que  o  PT  ficou  devendo  à  gente  na

campanha  de  2010,  a  campanha  da  presidente  Dilma,  a  primeira

campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, que não

foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida.

Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha depois disso

e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, enfim. No fim

de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vaccari, que era a

pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro na época

da  campanha,  era  quem  acertava  comigo  os  pagamentos  de

campanha, e ele me mandou procurar um empresário, que queria

colaborar com o partido, e que ia pagar essa dívida de campanha.

Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

Juiz Federal:- E a senhora foi até o senhor Zwi, então?

Interrogada:- Fui. O Vaccari me deu o contato dele, eu fui até um

escritório dele no Rio de Janeiro, nós conversamos, ele já sabia

do que se tratava, que ele ia pagar uma dívida que o Vaccari já
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tinha conversado com ele. Eu, quando fui, fui basicamente acertar

com  ele  forma  de  pagamento,  como  é  que  ele  ia  pagar  isso,  e

conversamos sobre isso.

Como se vê, o contexto de provas dos autos demonstra de maneira cabal que a

assinatura  de  JOÃO  VACCARI  estava  em  todo  o  esquema  de  corrupção,  participando

ativamente de todo o processo, reunindo-se pessoalmente com os envolvidos para acertar

detalhes,  tempo,  forma  e  destinatários  dos  pagamentos.  Demonstra  ainda  que  o

representante do Partido dos Trabalhadores tinha ciência plena dos valores acertados para a

propina,  tendo  até  mesmo  o  controle  acerca  dos  valores  dos  contratos  firmados  por

intermédio da SETE BRASIL.

Neste ponto, cumpre relembrar que, conforme narrado por PEDRO BARUSCO,

foi  JOÃO VACCARI, junto com  RENATO DUQUE,  quem definiu que 2/3 da propina seria

destinada  ao  Partido  dos  Trabalhadores.   Ademais,  também  como  já  referido,  PEDRO

BARUSCO revelou que a decisão de JOÃO VACCARI sobre o percentual de propina que seria

distribuído a cada um dos participantes prevaleceu sobre todos, uma vez que o partido era

quem tinha o poder de decisão final:

Sobre esse ponto, merece mais uma vez destaque o trecho de depoimento de

PEDRO BARUSCO106 perante esse Juízo:

Juiz Federal:- Mas o senhor já na Sete Brasil não tinha uma indepen-

dência em relação à Petrobras, vamos dizer assim, ao senhor Renato

Duque?

Depoente:- Não, assim, para esse caso da propina não.

Juiz Federal:- Não, por quê?

Depoente:- Bom, não sei, eu acho que eles poderia retaliar, poderia

ter algum atrito, eu não sei, eles que estabeleciam isso, os parâme-

tros, uma vez estabelecido também eu tinha autonomia, mas até eu

lembro de ter reclamado muito dessa divisão, eu achei que foi uma

divisão, assim, 2/3 para o partido... Normalmente era 50%, 50% né, e

106Evento 385

  192/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

assim, 50% para o partido e 50% para uma casa, na divisão da 7 foi

2/3 para o partido e 1/3 para duas casas.  Eu, nessas negociações

com o doutor Renato e doutor Vaccari eu achei que estava errada

essa divisão.

Juiz Federal:- E a sua palavra se impôs ou a deles que se impôs?

Depoente:- A deles que se impôs.

Juiz Federal:- Mas não era o senhor que tinha o controle do pro-

cesso, porque o senhor que estava na Sete Brasil e eles sequer

estavam lá?

Depoente:- Mas, o partido é muito maior, o partido tinha...

Restou  ainda  demonstrado  que,  por  ordem  de  JOÃO  VACCARI,  parte  dos

recursos relativos à parcela do Partido dos Trabalhadores foi repassada a JOÃO SANTANA e

MONICA MOURA,  os quais,  cientes de que os recursos eram provenientes de crimes de

corrupção em detrimento da Petrobras, figuraram como beneficiários da vantagem indevida

oferecida e paga a  JOÃO VACCARI  (Partido dos Trabalhadores) por  ZWI SCORNICKI,  em

razão da corrupção de RENATO DUQUE.

Primeiro, cumpre afirmar, que, conforme converge a prova testemunhal produzida

nestes autos, era uso de  JOÃO VACCARI orientar parte da vantagem econômica indevida

que cabia ao Partido dos Trabalhadores para o pagamento direto de serviços prestados por

fornecedores ao Partido.

Nos autos da ação penal nº 5019501-27.2015.4.04.7000 também se constatou

que parte da propina (no valor de RS 2,4 milhões) foi também destinada, a pedido de JOÃO

VACCARI, à Gráfica Atitude Ltda., empresa ligada ao PT. 107

Na instrução do presente feito,  assim declarou  Augusto de Ribeiro Mendonça

Neto sobre o episódio da Gráfica Atitude (Evento 366):

107 Como constou dos memoriais finais do MPF naqueles autos (evento 263), há provas de que parte da cota da
propina devida ao PT junto à Diretoria de Serviços da PETROBRAS em razão de contratos firmados pela
SOG/SETAL com a Estatal  para obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR e na Refinaria  de
Paulínea  –  REPLAN  foi  repassado  à  gráfica,  a  pedido  de  JOÃO  VACCARI,  por  meio  de  contratos
ideologicamente falsos. 
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Ministério Público Federal:- Bom, especificamente no caso da Gráfica

Atitude aqui, tem um termo em que o senhor menciona que houve...

Ao invés do senhor ter feito o pagamento como doação ao partido, o

senhor pagou a conta, é isso?

Depoente:- Isso.

Ministério  Público  Federal:-  Como  que  foi  negociado  esse

pagamento, como é que... Quem determinou, como foi?

Depoente:- Então...  Dentro dos valores solicitados a serem pagos

ao partido dos trabalhadores...

Ministério Público Federal:- Solicitados pelo Renato Duque, é isso?

Depoente:-  Exatamente,  solicitados  pelo  Renato  Duque.  O  João

Vaccari  me perguntou se nós poderíamos pagar diretamente a

Gráfica Atitude e me colocou em contato com uma pessoa da

Gráfica Atitude, nós fizemos um contrato direto com a gráfica e

pagamos diretamente à gráfica, ao invés de pagar ao partido.

Ministério Público Federal:- Tá certo. E esse valor que o senhor pagou

para a gráfica também foi debitado do valor acertado de propina?

Depoente:- Também foi... Sim, senhora.

Essa  determinação  por  JOÃO  VACCARI de  pagamento  a  fornecedores  por

serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores fica ainda evidente do convergente teor dos

depoimentos  prestados  nos  presentes  autos  por  Ricardo  Pessoa108,  Walmir  Pinheiro109 e

Milton Pascowitch (Evento 325 e Evento 385). Milton Pascowitch, ao descrever as formas com

que  efetuava  o  pagamento  da  propina  destinada  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  assim

108Ministério Público Federal: Certo. E o senhor também, a sua empresa ou por ordem do senhor, ou por, nes-
ses contatos com o João Vaccari, o senhor efetuou pagamento de prestadores de serviços do Partido dos Tra-
balhadores por determinação, orientação do senhor Vaccari?
Depoente: Uma única vez, para uma gráfica, era dívida remanescente da campanha para a prefeitura de São 
Paulo do Fernando Haddad.

109Ministério Público Federal: E o senhor se recorda de ter feito pagamentos a empresas prestadoras de servi-
ço, alguma empresa indicada pelo senhor João Vaccari como uma dívida que o partido teria?
Depoente: Sim. Foi feito para uma gráfica, não sei o nome da gráfica, mas foi uma gráfica que eu acho que o
proprietário da gráfica esteve comigo e ficou acertado, o Vaccari tinha passado um valor e eu acertei o paga-
mento com o dono da gráfica. Chicão, o nome dele.
Ministério Público Federal: Tá certo. E esse valor que o senhor pagou para essa pessoa, Chicão, foi desconta-
do da dívida que o senhor tinha com propina?
Depoente: Descontado da dívida que tinha. Inclusive quem pagou, quem fez essa liquidação foi o Alberto 
Youssef.
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declarou:

Ministério Público Federal: E esses pagamentos, o senhor fazia de que

forma, fazia direto para o João Vaccari, fazia em espécie, fazia paga-

mentos para empresas por ele indicadas?

Depoente: Não, os pagamentos com referência a este contrato, a este

evento, foram todos feitos em dinheiro, entregues por mim direta-

mente ao João Vaccari, com exceção acho que de três eventos separa-

dos que ele enviou portadores para retirar dinheiro comigo. Mas to-

dos eles,  esse evento,  foram em dinheiro e não houve pagamento

destinado a nenhuma outra empresa, nenhum outro tipo de serviço.

Ministério Público Federal: Tá, o senhor fez referência a esse evento,

houve outros eventos em que ocorreu, que houve um tratamento di-

ferente?

Depoente: Sim, existiu o evento, no meu caso, no caso da Consiste,

que também existia a entrega de recursos livres nesse evento da Con-

siste.  O João Vaccari solicitou e nós fizemos o pagamento a uma

editora, a Editora 247, e a uma empresa de eventos chamada Go-

mes e Gomes.

Ministério Público Federal:  E  isso também era dinheiro de propina

que foi entregue por solicitação dele? 

Depoente:  Também era dinheiro de propina, foi entregue em di-

nheiro, nesse caso nós chamamos essas empresas ou essa outra

pessoa da área de eventos e fizemos um, um... Não foi um contra-

to, mas fizemos um... Eles fizeram um faturamento contra a nossa em-

presa e nós fizemos os pagamentos.

Ministério Público Federal: Só para ficar claro, esse valor que o senhor

entregou para essa, para essas empresas indicadas pelo senhor João

Vaccari e os valores em espécie que o senhor entregava a ele era de-

bitados do saldo de propina que havia sido acertado? 

Depoente: Era debitado do saldo e eu fazia o controle com ele dos

valores a pagar.

  195/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Descreve ainda a acusação que, seguindo exatamente a sistemática acima de pa-

gamento,  JOÃO VACCARI orientou ZWI SCORNICKI a transferir para MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA parte dos valores do percentual de propina destinada ao Partido dos Tra-

balhadores.

Tal fato foi reconhecido, de um lado, pelo representante do grupo KEPPEL FELS,

ZWI SKORNICKI, que, ao detalhar, em seu interrogatório judicial (Eventos 457 e 486), a for-

ma com que foram pagas as parcelas da vantagem indevida ao Partido dos Trabalhadores,

indicou que, por expressa orientação de  JOÃO VACCARI NETO, efetuou pagamentos aos

beneficiários MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA,  por meio de contas no exterior em

nome de offshores.

Juiz  Federal:-  Vamos  aqui  voltar  a  ficar  mais  restrito  ao  objeto

específico,  os  pagamentos  que  o  senhor  mencionou  à  senhora

Mônica Moura, o senhor pode esclarecer como foi feito esse acerto,

como foi feito esse pagamento?

Interrogado:-  Numa das  visitas  que o  senhor  Vaccari  esteve  no

meu escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha

que fazer uns pagamentos para o senhor João Santana e Mônica

Moura, e que a senhora Mônica Moura iria me procurar.

Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente quando?

Interrogado:- Isso foi durante o período da Sete.

Juiz Federal:- Da Sete Brasil?

Interrogado:- Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete

Brasil.  Aí  a  senhora  Mônica  Moura  esteve  no  meu  escritório,

combinamos  que  o  valor  era  de  5  milhões  de  dólares,  que  o

Vaccari tinha autorizado, e eu disse que não poderia pagar esses 5

milhões de uma vez porque o que ele tinha de saldo dos contratos da

Petrobras  mais  o  que  eu  já  tinha  recebido  da  SETE  não  era  o

suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que aí ficou

combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.

Juiz Federal:- E aí, como foi feito o pagamento?
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Interrogado:-  E  aí  foi  feito  o  pagamento  da  Deep  Sea  para  uma

empresa chamada Shellbill  acho, eu tinha duas opções, aí eu optei

pela Shellbill que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava

mais fácil do que pagar em euro.

Juiz  Federal:-  E  como foi  o  conteúdo da  conversa com a senhora

Mônica Moura?

Interrogado:- Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa,

chegou ao meu escritório e disse “Olha, eu vim aqui a mando do

senhor Vaccari”, eu disse “Já estou sabendo”, “E gostaria de acertar

com o senhor  o pagamento”,  foi  aí  que  eu comentei  que  eu não

poderia pagar de uma vez e que iria pagar em 10 prestações de 500

mil, que eu acabei pagando só 9, foi eu acho até que novembro de

2014, mas ela nunca me comentou qual era a razão, porque ela tinha

que  receber  5  milhões,  simplesmente,  tanto  o  Vaccari  quanto  a

senhora Mônica Moura simplesmente disseram, um disse “Você tem

que pagar” e o outro disse “Eu vim receber”.

Juiz  Federal:-  Esses  pagamentos  o  senhor  abatia  daquela  conta

corrente da propina, é isso?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi,

abrangia tanto os contratos da Petrobras quanto os contratos da Sete

Brasil?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E nesse caso, o senhor disse explicitamente à senhora

Mônica que o crédito que eles tinham não era suficiente?

Interrogado:- Não, não disse não, simplesmente ela já veio instruída

pelo senhor Vaccari sabendo que não ia receber de uma vez, e foi

aceito.

De outro lado,  MÔNICA MOURA confirmou, quando de seu interrogatório

por esse Juízo (Eventos 457 e 486), que procurou ZWI SKORNICKI segundo orientação de

JOÃO VACCARI,  com vistas a receber  valores referentes a  dívidas  de serviços que havia
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prestado ao Partido dos Trabalhadores (cf. trecho de seu interrogatório acima transcrito).

Do contexto de  provas  acima apresentado,  e  tendo em vista  que nenhum

elemento,  circunstância ou mesmo argumento concorre em favor  do acusado,  não resta,

afinal,  nenhuma  dúvida  razoável  acerca  da  atuação  criminosa  de  JOÃO  VACCARI  na

promoção do ajuste e do recebimento das vantagens indevidas no âmbito dos 4 contratos

acima mencionados. 

Conforme, portanto, a farta prova dos autos, assim agindo nos 4 contratos acima

mencionados,  JOÃO VACCARI  incorreu, por 4 vezes, em concurso material,  na prática do

delito de corrupção passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art.

327,  §2º,  todos do Código Penal,  visto que,  em decorrência das vantagens prometidas e

pagas,  o  funcionário  público  corrompido,  que  ocupava  cargo  de  direção,  efetivamente

praticou atos de ofício com infração de seu dever funcional.

Assim,  ao  passo  que  MÔNICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA não  tinham

nenhuma relação com  ZWI SKORNICKI ou com o grupo KEPPEL FELS que justificasse  o

recebimento da vultosa quantia de dinheiro em questão – 4,5 milhões de dólares –, tinham

créditos declarados com o Partido dos Trabalhadores e  ZWI SKORNICKI tinha débitos de

propina a pagar a esse Partido dos Trabalhadores.

Seguindo o esquema traçado,  JOÃO VACCARI orientou  ZWI SCORNICKI a

transferir para MONICA MOURA e JOÃO SANTANA parte dos valores do percentual de pro-

pina destinada ao Partido dos Trabalhadores.

Da mesma forma que demonstrado em relação a JOÃO VACCARI, as provas

produzidas  no  presente  feito  também  comprovaram  que  MONICA  MOURA e  JOÃO

SANTANA, cientes da corrupção ativa e passiva praticadas no âmbito dos contratos firmados

entre  a  PETROBRAS  e  a  KEPPEL  FELS  por  intermédio  da  SETE  BRASIL,  receberam,  em

benefício próprio, parcela expressiva do valor auferido com a corrupção passiva praticada por

RENATO DUQUE.

Conforme já aduzido na denúncia e comprovado acima, a partir da orientação de

JOÃO VACCARI, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA receberam parte dos recursos ilícitos

decorrentes da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores.

Segundo  já  demonstrado  acima,  tanto  o  interrogatório  judicial  de  ZWI

SKORNICKI quanto os  de  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA revelaram que os  USD

4.500.000,00 foram transferidos de ZWI SKORNICKI a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA
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em razão de expressa orientação de JOÃO VACCARI.

ZWI SKORNICKI, ao ser interrogado em juízo, revelou que foi  JOÃO VACCARI

quem o determinou a receber MONICA MOURA  em seu escritório e pagá-la a quantia de

USD 5.000.000,00, valor este que,  conforme expressamente tratado com  JOÃO VACCARI,

seria  debitado da conta  corrente  de propina  relacionada aos  contratos  firmados entre  a

KEPPEL FELS e a PETROBRAS.

Da mesma forma, MONICA MOURA asseverou que foi JOÃO VACCARI quem a

orientou  que  procurasse  ZWI  SKORNICKI para  receber  a  quantia  de  USD  5.000.000,00,

quantia esta destinada a saldar a dívida de campanha eleitoral que havia sido contratada

com o Partido dos Trabalhadores e realizada por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA no

ano de 2010.  Segundo asseverado por  MONICA MOURA,  ao orientá-la a procurar ZWI

SKORNICKI para o recebimento de USD 5 milhões,  JOÃO VACCARI deixou bastante claro

que  o  pagamento  da  expressiva  quantia  já  havia  sido  acertada  previamente  entre  ZWI

SKORNICKI e JOÃO VACCARI. 

Embora MONICA MOURA e JOÃO SANTANA tenham alegado desconhecerem

que os recursos recebidos de  ZWI SKORNICKI eram provenientes de crime de corrupção

praticado contra a Petrobras, as provas colhidas nos presentes autos revelaram claramente o

conhecimento  por  parte  dos  dois  publicitários  de  que  os  valores  recebidos  de    ZWI

SKORNICKI   eram efetivamente oriundos de crime de corrupção praticada em desfavor da

Estatal brasileira de Petróleo.

Conforme se demonstrou no curso da instrução processual, ao contrário do

alegado por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em seus interrogatórios judiciais110 (Even-

tos 457 e 486), JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA não eram simples fornecedores de ser-

viço ao Partido dos Trabalhadores. Muito mais do que isso, mantinham intensa relação com

aquela agremiação política, em especial com as atividades estratégicas de cúpula.

Conforme narrado pelos próprios denunciados, foram eles – MONICA MOU-

RA e JOÃO SANTANA -  os responsáveis pela condução de grande parte das principais cam-

panhas realizadas pelo partido entre os anos de 2002 e 2014.  Ao realizarem tais campanhas,

110Juiz Federal:- Essas campanhas eram feitas pelo senhor a título de negócios, não a título de filiação partidá-
ria?
Interrogado:- Claro que unicamente como uma questão profissional.
Juiz Federal:- Profissional?
Interrogado:- Isso porque nós somos uma empresa especializada em marketing político nos modos internaci-
onais. Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido. Era contratado pelo partido, mas não 
tinha nenhum compromisso de natureza política ou ideológica.
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estabeleceram relação bastante próxima com os altos quadros daquela agremiação política.

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA realizaram, desde 2002, diversas campanhas eleitorais

em favor do Partido dos Trabalhadores, dentre as quais a de i) DELCÍDIO DO AMARAL (2002);

ii)  LUIS INACIO LULA DA SILVA (2006);  iii) MARTA SUPLICY (2008);  iv) GLEISE HOFFMANN

(2008);  v)  DILMA  ROUSSEF  (2010);  vi)  FERNANDO  HADDAD  (2012);  v)  DILMA  ROUSSEF

(2014)111.

A partir do estreito contato mantido com as principais lideranças do Partido

dos Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de ver-

dadeiros conselheiros da cúpula da agremiação. Mesmo fora do período de campanha elei-

toral, JOÃO SANTANA auxiliava os integrantes dos altos estratos do Partido dos Trabalhado-

res na formação da plataforma política a ser seguida. A atuação de JOÃO SANTANA englo-

bava tanto o direcionamento da linha publicitária do Partido e de alguns candidatos quanto a

intermediação de contatos com as grandes lideranças do Partido, como, por exemplo, LUIS

INACIO LULA DA SILVA e DILMA ROUSSEF.

A comprovar a atuação de JOÃO SANTANA como verdadeiro conselheiro da

política desenvolvida pelos membros do Partido dos Trabalhadores, destacam-se os seguin-

tes e-mails112:

111Evento 1 OUT15
112Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 67 (Evento 1, OUT19)
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Conforme se observa das mensagens acima transcritas, JOÃO SANTANA é ex-

pressamente consultado sobre a adequação da linha publicitária a ser exposta em assuntos

relevantes e sensíveis como a CPMF e as Olimpíadas,  assuntos absolutamente alheios ao

serviço de marketing de campanha política, mormente porque fora de período eleitoral,

exercendo a atividade de verdadeiro conselheiro da linha publicitária a ser conduzida pela

gestão do Partido dos Trabalhadores.

No seguinte e-mail113,JOÃO SANTANA é novamente consultado - desta vez

pelo Presidente do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO - para que auxilie o Partido na

elaboração de um programa:

TEXTO: Assunto: Re: Tarefa Impossível
 De: ruigoethe@gmail.com 

Para: Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> Envio: 17/12/2015 12:28:41 
Obrigado, João 
Fica para a próxima. 
Abs 
Rui 

Enviado do meu iPhone 

Em 16 de dez de 2015, às 14:47, Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> escreveu: 

Caríssimo Rui, 
Você, que me conhece bem e é um excelente leitor de alma, deve ter percebido minha sincera disposição de 
topar a difícil missão que me ofereceu ontem. 
Mas depois de dezenas de telefonemas, antes e depois de uma noite mal dormida, vejo que vai ser humana-
mente imposível atender as suas expectativas e do partido. 
Como sei que você deve estar em um dia cheio de trabalho, adianto duas conclusões iniciais -uma negativa e
outra bem positiva -, as quais poderemos discutir por telefone aida hoje ou amanhã. 
A primeira - não sei se boa ou má - é que, por mais eu tente, é impossível estar à frente do programa do 
próximo 15 de janeiro. 
A segunda -que me parece muito boa - é que tenho uma excelente solução estratégica, tática e prática a pro-
por. 
Não posso tocar o projeto por uma razão simples e intransponível : não tenho, no momento, equipe que 
possa me acompanhar nesta empreitada - e, como você sabe, um general sem exército vale menos do que um
soldado. 
Tão logo encerramos nosso telefonema, comecei,ontem, a ligar incessantemente para diversas pessoas. 
Primeiro para meus homens decisivos e, depois, para o segundo escalão. 
O resultado foi desanimador. 
Edu, Marcelo, Mauricio, Hugo, George e cinco ou seis mais - estão fora do país ou de partida em viagens 
inadiáveis, marcadas há meses com as famílias (só voltam depois do dia cinco ou dez). 
Os diretores e finalizadores de mais qualidade e agilidade também não podem aceitar a tarefa. 
Na verdade, seu convite nos pegou muito em cima. Se tivesse ocorrido 20, 30 dias atrás teria sido possível 
deixar estar pessoas de prontidão. 

113Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 110, AUTO1 (Evento 1 OUT20)
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Vejo, agora, que isto é impossível (e não foi por falta de insistência e tentativa de convencimento minhas). 

A segunda conclusão me parece boa e adequada. 
Houvesse ou não dificuldades operacionais, o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É!
- uma FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula - ele fazendo o depoimento que precisa fazer e está 
devendo a si mesmo, ao partido e à nação. 
Não há -nem haverá tão cedo - melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e con-
trolada pelo partido. Momento raro e único! 
Neste caso, trata-se de programa simples e cujo formato e conteúdo dispensam por completo a minha partici-
pação (por sinal, a situação está se complicando na Dominicana -houve um grave assassinato politico ontem 
- e tenho que voltar logo no início de janeiro). 
Estou disposto a ajudar de alguma maneira. Por exemplo, revisando e/ou dando uma contribuição secundária
ao texto, pois acho que há melhores redatores, junto ao presidente, mais afinados com ele e mais antenados 
com o momento político. 
Mas não posso participar da produção ou direção. Tão pouco suportar a tortura de longos, dolorosos e irri-
tantes ritos de aprovação de texto, onde todos sabem -e sabem mesmo- mais que eu. 
Além dos redatores próximos ao presidente - você, Franklin, Ricardo Amaral, Dulci e Clara Ant - tomo a 
liberdade de sugerir um miltante do PT, Marcelo Zero (assessoria da bancada no Senado) que tem um talento
raro de escriba, pensador e militante. 
Ou seja, coloco-me à disposição para ajudar dentro das minhas limitações, que, infelizmente, se ampliaram 
dado o atraso no convite. 
Forte abraço, 
João

Conforme se depreende do correio eletrônico acima transcrito, o Presidente

do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO, solicitou auxílio a JOÃO SANTANA para a elabo-

ração do programa que seria divulgado pelo Partido dos Trabalhadores. Em tal mensagem,

embora tenha afirmado não ter disponibilidade de tempo para preparar diretamente o pro-

grama, JOÃO SANTANA fornece a RUI FALCÃO todas as diretrizes para a elaboração do pro-

grama, inclusive no que se refere à estratégia de promoção de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA,

aconselhando que “o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É! - uma

FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula – ele fazendo o depoimento que precisa fazer e

está devendo a si mesmo, ao partido e à nação” e ressaltando que “não há - nem haverá tão

cedo – melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e controlada

pelo partido. Momento raro e único!” 

Em outro  e-mail114,  encaminhado a  JOÃO SANTANA por  MANGABEIRA

UNGER, fica também evidente que, nesta atividade em favor do Partido dos Trabalhadores,

JOÃO SANTANA participava da preparação dos discursos de DILMA ROUSSEF, bem como

intermediava os contatos e participava da seleção dos projetos propostos a DILMA ROUSSEF:

114Evento 1, OUT19
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Na mesma linha, além dos auxílios estratégicos oferecidos a RUI FALCÃO e

a DILMA ROUSSEF, JOÃO SANTANA também atuava como intermediador dos contatos com

o ex-presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA e a Presidente da República DILMA ROUSSEF.

Mais uma vez, fica nítida a atuação de JOÃO SANTANA na condução das estratégias do Par-

tido dos Trabalhadores e o profundo conhecimento que possui sobre os negócios e projetos

desenvolvidos pelo Governo e no interesse do Partido dos Trabalhadores, conforme compro-

vam os seguintes e-mails:
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Isso demonstra com muita força o papel, a influência e o trânsito de  JOÃO

SANTANA no Partido dos Trabalhadores, sobretudo em relação a estratégia e condução de

assuntos relevantes, mesmo estranhos à seara e ao tempo das campanhas eleitorais, bem

como a notoriedade desse protagonismo.

Como se vê, não possuem qualquer credibilidade as alegações feitas pela de-

fesa no sentido de que JOÃO SANTANA e MONICA MOURA figurariam como meros pres-

tadores de serviço de marketing político das campanhas eleitorais do Partido dos Trabalha-

dores.

Nessa toada, a relação estreita e a função estratégica desenvolvida também

durante o mandato exercido por membros relevantes do Partido dos Trabalhadores permitia

que MONICA MOURA e JOÃO SANTANA adquirissem profundo conhecimento sobre as ati-

vidades lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram fundamentais para que

fosse estruturado o desvelado projeto de manutenção no poder do Partido.

Como retribuição,  JOÃO VACCARI determinava que os operadores e repre-

sentantes dos Estaleiros efetuassem transferências de valores em favor de MONICA MOURA

e JOÃO SANTANA, quantia esta que era posteriormente deduzida do saldo devedor de pro-

pina que cabia ao Partido dos Trabalhadores, prometida pelos estaleiros e solicitada por RE-

NATO DUQUE em razão da contratação obtida com a PETROBRAS.

Assim, em consequência do trabalho estratégico desempenhado para a manu-

tenção do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA rece-

biam parte da vantagem indevida paga em favor do Partido dos Trabalhadores em decorrên-

cia dos crimes praticados contra a PETROBRAS. Enquanto  JOÃO SANTANA estabelecia os

contatos com os políticos e agia como uma espécie de consultor, tanto dos altos governantes
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quanto do partido político, MONICA MOURA adotava as providências operacionais para re-

cebimento dos recursos auferidos ilicitamente pelo Partido dos Trabalhadores e repassados

ao casal. Tanto JOÃO SANTANA quanto MONICA MOURA tinham pleno conhecimento de

que tais recursos haviam sido auferidos pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de

crimes praticados contra a PETROBRAS.

E de fato, o representante do estaleiro KEPPEL FELS sob orientação de JOÃO

VACCARI, efetuou o repasse da propina de corrupção praticada em prejuízo da PETROBRAS,

por meio de conta aberta na Suíça em nome da offshore DEEP SEA OIL CORPORATION, a par-

tir da qual repassou  valores para a conta não declarada no Brasil aberta em nome da offsho-

re SHELLBILL FINANCE S.A, que tinha por beneficiários MÔNICA MOURA e JOÃO SANTA-

NA. mediante nove transferências no montante de quatro milhões e quinhentos mil dólares

estadunidenses (US$ 4.500.000,00).

Ao narrar o repasse dos valores de propina para MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA por ordem de JOÃO VACCARI, o representante da KEPPEL FELS, ZWI SKORNICKI

esclareceu que os valores espúrios repassados aos publicitários faziam parte de uma conta

corrente de propina relacionados a contratos firmados pela KEPPEL FELS com a PETROBRAS,

tanto diretamente quanto por intermédio da SETE BRASIL:

Juiz Federal:Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao objeto específico, os pa-
gamentos que o senhor mencionou à senhora Mônica Moura, o senhor
pode esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamen-
to?
Interrogado:Numa das visitas que o senhor Vaccari esteve no meu escritó-
rio, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer uns paga-
mentos para o senhor João Santana e Mônica Moura, e que a senhora
Mônica Moura iria me procurar.
Juiz Federal:Isso foi aproximadamente quando?
Interrogado:Isso foi durante o período da Sete.
Juiz Federal:Da Sete Brasil?
Interrogado:Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete Brasil. Aí a
senhora Mônica Moura esteve no meu escritório, combinamos que o va-
lor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado, e eu disse
que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez porque o que ele tinha
de saldo dos contratos da Petrobras mais o que eu já tinha recebido da
SETE não era o suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que
aí ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.
Juiz Federal:E aí, como foi feito o pagamento?
Interrogado:E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa chama-
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da Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela Shellbill que eu acho
que era em US dólar, o pagamento ficava mais fácil do que pagar em euro.
Juiz Federal:E como foi o conteúdo da conversa com a senhora Mônica Mou-
ra?
Interrogado:Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa, chegou ao
meu escritório e disse “Olha, eu vim aqui a mando do senhor Vaccari”, eu disse
“Já estou sabendo”, “E gostaria de acertar com o senhor o pagamento”, foi aí
que eu comentei que eu não poderia pagar de uma vez e que iria pagar em 10
prestações de 500 mil, que eu acabei pagando só 9, foi eu acho até que no-
vembro de 2014, mas ela nunca me comentou qual era a razão, porque ela ti-
nha que receber 5 milhões, simplesmente, tanto o Vaccari quanto a senhora
Mônica Moura simplesmente disseram, um disse “Você tem que pagar” e o
outro disse “Eu vim receber”.
Juiz Federal:Esses pagamentos o senhor abatia daquela conta corrente da
propina, é isso?
Interrogado:Sim, senhor.
Juiz Federal:E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi, abran-
gia tanto os contratos da Petrobras quanto os contratos da Sete Brasil?
Interrogado:Sim, senhor.

Esse fato é mesmo incontroverso, na medida em que, diante da farta docu-

mentação que instrui  a  denúncia,  tanto  ZWI SKORNICKI,  controlador  da DEPP SEA OIL,

quanto MÔNICA MOURA reconheceram em seus interrogatórios judiciais a ocorrência das

transferências no exterior em nome das offshores.

Nada  obstante,  ainda  por  ocasião  de  seu  interrogatório  judicial,  MÔNICA

MOURA, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade criminal pelo recebimento consci-

ente de recursos de corrupção, inaugurou uma nova versão para os fatos, a qual, além de não

revelar consistência fática e probatória, demonstrou-se repleta de contradições:

Juiz Federal:- Indo especificamente agora para essa questão do pro-

cesso mesmo aqui,  há uma referência a esses depósitos  efetuados

nessa conta em nome da off-shore ShellBill Finance. Essa off-shore é

da senhora?

Interrogada:- Essa off-shore pertence ao João,  é uma empresa que

pertence ao João, quando eu casei com o João já existia.

Juiz Federal:- Já existia. E tem conta aonde essa off-shore?

Interrogada:- Essa off-shore tem uma conta na Suíça.
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Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:-  Esse  pagamento,  Excelência,  foi  referente  a  uma

dívida de campanha que ficou, que o PT ficou devendo à gente

na campanha de 2010, a campanha da presidente Dilma, a pri-

meira campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais,

que não foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito

essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha

depois disso e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito,

enfim. No fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vacca-

ri, que era a pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesou-

reiro na época da campanha, era quem acertava comigo os paga-

mentos de campanha, e ele me mandou procurar um empresário,

que queria colaborar com o partido, e que ia pagar essa dívida de

campanha. Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

(…)

Juiz Federal:- Esses pagamentos foram objetos de algum registro elei-

toral?

Interrogada:-  Não, não foram. Foi caixa 2 mesmo, Excelência. Foi

caixa 2.

Juiz Federal:- Foi declarado pela sua empresa o recebimento desses

valores?

Interrogada:- Não, Excelência. Não foi declarado.

Como se vê, na nova versão apresentada em seu interrogatório judicial, aduziu

agora MÔNICA MOURA que acreditava que o dinheiro que ela e JOÃO SANTANA recebe-

ram em conta não declarada no exterior não tinha origem criminosa, tratando-se de caixa 2

de campanha realizada no Brasil.

Da mesma forma que MONICA MOURA, o acusado JOÃO SANTANA, ao ser
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interrogado em juízo, também alterou a versão dos fatos, passando a afirmar que os valores

recebidos de ZWI SKORNICKI seriam pagamentos atrasados de dívida da campanha presi-

dencial de 2010 no Brasil.  Assim como sua esposa, portanto,  JOÃO SANTANA alterou a ver-

são inicialmente apresentada no sentido de que os valores seriam provenientes de campanha

realizada no exterior.

Da mesma forma que MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, em juízo, passou

a afirmar que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI eram referentes a pagamentos atra-

sados  por serviços publicitários prestados ao Partido dos Trabalhadores na campanha presi-

dencial de 2010 e constituiriam “caixa 2” de campanha, alegando JOÃO SANTANA desco-

nhecer o fato de os recursos serem provenientes de corrupção. 

Indagada pelo Juízo as razões de não ter revelado antes tal circunstância (de

vinculação dos recursos a serviços prestados na campanha de 2010), mas só agora, em vista

de manter o falso álibi anterior de que o dinheiro provinha da campanha presidencial de An-

gola,  MONICA MOURA trouxe em resposta a alegação de que intentava preservar a Presi-

dente da República.

Juiz Federal:- E, senhora Moura, por que desde o início a senhora não

revelou esses fatos?

Interrogada:- Excelência, no primeiro momento, quando eu fui presa

em fevereiro, primeiro que eu estava passando por uma situação ex-

trema. Não é uma coisa muito natural na vida de uma pessoa o que

eu passei em fevereiro.  Segundo, o país estava vivendo um mo-

mento muito grave, institucionalmente, de político, as coisas to-

das  que estavam acontecendo em torno da presidente  Dilma.

Não preciso falar, me estender sobre isso, que todos aqui sabem

o que estava acontecendo, todo o processo que estava passando.

E para ser muito sincera, eu não quis atrapalhar esse processo, eu

não quis incriminá-la, eu não quis colocar isso porque eu achava

que eu ia piorar a situação. Eu achava que eu ia contribuir para

uma coisa... para piorar a situação do país falando o que real-

mente aconteceu.  E eu acabei falando que foi um recebimento de
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uma campanha no exterior, eu queria apenas poupar, sei lá, de piorar

a situação do que estava acontecendo naquele momento ali, do que

eu sabia que estava acontecendo. Inclusive na época eu não estava

no Brasil, eu tinha passado praticamente um ano fora. Eu emendei

uma campanha na Argentina, que eu fiz na Argentina em 2015, em

seguida fui para uma outra campanha que já estava acertada, que eu

fiz a Dominicana. Mas eu acompanhava toda a situação de fora, eu

sabia o que estava acontecendo,  o próprio processo de impeach-

ment, tudo, e eu quis apenas não piorar a situação.

No mesmo sentido foram as afirmações de  JOÃO SANTANA  (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal:Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ouvido no

inquérito?

Interrogado: Por várias razões, primeiro pelo próprio... Por questões psicológi-
cas, digamos, por questão política e questão profissional. A psicológica, o sus-
to da própria prisão, nós sabíamos porque víamos pela imprensa e etc. que
estávamos sendo investigados, mas eu sinceramente jamais imaginaria que
pudesse ser preso da maneira que fui, então o choque. Eu estava na República
Dominicana quando fui informado, peguei um avião vim pra cá, me apresen-
tei,  estava há quase dois dias sem dormir,  então esse ponto. Segundo, lhe
confesso, uma questão de não querer romper, do ponto de vista profissional,
um contato de confidencialidade com o partido. Terceiro, do ponto de vista
político, eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a Presi-
denta Dilma, e nesse momento eu raciocinava comigo, eu, que ajudei de
certa maneira a eleição dela, não seria a pessoa que vai destruir a presi-
dência, ia trazer um problema. Nessa época já iniciavam um processo de
impeachment, mas ainda não havia nada aberto. Eu sabia que isso pode-
ria gerar um grave problema, sinceramente, até para o próprio Brasil, por-
que... Então era a soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivocada,
mas a primeira reação minha foi essa.
(…)
Juiz Federal: O senhor recebeu pressão de terceiros?
Interrogado: Não, apenas da minha consciência profissional, da minha fi-
delidade e relação afetiva com pessoas.

Apesar do esforço argumentativo feito por  MONICA MOURA e  JOÃO SAN-
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TANA, observa-se claramente a incoerência e falsidade da tese defensiva.  A análise conjunta

dos fatos e das versões apresentadas pela acusada e por seu esposo JOÃO SANTANA reve-

laram claramente que o intuito da alteração de versão foi unicamente o de tentar induzir em

erro o juízo, uma vez que a narrativa  apresentada inicialmente pelos acusados perante a au-

toridade policial - também falaciosa – já estava claramente desacreditada diante dos elemen-

tos concretos demonstrados nos presentes autos.

Em primeiro lugar, a apresentação de duas versões substancialmente diversas

no interrogatório prestado perante a autoridade policial e no interrogatório realizado em juí-

zo já revela, por si só, a tentativa por parte dos publicitários em construir um álibi para a con-

duta criminosa consumada, principalmente quando se observa que nenhuma das duas ver-

sões possui consistência e coerência.

Ademais, se, de fato, o recebimento dos recursos transferidos por ZWI SKOR-

NICKI tivessem ocorrido sem o conhecimento por parte de MONICA MOURA e JOÃO SAN-

TANA de que os valores seriam decorrentes de corrupção, é evidente que teriam reconheci-

do desde o início o recebimento dos recursos vinculados à campanha nacional de forma “in-

gênua” desde o início, sem tentar elaborar versões fantasiosas para despistar o efetivo dolo

de suas condutas. 

Na nova versão apresentada em juízo, em clara tentativa – infrutífera - de afas-

tar o dolo de sua conduta no recebimento de recursos de corrupção, MONICA MOURA afir-

mou  que nunca havia pensado na possibilidade de que os valores recebidos de ZWI SKOR-

NICKI seriam provenientes de crime de corrupção, asseverando que esse receio da origem do

dinheiro nunca havia passado pela cabeça da acusada.  Todavia, ao apresentar esta nova ver-

são, MONICA MOURA caiu em flagrante contradição com o relato anteriormente feito pela

própria acusada em seu interrogatório policial, já que, quando prestou depoimento perante a

autoridade policial,   MONICA MOURA   foi categórica e explícita ao mencionar o efetivo receio

de que “pagamentos por fora” realizados em razão de campanhas realizadas no Brasil fossem

concretizados com recursos provenientes de crimes de corrupção.  Ao detalhar o motivo de

tal receio, MONICA MOURA   mais uma vez foi bastante clara ao afirmar que o receio era fun-

dado na experiência vivenciada no caso do Mensalão.

Evidentemente, se, no momento de seu interrogatório perante a polícia,   MO-

NICA MOURA   afirmou categoricamente o risco conhecido de recebimento de recursos pro-

venientes de crime de corrupção e a experiência concreta que a fez concluir pela existência
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de tal risco (experiência do o caso do Mensalão), revela-se absolutamente falaciosa a nova

versão apresentada em juízo de que “nem teria passado pela cabeça da acusada a possibili -

dade de recebimento de recursos provenientes de corrupção”. 

A demonstrar a clara contradição, destaca-se o seguinte excerto do interroga-

tório judicial:

Juiz Federal:- A senhora também... quando a senhora depôs lá no In-

quérito Policial, eu tenho aqui o seu depoimento, a senhora disse o

seguinte: “Que  indagada  acerca  dos  pagamentos  recebidos  de

Skornicki, esclarece que o mesmo foi indicado por uma mulher

responsável  pela  área financeira  na campanha presidencial  de

Angola.” E aí a senhora faz uma referência que esses valores seri-

am então dessa campanha de Angola. Então isso não corresponde

à verdade?

Interrogada:- Não, isso não corresponde à verdade, Excelência.

Juiz Federal:- E a senhora recebendo esses valores, a senhora não ti-

nha receio de que esses pagamentos podiam ter origem ilícita, em

acerto de propina?

Interrogada:-  Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu nunca

pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da origem do di-

nheiro nunca passou pela minha cabeça.  O receio que eu tinha,

óbvio, era que eu estava recebendo um dinheiro pelo meu trabalho,

remuneração pelo meu trabalho, mas recebendo de uma forma ilíci-

ta, que não estava sendo contabilizado, eu não estava pagando os

impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta não de-

clarada no exterior. Isso sim eu sempre tive muito receio, esse tipo de

coisa eu tive receio. Mas, infelizmente, Excelência, eu tenho que dizer

isso, no meu trabalho, na minha atividade, isso acontece sempre. Par-

te dos trabalhos de campanha política sempre são pagos em caixa 2,

não vou me estender também sobre isso, mas é uma prática que in-

felizmente acontece.
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JOÃO SANTANA,  embora  tenha  tentado reconstruir  sua  tese  defensiva

com novos elementos, alegando desconhecer que os recursos eram provenientes de corrup-

ção, também caiu em contradição: deixou evidente que, após o caso do Mensalão, sabia do

risco de recebimento de recursos ilícitos no pagamento de campanha e que tal circunstância

demandaria alteração na forma de agir, principalmente no que se refere à forma de recebi-

mento dos recursos utilizados para pagamento das campanhas:

Juiz Federal: A sua esposa, quando foi ouvida no inquérito, veio aqui
e disse algo diferente, mas quando ela foi no inquérito ela disse o se-
guinte, literalmente: "Que indagada se ela e João Santana receberam
recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que
prestaram no Brasil, disse que não. Primeiramente por motivos ób-
vios, quais sejam: as investigações e condenações do caso mensa-
lão."  Depois desse caso não houve uma preocupação no sentido
de, vamos dizer, evitar esse tipo de expediente para não receber
dinheiro sujo?
Interrogado:  Houve, houve, eu até agora...  Houve como? O meu
preço, desde o início, falava internamente que para evitar riscos de
qualquer natureza, e principalmente para os clientes, para o partido,
quanto mais fosse legal, que fosse plenamente legal, depois havia di-
ficuldades alegadas de... Que eu já disse aqui, não precisa nem repe-
tir, de recolhimento, de doações e etc., e no final voltou a uma fór-
mula anterior.

O que se observa é que o dolo no recebimento da verba de corrupção está

evidente nos autos. Tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA sabiam que os recur-

sos recebidos de ZWI SKORNICKI eram provenientes de corrupção e consentiram em rece-

ber do empresário, três anos após a eleição da Presidente, a quantia expressiva de aproxima-

damente R$ 10 milhões.  

Agregue-se, ainda, que, como comprovado nos autos e reconhecido por

MONICA MOURA e ZWI SKORNICKI, a transferência dos valores de ZWI SKORNICKI para

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA foi fundada em contrato fraudulento elaborado em

modelo fornecido pela própria MONICA MOURA.

Neste aspecto, aliás, conforme será melhor detalhado no tópico relativo à

lavagem de dinheiro,  MONICA MOURA reconheceu em seu interrogatório ter elaborado e
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entregue o bilhete apreendido com ZWI SKORNICKI no qual  MONICA MOURA afirmou

que estava fornecendo o modelo do contrato e que, por segurança, não possuía cópia ele-

trônica consigo:

Sem dúvida, as expressas referências feitas por  MONICA MOURA de que

apagou “por motivos óbvios,  o nome da empresa” constante do contrato utilizado como

modelo e que não possuía cópia eletrônica de tal contrato, por segurança  revela claramente

o agir doloso de MONICA MOURA no recebimento dos recursos provenientes da corrupção,

demonstrando que tentou, ao máximo, dissimular o recebimento dos recursos repassados

por ZWI SKORNICKI

Ademais, a par do protagonismo e profundo envolvimento de JOÃO SAN-

TANA e MÔNICA MOURA nas atividades do partido, acima descrito, e a tentativa inexplica-

da de mais uma vez ocultar a origem do dinheiro invocando falso álibi, concorre para de-

monstrar o dolo dos réus as peculiaridades de fatos pretéritos de sua vida profissional.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo

Tribunal Federal (AP 470),  tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as
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remessas não contabilizadas de recursos para contas no exterior em nome de offshores e a

elaboração  de  contratos  fraudulentos  para  o  repasse  dos  pagamentos  relacionados  a

campanha eleitoral foram utilizadas pelo Partido dos Trabalhadores como forma de empregar

recursos provenientes de crime no pagamento de dívidas contraídas em razão da campanha

eleitoral115.

Cumpre observar que a postura adotada por JOÃO VACCARI neste episódio

praticamente  reproduziu  a  mesma  sistemática  que  havia  sido  adotada,  em  2003,  por

DELUBIO SOARES para o emprego de valores provenientes de crime na quitação de dívidas

de publicidade da campanha eleitoral realizada em favor do Partido dos Trabalhadores116. 

Tendo em vista  que  esta  sistemática  de  lavagem de  ativos  oriundos  de

corrupção havia sido tornada pública desde 2005, a reprodução da técnica no ano de 2013,

agora envolvendo o novo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI) e os

novos marqueteiros (MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA) deixou mais do que evidente

que,  ao pactuar  as transferências e receber  os recursos  no exterior, MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA  tinham plena consciência  de que o repasse estava sendo realizado de

forma  dissimulada  a  fim  de  ocultar  a  origem  criminosa  dos  recursos  empregados  para

pagamento das dívidas de publicidade.

Mais do que isso. Relevante destacar que na época em que efetuadas a

maioria das operações de lavagem de dinheiro relativas ao caso do Mensalão (ocorridas de

fevereiro de 2003 a janeiro de 2004),  JOÃO SANTANA   era sócio de DUDA MENDONÇA e

ZILMAR FERNANDES117 - tendo pleno conhecimento, portanto, de que DUDA MENDONÇA

respondeu por tais fatos,  na ação penal nº 470,  perante o Supremo Tribunal Federal.  Os

valores  espúrios  recebidos  no  caso  do  “Mensalão”  por  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES  a  partir  das  técnicas  de  lavagem  de  dinheiro  diziam  respeito  à  campanha

eleitoral de 2002, época em que JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA

115À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido
dos Trabalhadores haviam coordenado a realização de remessas de recursos para o exterior, desti-
nados a empresa offshore vinculada ao publicitário “Duda Mendonça”. Tais transferências foram
concretizadas para custear despesas de campanha eleitoral. Naquele julgamento, reconheceu-se
que a conduta praticada por Duda Mendonça se enquadrava no crime de lavagem de ativos. Toda-
via, absolveu-se o publicitário por ausência de dolo, ou seja, por se entender que, naquele momen-
to, Duda Mendonça não teria conhecimento de que os recursos recebidos no exterior seriam pro-
venientes de crime

116  Evento 1, OUT99
117Nesta época, JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA MENDONÇA na A2CM 

LTDA, CNPJ 96298336000151 (de 25/06/1984 a 30/12/2003) 
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MENDONÇA  nas  empresas  PROMARK  PROPAGANDA  E  MARKETING  LTDA118,  CEP  –

COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA-ME119,  COMPANHIA DE  COMUNICAÇÃO E

PUBLICIDADE LTDA (DM/BLACKNINJA PROPAGANDA)120.

Dada a proximidade mantida por JOÃO SANTANA com a sistemática ilícita

estabelecida  de  2002  a  2004  por  DELUBIO  SOARES,  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES e considerando-se que este esquema foi amplamente divulgado no julgamento

do mensalão como lavagem de dinheiro oriundo de corrupção,  a reprodução do esquema

por    MONICA MOURA   e    JOÃO SANTANA   deixam inequívoca a vontade livre e consciente

por parte de ambos em serem beneficiários das vantagens indevidas oriundas do crime de

corrupção passiva praticada em prejuízo da PETROBRAS, efetivamente recebendo as descritas

nove transferências de US$ 500.000,00 em contas mantidas no exterior em nome da   offshore

SHELLBILLL.

Nessa linha, perguntada pelo Juízo sobre se pensou estar recebendo dinheiro

sujo, dado o exemplo do caso Mensalão, assim respondeu MÔNICA MOURA121:

Juiz Federal:- E não havia um receio de estar recebendo dinheiro sujo,

até por  causa daquele exemplo do senhor Duda Mendonça lá,  do

caso do mensalão?

Interrogada:-  Não, Excelência. Eu não pensei em estar recebendo

dinheiro sujo.  O que me foi dito pelo Vaccari é que era um grande

empresário, não sabia quem era o senhor Zwi, sinceramente nunca

tinha ouvido falar nele, que era um grande empresário, que era uma

pessoa  honesta,  decente,  que  tinha  uma  grande  empresa  e  que

queria colaborar com o partido, que colaborava com o partido, eu

não conhecia, não sei como ele colaborava antes, mas que colaborava

com o partido e que iria colaborar pagando essa dívida nossa.  Mas

eu nunca pensei em dinheiro sujo, eu nunca pensei...

Como  evidente,  alterou  a  ré  a  versão  dos  fatos  apresentada  inicialmente,

118Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
119Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
120Foi sócio no período entre 02/07/1999 a 04/07/2002 
121Eventos 457 e 486
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afirmando  que,  mesmo  depois  do  rumoroso  caso  do  “Mensalão”,  não  desconfiou  da

possibilidade de os recursos que lhes estavam sendo repassados fossem fruto de crime. No

entanto,  como já mencionado acima,  ao montar essa nova versão,  esqueceu-se a ré que

havia  informado  em  seu  interrogatório  policial  o  efetivo  conhecimento  sobre  o

esquema  do  mensalão  e  o  conhecimento  do  risco  de  recebimento  de  recursos

provenientes de crime em campanhas eleitorais. Houve, no caso, contradição evidente nas

alegações,  circunstância  esta  que  intensifica  ainda mais  a  falta  de  credibilidade  da  nova

versão.

Ademais, o efetivo conhecimento da origem criminosa dos recursos também

se revela flagrante a partir das seguintes circunstâncias: 

a)  o  pagamento  de  USD  4,5  milhões  foi  operacionalizado  a  partir  da

celebração de contrato fraudulento cujo texto foi elaborado a partir de modelo fornecido

pela própria MONICA MOURA, modelo esse em que vinha riscado o nome de outra offshore

conhecida, qual seja, a KLEINFIELD, utilizada pela ODEBRECHT para o pagamento de propina,

consoante  apurado em diversas  demandas  penais  a  esta  conexas.  Isso,  a  um só tempo,

demonstra  o  envolvimento  com  outros  fatos  relacionados  a  corrupção  e  o  caráter  não

excepcional da conduta;

b) apesar de terem afirmado que a quitação das dívidas de campanha seria

feita a partir de “doação” pela KEPPEL FELS, a  alegada“doação” da expressiva quantia de USD

5 milhões surgiu apenas   três anos depois do pleito  , sem que houvesse, portanto, qualquer

indicativo de que o pagamento se tratasse efetivamente de doação voluntária à campanha

eleitoral pretérita;

c) apesar de os encontros entre   MONICA MOURA   e   ZWI SKORNICKI   terem

se realizado no escritório de   ZWI SKORNICKI  , dentro da KEPPEL FELS, e de as tratativas para

repasse terem supostamente se referido a doações que seriam feitas pelo grupo KEPPEL FELS,

os valores foram transferidos, por nove vezes,  a partir de conta titularizada pela empresa

offshore   DEEP SEA OIL CORP, empresa que, além de ser totalmente diversa da KEPPEL FELS,

não possui sequer representação no Brasil, circunstância que revela claramente que todos os

envolvidos  (  ZWI SKORNICKI,  JOÃO SANTANA   e    MONICA MOURA  )  sabiam da origem

ilícita dos recursos e da necessidade de emprego de técnicas sofisticadas de ocultação da

origem dos valores.

Dentro do panorama fático acima descrito, imaginar-se que MONICA MOURA
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e  JOÃO SANTANA tenham recebido vultosa quantidade de recursos no exterior sem ter

conhecimento de que tais recursos eram provenientes de corrupção seria atribuí-los uma

ingenuidade  mais  do  que  infantil,  principalmente  tendo  em vista  que  todos  esses  fatos

ocorreram após o escândalo do Mensalão e que muitos dos pagamentos ocorreram quando

a Operação Lava Jato estava em curso, já com ampla divulgação na mídia. Há que se destacar

que a ingenuidade que pretenderam desenhar  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em

seus  interrogatórios  judiciais  é  totalmente  incompatível  com  o  grau  de  instrução,  o

conhecimento sobre a legislação eleitoral e a notória astúcia de MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA.    Além  disso,  considerando-se  que  tanto  MONICA  MOURA quanto  JOÃO

SANTANA são  publicitários  com  intensa  atuação  no  mercado  e  que,  por  sua  própria

profissão,  acompanham de perto todas as  notícias  veiculadas na mídia,  não há como se

imaginar que, diante do rumoroso caso do mensalão e da ampla cobertura jornalística do

caso  Lava  Jato,  nem  MONICA MOURA nem  JOÃO SANTANA tivessem imaginado que

fossem fruto de corrupção os recursos que,  por  orientação de  JOÃO VACCARI, estavam

sendo transferidos de forma dissimulada por  ZWI SKORNICKI aos publicitários três anos

após a eleição,

Em  termos,  o  recebimento  de  valores  com  fundamento  em  contrato

ideologicamente falso e mediante transferências realizadas entre contas mantidas no exterior

em nome de  offshores não possuíam qualquer aparência de regularidade. Da forma como

concretizadas  as  transferências,  sediadas  ademais  em contratos  falso  –  baseado em um

“modelo”,  a  demonstrar  a  sua  não  excepcionalidade  –  a  ilicitude  saltava  aos  olhos  de

qualquer um.

Relevante ainda destacar que, conforme revelado por MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA, nem um nem outro haviam mantido contato prévio com ZWI SKORNICKI

ou com a KEPPEL FELS, não sabendo informar sequer se ZWI SKORNICKI ou a KEPPEL FELS

haviam  sido  doadores  da  campanha  eleitoral  ou  se  possuíam  qualquer  alinhamento

ideológico com o Partido.

Destaque-se,  ainda,  que os pagamentos realizados por ZWI SKORNICKI

em favor de MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA se iniciaram em 2013 e se estenderam

até  novembro  de  2014.   Evidentemente,  o  fato  de  ZWI  SKORNICKI  e  a  KEPPEL  FELS

(empresário e empresa até então desconhecidos dos publicitários) terem sido indicados por
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JOÃO VACCARI como responsáveis pelo pagamento extemporâneo de dívidas de campanha

em substancial quantia de mais de R$ 10 milhões não se revela uma circunstância ordinária.

Obviamente, dadas as circunstâncias em que ocorrida a indicação de   ZWI SKORNICKI   para o

pagamento de mais de R$ 10 milhões, não era de se esperar que estes pagamentos tivessem

ocorrido por pura generosidade do empresário até então desconhecido.  A peculiaridade das

circunstâncias que envolveram o “surgimento” de    ZWI SKORNICKI   para saldar expressiva

dívida de campanha demonstrava, no mínimo, a necessidade de que    MONICA MOURA   e

JOÃO  SANTANA   adotassem  diligências  prévias  para  evitar  o  recebimento  de  recursos

provenientes de corrupção (como já observado no caso do Mensalão).  Todavia, questionado

sobre  eventuais diligências,   JOÃO SANTANA   afirmou que não foi adotada por parte dele e

de sua esposa qualquer diligência para verificar a regularidade dos valores, não tendo sequer

verificado  se    ZWI  SKORNICKI   ou  o  Estaleiro  KEPPEL  FELS  haviam  sido  doadores  da

campanha presidencial de 2010 ou se o limite de doação do Estaleiro havia sido atingido ou

superado.

Sobre o tema, respondeu JOÃO SANTANA:

Ministério Público Federal: O  senhor também não pesquisou se teria sido
doador da campanha?

Interrogado:Não, e nem seria eu na verdade, poderia ser Mônica a pessoa
que cuidava disso.

Ministério Público Federal:Não, eu pergunto, o senhor, se o senhor tem co-
nhecimento?
Interrogado:Mas  eu  posso  responder,  eu  sei  que  eu  não  tinha
conhecimento  disso,  mas  imagino  que  não  tenha  sido,  eu  não  sei,  e
também não chegou ao nosso conhecimento.  E  na verdade,  nós nunca
examinamos a lista de doadores oficiais ou não oficiais em nenhuma
campanha  de  nenhum cliente  nosso.  Naquilo  que  dizia  respeito  ao
nosso  contrato,  a  gente  cobrava  pelos  nossos  serviços,  ele  oferecia
alternativas, oferecia o caminho de pagamento, muitas vezes há recusas,
mas nesse caso não, pela própria premência e por outra coisas. Mas eu lhe
falo, o detalhe técnico ou o detalhe de encaminhamento, a minudência do
fato, eu não acompanho.

  

Além  disso,  conforme  informado  tanto  por  ZWI  SKORNICKI quanto  por

MONICA MOURA,  o  valor  total  que seria  transferido por  ZWI SKORNICKI a  MONICA
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MOURA e  JOÃO SANTANA era  de USD 5 milhões,  os  quais  seriam repassados  em  10

transferências de  USD 500  mil.   Conforme observado a  partir  dos  extratos  bancários  e

confirmado por MONICA MOURA e ZWI SKORNICKI, foram realizadas 9 transferências de

USD 500 mil, tendo faltado, portanto, uma transferência de USD 500 mil para completar o

valor total pactuado.

Questionado  sobre  o  motivo  de  não  ter  sido  concretizada  a  última

transferência em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, ZWI SKORNICKI informou

ao juízo que deixou de efetuar o último pagamento em razão das apurações da Operação

Lava Jato, receoso de ser descoberto pelas investigações em curso.

Já MONICA MOURA, perguntada sobre qual teria sido a providência por ela

adotada quando verificado que ZWI SKORNICKI deixou de efetuar o pagamento da última

parcela  pactuada,  afirmou  –  de  forma  absolutamente  inacreditável  –  que  não  adotou

qualquer  providência  a  respeito,  não  tendo  sequer  procurado  ou  questionado    ZWI

SKORNICKI   ou   JOÃO VACCARI   sobre os motivos da cessação do pagamento: (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal: Mas   ele não pagou a última parcela, qual foi a justificativa?
Interrogada: Não houve justificativa, eu não falei mais com ele.
Juiz Federal: A senhora não foi cobrar?
Interrogada: Não, não fui cobrar, essa última parcela eu não fui cobrar.

Notoriamente,  a  conduta  narrada  por  MONICA  MOURA  desborda

completamente  da  normalidade  de  quem  esperaria  ser  de  origem  lícita  os  recursos

recebidos de  ZWI SKORNICKI.   Ora,  se realmente acreditasse  que os  valores  não eram

provenientes da corrupção investigada no âmbito da Operação Lava Jato, MONICA MOURA

teria  naturalmente  questionado ZWI  SKORNICKI ou  JOÃO  VACCARI sobre  o  não

recebimento  dos  recursos  combinados.   Todavia,  verificando-se  que  a  cessação  dos

pagamentos ocorreu exatamente quando os fatos envolvendo o escândalo de corrupção na

Petrobras  haviam  sido  amplamente  descortinados,  a  inércia  de    MONICA  MOURA    -

inclusive em pedir esclarecimentos  - indica, mais uma vez, que tinha conhecimento de que

os recursos recebidos eram provenientes de corrupção e que, no contexto da investigação

em curso, a providência mais adequada seria o silêncio, pelo receio de ser descoberta a

transação ilícita. 
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Além disso, evidentemente, USD 500 mil está muito longe de ser uma quantia

irrisória que possa ser simplesmente “esquecida” ou “deixada para segundo plano”.  Por se

tratar de quantia expressiva, a conduta esperada por parte de MONICA MOURA era a de

solicitar,  pelo  menos,  esclarecimentos  sobre  a  falta  de  pagamento.   Todavia,  de  forma

absolutamente incoerente com o alegado por MONICA MOURA acerca da alegada crença

de origem lícita dos recursos, a acusada manteve-se totalmente inerte. 

Ainda que não se admitisse, a par de todas as evidências acima declinadas, o

dolo direto de  JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA, não há como deixar de reconhecer,

diante das circunstâncias fáticas acima expostas e o conhecimento específico que os réus

detêm – embora tentem ocultá-lo –, que ao menos o risco de receber dinheiro de corrupção

foi por eles deliberadamente assumido, pelo que, continuam a responder como beneficiários

das vantagens indevidas e,  por  conseguinte,  pela  prática dolosa  do delito de corrupção

passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do

Código Penal, por 6 vezes, visto que, em decorrência das vantagens prometidas e pagas, o

funcionário público corrompido, que ocupava cargo de direção, efetivamente praticou atos

de ofício com infração de seu dever funcional.

Outrossim, relevante ainda mencionar que o fato de tanto MONICA MOU-

RA quanto  JOÃO SANTANA terem alegado que a alteração da versão apresentada teria

ocorrido porque, no início, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA não queriam revelar a vin-

culação dos recursos por eles recebidos de ZWI SKORNICKI aos serviços realizados para o

Partido dos Trabalhadores na campanha de 2010  - por se preocuparem que tal fato pudesse

causar impactos negativos na manutenção no poder da candidata petista eleita a partir do

trabalho dos acusados  - reforça ainda mais a demonstração de efetivo compromisso, proxi -

midade e interesse por parte de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA na manutenção do

Partido dos Trabalhadores no poder, circunstância esta que, além de conveniente, era bastan-

te lucrativa a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, na medida em que permitiria também

que o esquema de recebimento reiterado de recursos de origem espúria continuasse a ope-

rar, assegurando que recursos espúrios continuassem a ser recebidos mesmo fora do perío-

do eleitoral.
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6. LAVAGEM DE ATIVOS

Considerações prévias acerca do crime de lavagem de ativos

A lavagem de ativos caracteriza-se pela conduta de “ocultar ou dissimular a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou

valores  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de  infração  penal”.  Tal  atividade,  contudo,

pode se dar por diversas formas (métodos, técnicas, mecanismos, instrumentos, esquemas,

etc.), as quais são estudadas e classificadas pela chamada tipologia da lavagem.

Antes de se adentrar na exposição das diferentes modalidades de lavagem

utilizadas pelos denunciados, uma observação se faz pertinente:

“Cumpre, por fim, bem observar com De Carli que a lavagem não uti-

liza necessariamente instrumentos ilegais  em si.  Embora frequente-

mente a lavagem envolva falsidades, fraudes ou simulações, não raro

a única ilegalidade consistirá na realização de atos  em si lícitos para

'ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, mo-

vimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,

direta ou indiretamente, de infração penal' (art. 1º da Lei 9.613/98).

(…)”122

Considerando que a lavagem de capitais é conduta que busca conferir aparên-

cia de licitude a dinheiro de origem ilícita, parece evidente a razão pela qual em muitos casos

a indevida utilização de instrumentos em si lícitos é eleita como método de preferência pelos

agentes criminosos.

Dito isso, outra questão que releva destacar é o fato de que os agentes que

atuam na lavagem de capitais,  sobretudo em nível profissional,  costumam utilizar variada

gama de métodos para promover a ocultação e dissimulação dos ativos de origem ilícita, in-

clusive mesclando diferentes técnicas para a prática do delito. Isso é sintoma da sofisticação e

profissionalismo com que os agentes atuam na empreitada criminosa, como já tivemos a

oportunidade de observar:

122 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 379.
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“Antes de serem apresentadas as técnicas ou tipos de lavagem separa-

dos nessas três classes, cumpre notar que os crimes de lavagem (fatos

concretos) podem e normalmente se valem de mais de uma técnica, de

modo simultâneo ou sucessivo. A conjugação das variadas figuras, bem

como a adição de outros elementos ou circunstâncias que embora não

constituam em si outras técnicas deem a estas nova apresentação, ori-

ginam um incontável número de técnicas compostas ou mistas. A com-

plexidade ou sofisticação da lavagem, estimulada pelos mesmos fa-

tores que ensejam a mutação das técnicas já analisados no início deste

capítulo, constitui, aliás, na visão de Blanco Cordero, uma de suas três

características mais importantes na atualidade, ao lado da profissiona-

lização e da internacionalização. (...)”123

Destaque-se ainda, por questão metodológica, que neste ponto será utilizado

o já mencionado estudo sobre o tema publicado por integrante desta força tarefa ministerial,

com a finalidade de manter unidade de critério de análise (e coerência).

Na presente demanda penal, houve flagrante prática do crime de lavagem de

ativos mediante a realização de transações bancárias utilizando contas sediadas em países

estrangeiros, em nome de terceiros, notadamente de empresas offshores, mas que tinham os

denunciados como efetivos beneficiários ou ordenantes.

Parece evidente que a utilização de terceiros para o depósito e recebimento de

valores tem o objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos

valores ilícitos, sendo suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, como reco-

nhecido pela jurisprudência:

PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DEPÓSI-

TO DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE TERCEI-

ROS. QUADRILHA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases,

de acordo com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre La-

123DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção e
Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 383.
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vagem de Dinheiro, a saber:  colocação (separação física do dinheiro

dos autores do crime; é antecedida pela captação e concentração do di-

nheiro), dissimulação (nessa fase, multiplicam-se as transações anterio-

res, através de muitas empresas e contas, de modo que se perca a trilha

do  dinheiro  [paper  trail],  constituindo-se  na  lavagem propriamente

dita, que tem por objetivo fazer com que não se possa identificar a ori-

gem dos valores ou bens) e integração (o dinheiro é empregado em ne-

gócios lícitos ou compra de bens, dificultando ainda mais a investiga-

ção, já que o criminoso assume ares de respeitável investidor, atuando

conforme as regras do sistema). Todavia, o tipo penal do art. 1º da Lei

nº 9.613/98 não requer a comprovação de que os valores retornem ao

seu proprietário, ou seja, não exige a comprovação de todas as fases

(acumulação, dissimulação e integração).  O depósito em contas de

terceiros, "para ocultar dinheiro proveniente de crime" (TRF1, AC

20024100004376-3, Carlos Olavo, 4ª T., u., 4.8.04), tem sido reco-

nhecido como suficiente para caracterizar a lavagem. Não se exi-

gem  sofisticação  ou  rebuscamento  na  ocultação  ou  dissimulação.

Como afirmado pelo STF, o tipo não reclama "o vulto e a complexidade

dos exemplos de requintada 'engenharia financeira' transnacional, com

os quais se ocupa a literatura" (STF, RHC 80.816, Pertence, 1ª T.,  u.,

18.6.01). Portanto, a utilização de interpostas pessoas ("laranjas") po-

derá constituir ocultação da origem, movimentação, disposição e pro-

priedade, conforme o caso concreto. A captação de dinheiro mediante

fraude em contratos de financiamento e empréstimos pessoais e poste-

rior depósito em contas de interpostas pessoas, constituem indícios de

que havia vínculo de cooperação entre os denunciados com a finalida-

de de cometer crimes, nos moldes do art. 288 do CP. 

(TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator: Des. José Paulo Balta-

zar Júnior  – Recurso Criminal em Sentido Estrito – autos:  5008054-

29.2012.404.7200 – Decisão: 08/04/14 – DE: 09/04/14).

O  uso de terceiros busca desvincular o dinheiro de sua origem criminosa e
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ligá-lo a pessoas, físicas ou jurídicas, que não tem relação com os crimes antecedentes, pro-

movendo, ao mesmo tempo, a lavagem dos recursos e sua proteção patrimonial. 

Nesse gênero de atos de lavagem destaca-se a utilização de  sociedades

offshore constituídas em “paraísos fiscais”, nos quais a elevada proteção de sigilo bancário e

fiscal conferida a clientes estrangeiros possibilita máximo grau de ocultação da identidade

dos reais beneficiários das contas:

“9.7. Técnicas de uso de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas)

As técnicas de uso de terceiros ou de distanciamento pessoal constitu-

em artifícios usados pelos lavadores, que objetivam vincular os recur-

sos, de modo transitório ou permanente, a terceiras pessoas, físicas ou

jurídicas, as quais não possuam relação com os crimes antecedentes.

Isso, além de propiciar a lavagem dos recursos, previne a apreensãso

dos bens que decorrem de crimes, protegendo o patrimônio ilegítimo.

Tais técnicas aparecem em uma grande variedade de formas de modo

conjugado com as técnicas de mera movimentação ou de simulação de

origem. (…)

(…)

9.7.10. Sociedades offshore: lavagem e blindagem patrimonial: Como

antes se mencionou na abordagem dos paraísos fiscais, que é pano de

fundo desta matéria, uma categoria deles apresenta regime societário

favorecido, propiciando, com as múltiplas vantagens já apreciadas do

paraíso fiscal,  a constituição neles,  a custos,  burocracia e tributação

baixos, de entes coletivos que escondam, sob o manto do sigilo jurídico

empresarial  exacerbado,  os  seus  reais  controladores  (proprietários-

beneficiários). (...)”124

Nesse sentido, precisa a observação do egrégio Tribunal Regional Federal da

5ª Região:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRI-

124DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 433 e 439.
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LHA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS.  ART.  288 DO

CÓDIGO PENAL, LEI Nº 9613/98, E LEI Nº 7492/86, RESPECTIVAMEN-

TE. RÉU ESTRANGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL.

DENÚNCIA. CORRETA DESCRIÇÃO E DELINEAMENTO DAS CONDUTAS

ATRIBUÍDAS AOS RÉUS. PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS

CIVIS E POLÍTICOS. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO DA PEÇA ACUSA-

TÓRIA. ALEGAÇÃO INOPORTUNA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INE-

XISTÊNCIA. TRADUÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS. NÃO OBRIGA-

TORIEDADE. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS PELA DEFE-

SA.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  JUIZ  SENTENCIANTE.  TITULAR DA

VARA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTE-

MUNHAS.  DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PARA  ESTE  MAGISTRADO.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.  DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRI-

LHA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DE-

GRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. DESNECESSIDADE. PRORRO-

GAÇÕES SUCESSIVAS.  POSSIBILIDADE.  DECISÕES  FUNDAMENTADAS

PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS A NORMAS E PRIN-

CÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES DERRADEIRAS AFASTADAS.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COM-

PROVADAS. LAVAGEM DE CAPITAL. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRA-

DO. COMPROVAÇÃO DOS DELITOS ANTECEDENTES. RELATÓRIO FIS-

CAL  ESTRANGEIRO.  LIGAÇÃO  CRIMINOSA  SOCIETÁRIA  ENTRE  OS

RÉUS. CRIAÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE. RENDAS DECLARADAS. PA-

TRIMÔNIOS  ADQUIRIDOS.  INCOMPATIBILIDADE.  CIME  CONTRA  O

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. FORMA EQUI-

PARADA.  ELEMENTOS  NORMATIVOS  DO TIPO.  NORMA  PENAL  EM

BRANCO. REGULAMENTAÇÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONSU-

MAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. HABITUALIDADE. PRES-

CINDIBILIDADE.  MODUS OPERANDI.  SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JU-

RÍDICO. PREÇO INFERIOR AO REAL VALOR DOS CONTRATOS IMOBI-

LIÁRIOS. DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES À FAZENDA NACIONAL.

IRRELEVÂNCIA. FINS CRIMINAIS. DEPÓSITO DE VALORES NO EXTERI-
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OR.  LIMITE  REGULAMENTAR.  DECLARAÇÃO.  INSTITUIÇÃO  MÁXIMA

MONETÁRIA. NECESSIDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE

BENS EM FAVOR DA UNIÃO. SEQUESTRO DE BENS. PRODUTOS RE-

SULTANTES DA AÇÃO ILÍCITA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBI-

LIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL,

ACOLHIDA. APELAÇÕES PACIALMENTE PROVIDAS. 

(…) XI. Constatada a criação de empresas offshore, modalidade comum

na prática do delito de lavagem de capitais, situadas em "paraísos fis-

cais", que têm por finalidade gerar mais vantagens, obstar responsabi-

lidades fiscais perante às autoridades competentes, em intuito lucrati-

vo. O "anonimato" desses estabelecimentos cobre a responsabilidade

delas, ocultando a sua origem em detrimento das exigências tributárias

e monetárias correspondentes. (…)

(TRF 5ª Região – Quarta Turma – Unânime – relatora: Des. Margarida

Cantarelli – Apelação Criminal 9506 – Autos 200784000036570 – De-

cisão: 24/09/13 - DJE: 26/09/13)

Em suma, utilizando técnica bastante conhecida de lavagem, os denunciados

dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilícitos median-

te a realização de operações em nome de empresas offshores constituídas em nome de ter-

ceiros mas por eles controladas, as quais são localizadas em paraísos fiscais que, em virtude

de exacerbada proteção dos sigilos bancário e fiscal, facilitam a ocultação da identidade dos

reais proprietários.

Assim, os atos descritos no capítulo V da denúncia amoldam-se plenamente à

tipicidade do artigo 1 da Lei 9.613/98.

Por fim, à semelhança de outros casos já denunciados nesta operação Lava

Jato, tem-se a utilização de contratos com objeto total ou parcialmente falso com a finalida-

de de conferir justificativa econômica aparentemente lícita para repasses de valores crimino-

sos. 

Tem-se aqui o que se denomina de simulação de lucro em empresas (presta-

ção simulada de produtos e serviços), como modalidade do gênero de técnicas de lava-

gem que simulam origem aos recursos ilegítimos:
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“9.6. Técnicas que simulam origem aos recursos ilegítimos.

Tais métodos de lavagem constituem ações que objetivam conferir aos

ativos de origem ilegal uma origem simulada legal, o que envolve nor-

malmente a prática ou o recurso a negócios jurídicos (unilateriais ou

bilaterais). Nesses casos há uma plus à movimentação financeira de re-

cursos, pois ela estará vinculada a um negócio jurídico simulado que

dará origem lícita aparente ao dinheiro criminoso. (…)

(...)

9.6.19. Simulação de lucro em empresas (prestação simulada de

produtos e serviços). Trata-se de injetar os recursos de origem ilícita

em uma entidade legalmente organizada, com atuação aparentemente

legal na venda de produtos ou prestação de serviços. O dinheiro sujo é

contabilizado como faturamento (frio) ou lucro (fictício), podendo ser

declarado às Receitas Federal e Estadual, pagando-se os respectivos tri-

butos, o que faz desse método o oposto do 'caixa 2'. A atuação comer-

cial  pode  efetivamente  acontecer,  caso  em que  ocorrerá  mistura  ou

mescla (commingling) dos ativos lícitos e ilícitos, ou pode ser fictícia.

(...)”125

Tratando-se de técnica utilizada para simular a origem de valores provenientes

diretamente de infrações penais, evidente sua adequação ao tipo instituído pela lei 9.613/98,

sendo desnecessárias maiores digressões.

Do crime de lavagem em relação ao crime de corrupção passiva

Importante mencionar, tendo em vista tratar-se de alegação defensiva reitera-

damente deduzida em demandas conexas,  no âmbito desta assim denominada Operação

Lava Jato, que as condutas de lavagem denunciadas não se confundem com o mero exauri-

mento dos delitos de corrupção ativa e passiva também objeto da acusação.

Tal tese de defesa já foi enfrentada por este Juízo em diversas oportunidades,

125DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 412 e 418/419.
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como se  observa,  originariamente,  na  r.  sentença  proferida  nos  autos  conexos  5026212-

82.2014.404.7000 (evento 1388 – grifos nossos):

“312. Poder-se-ia, como faz a Defesa de Waldomiro de Oliveira, alegar

confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumen-

tando que não haveria lavagem antes da entrega dos valores aos desti-

natários finais.

313. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal

da corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

314. O que se tem presente, porém, no presente caso é que a pro-

pina destinada à corrupção dos agentes públicos e políticos foi

paga com dinheiro sujo, procedente de outros crimes anteceden-

tes, aqui identificados como crime de peculato e o crime do art. 96 da

Lei nº 8.666/1993, já que caracterizado o superfaturamento e sobre-

preço das obras contratadas pela Petrobras ao Consórcio Nacional Ca-

margo Correa no âmbito da RNEST.

315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da la-

vagem, porque os valores foram entregues por meio das condutas de

lavagem, não há nenhum óbice para que os outros dois crimes figurem

como antecedentes.

316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tri-

bunal Federal na Ação Penal 470. Nela, o Supremo Tribunal Fede-

ral, por unanimidade, condenou Henrique Pizzolato por crimes de

peculato, corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado,

a propina paga ao criminoso seria proveniente de crimes antece-

dentes de peculato viabilizando a condenação por lavagem. Por-

tanto, condenado por corrupção, peculato e lavagem. O mesmo

não ocorreu com João Paulo Cunha, condenado por corrupção,

mas não por lavagem, já que não havia prova suficiente de que a

propina a ele paga tinha também origem em crimes antecedentes

de peculato, uma vez que o peculato a ele imputado ocorreu pos-

teriormente à entrega da vantagem indevida.
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317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa,

tem-se os dois delitos, a corrupção e a lavagem, esta tendo por antece-

dentes os crimes que geraram o valor utilizado para pagamento da

vantagem indevida. É o que ocorre no presente caso, com a ressalva

que a corrupção é objeto de outras ações penais.

No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica com ainda

mais razão, pois há, como crimes antecedentes, os delitos de fraude à licitação e cartel. 

Ainda que não fosse assim, isto é, ainda que não houvesse outros crimes ante-

cedentes absolutamente independentes, os réus deveriam ser condenados por lavagem inde-

pendentemente da corrupção. 

Um primeiro aspecto que salta aos olhos nesse sentido é o fato de que evi-

dentemente as condutas de lavagem denunciadas não constituem mera forma de recebi-

mento da propina, tendo nítido objetivo autônomo de dar aparência de licitude aos respecti-

vos valores.

Ora, como já se demonstrou, a realização de complexas operações e técnicas

de branqueamento, com a utilização de contas de passagem e contas de terceiros titulariza-

das por empresas offshore constituídas em paraísos fiscais, tem gritante objetivo de dissimu-

lar a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, caracterizando o

crime de lavagem de dinheiro.

Nesse ponto, vale destacar que o crime de lavagem é delito autônomo em re-

lação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II da Lei 9.613/98.

Tem tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo bens jurídicos autônomos,

consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 470 pelo STF:

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o

grande pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de

drogas, passando pelo terrorismo, até a corrupção que desfalca o Erário

e deixa órfãos um sem-número de cidadãos que necessitam dos servi-

ços públicos, é também um mal por si, pois o seu combate previne

o envenenamento de todo o sistema econômico-financeiro, con-

cluindo-se que a repressão à lavagem de dinheiro visa a prevenir
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a contaminação da economia por recursos ilícitos, a concorrência

desleal, o zelo pela credibilidade e pela confiança nas instituições

(ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do dinheiro em Portu-

gal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa do

acórdão da AP 470/MG).

2.5.1.  A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização,

disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos de-

safia censura penal autônoma, para além daquela incidente sobre

o delito antecedente, tal como ocorre, ad exemplum, com a ocultação

do cadáver (art. 211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, si-

tuação em que não se opera a consunção de um crime pelo outro.” (gri-

fos nossos)

No mesmo sentido, a própria Corte Suprema já havia decidido quanto ao re-

cebimento da denúncia na AP 470:

“(…) CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTA-

ÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO

E PROPRIEDADE DE VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS

EM ESPÉCIE.  UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.  TIPICIDADE DA

CONDUTA.  MERO EXAURIMENTO DO CRIME  ANTERIOR.  IMPROCE-

DÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTO-

RIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1.  São improcedentes

as alegações de que a origem e a destinação dos montantes rece-

bidos pelos acusados não foram dissimuladas e de que tais rece-

bimentos configurariam mero exaurimento do crime de corrup-

ção  passiva.  Os acusados receberam elevadas quantias em espécie,

em alguns casos milhões de reais,  sem qualquer registro formal em

contabilidade ou transação bancária.  Em muitos casos,  utilizaram-se

de pessoas não conhecidas do grande público e de empresas de propri-

edade  de  alguns  dos  denunciados,  aparentemente  voltadas  para  a

prática do crime de lavagem de dinheiro, as quais foram encarregadas
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de receber os valores destinados à compra do apoio político. Com isto,

logrou-se ocultar a movimentação, localização e propriedade das vul-

tosas quantias em espécie, bem como dissimular a origem de tais re-

cursos, tendo em vista os diversos intermediários que se colocavam en-

tre os supostos corruptores e os destinatários finais dos valores. 3. A ti-

pificação do crime de lavagem de dinheiro, autônomo em relação

ao crime precedente, é incompatível, no caso em análise, com o

entendimento de que teria havido mero exaurimento do crime

anterior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno - relator: Min. Joa-

quim Barbosa - Inq 2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Evidentemente, como exaustivamente demonstrado,  no momento das opera-

ções de lavagem, as corrupções já estavam devidamente consumadas pela oferta/promessa e

aceitação das vantagens ilícitas.  Além disso,  conforme já se explanou, a origem ilícita dos

valores remonta aos crimes de organização criminosa, cartel e fraude à licitação, que possibi-

litaram a inserção do montante indevido nas propostas contratadas pela estatal.

Portanto, tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denunciadas

não se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material.

Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão do dolo eventual

No caso dos autos, como se demonstrará, todos os autores tinham plena ciên-

cia da origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por in-

termédio de operações que visavam dissimular a origem, disposição, movimentação e propri-

edade dos valores, de forma que presente o dolo direito.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual os agentes

voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, deixando de reali-

zar qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo de detectar sinais de apa-

rência ilícita dos recursos. Mais ainda, na lavagem terceirizada, os operadores recusam infor-

mações quanto à procedência do numerário para evitar o risco de serem responsabilizados

pelos delitos. 

Nesse aspecto, ganham relevo tanto a consideração da teoria da cegueira deli-
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berada quanto do dolo eventual, destacados excerto do voto proferido pela ministra Rosa

Weber na AP 470:

“(...).  Questão que se coloca é a da efetiva ciência  dos beneficiários

quanto à procedência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade

do dolo eventual.

O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da

lavagem, embora sem a certeza da origem criminosa dos bens,

valores ou direitos envolvidos quando pratica os atos de oculta-

ção e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade dessa

procedência criminosa.

Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de

lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem.

O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor

do  crime antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente

quanto à procedência criminosa dos bens envolvidos e, não rara-

mente, recusa-se a aprofundar o conhecimento a respeito. Doutro

lado, o autor do crime antecedente quer apenas o serviço realizado e

não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a procedência

criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador profissional.

A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.

Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lava-

gem   com dolo eventual significa na prática excluir a possibilida-

de de punição das formas mais graves de lavagem, em especial a

terceirização profissional da lavagem.

(…).

A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I,

do Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado

de cada tipo penal específico.

O Direito  Comparado  favorece  o  reconhecimento  do  dolo  eventual,

merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída

pelo Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine).
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Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de di-

nheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência

do agente quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos ou

valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferen-

te do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agen-

te em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possí-

vel a alternativa.

Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992,

da Corte de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodri-

guez, de 2003, da Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito, US

vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito.

Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Es-

panhol, corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão

na Sentencia 22/2005, em caso de lavagem de dinheiro, equiparando

a cegueira deliberada ao dolo eventual, também presente no Di-

reito brasileiro. (...)” - destaques nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem de di-

nheiro, o magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de caracterização

do delito por intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de

certa forma, ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por

isso e considerando a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de

disposição legal  específica  na lei  de lavagem contra  a admissão do

dolo eventual, podem elas ser trazidas para a nossa prática jurídica”.126

Não obstante, a despeito da plena admissão do dolo eventual em crimes da

espécie, no caso dos autos, como já referido e se demonstrará com mais vagar adiante, todos

os denunciados atuaram com dolo direto, participando dos crimes antecedentes, e tendo,

por conseguinte, pleno conhecimento da origem das verbas ilícitas.

126MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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Lavagem de ativos mediante transferências realizadas por ZWI SCORNICKI em favor de

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

Auferidos  recursos  ilícitos  referentes  à  obtenção,  pela  organização

criminosa, de contratos com a PETROBRAS mediante a prática de crimes de cartel, fraude às

licitações e corrupção, conforme demonstrado nos capítulos anteriores,  ZWI SKORNICKI,

representante do estaleiro KEPPEL FELS e os beneficiários das vantagens indevidas iniciavam

os trâmites para a promover a lavagem dos ativos.

De acordo com os fatos imputados na acusação, seguindo o modelo de

lavagem acima mencionado – com a  realização de transações  por  intermédio de contas

titularizadas  por  empresas  offshores em  nome  de  terceiros  no  exterior  –,  no  período

compreendido entre  25/09/2013 e 04/11/2014,  ZWI SCORNICKI,  sob orientação do então

tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  JOÃO VACCARI  NETO,  de  modo consciente  e

voluntário, serviu-se de conta mantida em instituição financeira sediada na Suíça, em nome

da offshore, da qual era proprietário beneficiário, para, mediante nove transferências, remeter

a  quantia  de  US$  4.500.000,00  (quatro  milhões  e  quinhentos  mil  dólares)  para  a  conta

também  mantida  no  exterior,  aberta  em  nome  de  offshore,  em  benefício  de  MONICA

REGINA CUNHA MOURA e  JOÃO SANTANA, de forma a ocultar e dissimular a natureza,

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta

e  indiretamente,  dos  delitos  antecedentes  de  fraude  a  licitações,  organização  criminosa,

corrupção ativa e passiva, praticados em detrimento da PETROBRAS.

Ainda  conforme  a  detalhada  narrativa  empreendida  na  denúncia,  tais

depósitos foram realizados a partir de  conta mantida no banco  DELTA NATIONAL BANK &

TRUST CO por  ZWI SCORNICKI  em nome da  offshore  DEEP SEA OIL CORP., em favor da

conta do  BANQUE HERITAGE aberta em nome da  offshore  SHELLBIL FINANCE S.A.,  cujos

beneficiários  são  JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e  MÔNICA REGINA CUNHA

MOURA,  mediante a utilização da conta correspondente do CITIBANK NORTH AMERICA,

NEW YORK, conforme demonstrado na tabela a seguir127:

ORIGEM – Conta e 
titular

DESTINO – Conta e titular DATA VALOR

DEEP SEA OIL CORP – SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 25/09/2013 US$ 500.000,00

127Evento 1, OUT23
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ZWI SCORNICKI e MONICA MOURA

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

05/11/2013 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

19/12/2013 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

06/02/2014 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

25/03/2014 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

28/04/2014 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

10/07/2014 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

08/09/2014 US$ 500.000,00

DEEP SEA OIL CORP – 
ZWI SCORNICKI

SHELLBILL FINANCE – JOÃO SANTANA 
e MONICA MOURA

04/11/2014 US$ 500.000,00

Sobre a  offshore DEEP SEA OIL CORP, utilizada para transferir a  MONICA

MOURA e  JOÃO  SANTANA o  valor  de  US$  4.500.000,00,  está  documentalmente

comprovada a sua vinculação a ZWI SCORNICKI.

Nesse sentido, concorrem as cópias dos contratos firmados em nome da

DEEP SEA OIL CORP por ZWI SCORNICKI e os comprovantes de pagamentos entregues pela

KEPPEL FELLS ao MINISTPERIO PÚBLICO FEDERAL128. 

Tais documentos provam ainda que a conta aberta no exterior em nome da

offshore DEEP SEA OIL CORP era mesmo vinculada e utilizada por  ZWI SCORNICKI para

movimentação de recursos auferidos a partir de contratos celebrados entre a KEPPEL FELLS e

a PETROBRAS.

Segundo revelam os comprovantes de transferências entregues pela KEPPEL

FELS  ao  Ministério  Público  Federal,  no  período  compreendido  entre  19/04/2013  e

03/10/2014,  ZWI  SCORNICKI recebeu  na  conta  DEEP  SEA  OIL,  como pagamento  pelos

serviços prestados à KEPPEL FELS em contratos firmados com a PETROBRAS a quantia de,

pelo menos, US$ 1.319.736,00 (um milhão, trezentos e dezenove milhões, setecentos e trinta

128Evento 2, OUT17
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e seis dólares), conforme demonstrado na tabela a seguir129:

DATA VALOR (US$) CONTA/BANCO

19/04/2013 15.246,09 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

19/04/2013 18.750,04 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

12/04/2013 72.930,24 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

12/04/2013 81.619,81 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

29/05/2013 40.289,48 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

29/05/2013 46.596,83 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

18/06/2013 16.463,61 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

18/06/2013 28.740,48 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

05/08/2013 9.593,61 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

05/08/2013 16.250,63 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

10/10/2013 13.927,54 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

23/10/2013 35.692,12 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

23/10/2013 4.847,73 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

10/10/2013 15.962,74 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

10/10/2013 45.929,08 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

10/10/2013 38.878,32 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

19/11/2013 19.307,51 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

19/11/2013 187,61 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

23/11/2013 47.340,36 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

23/11/2013 4.803,00 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

19/11/2013 6.742,84 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

23/12/2013 49.589,70 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

28/02/2014 47.615,71 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

28/02/2014 2.459,38 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

24/04/2014 83.393,20 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

24/04/2014 143.298.83 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

03/06/2014 32.962,78 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

03/06/2014 71.838,78 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

11/06/2014 73.238,74 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

11/06/2014 31.501,52 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

02/09/2014 29.202,52 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

129EVENTO 2 – OUT 15 e OUT 16
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02/09/2014 14.526,79 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

02/09/2014 82.240,99 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

02/09/2014 78.776,32 DEEP SEA OIL CORP/DELTA NATIONAL BANK

TOTAL 1.319.736,00
 

Ressalte-se,  ainda,  que  os  recibos  relativos  a  estas  transferências  foram

assinados por ZWI SCORNICKI. A assinatura aposta em tais documentos é a mesma utilizada

por ZWI SCORNICKI nos documentos relativos à Eagle do Brasil Ltda e à Deep Sea Oil Corp.

Também  em  vista  de  confirmar  o  controle  da  offshore por  ZWI

SCKORNICKI, vale observar que, em busca e apreensão realizada nos endereços vinculados a

esse  representante  do  grupo  KEPPEL  FELS,  foram  apreendidos  outros  comprovantes  e

contratos, demonstrando que ZWI SCORNICKI é proprietário da DEEP SEA OIL CORP:
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A  mais  disso,  ZWI  SCKORNICKI,  já  na  qualidade  de  réu  colaborador,

reconheceu  expressamente,  em  seu  interrogatório  judicial,  que  as  contas  bancárias  no

exterior em nome da  offshore DEEP SEA OIL CORP eram por ele utilizadas como “conta de

passagem”130:

Ministério Público Federal:- Senhor Zwi, o senhor mencionou que o

senhor  fez pagamentos de  propina em favor  do senhor Pedro

Barusco, Renato Duque, para o partido dos trabalhadores, e que

esses valores teriam tido a anuência da empresa Keppel Fels.

Interrogado:- Da Keppel. Sim Senhora.

Ministério Público Federal:- O senhor tem, pelo que eu observei,  o

senhor tinha um contrato com a Eagle e também tinha um contrato

por  essas  empresas  do  exterior,  a  Deep  Sea,  contrato  de

representação,  como  que  era  operacionalizado  esse  repasse  dos

valores que seriam utilizados para pagamento de propina,  por que

esses dois contratos diferenciados?

130Evento 486
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Interrogado:- O contrato que é feito no Brasil  foi  feito exatamente

para fazer frente aos pagamentos dos meus serviços habituais dentro

da Keppel,  para cada contrato que era obtido,  e os  contratos que

eram feitos no exterior, com a Keppel do exterior, e pagos na minha

conta, que eu chamo de conta de passagem, era exatamente...

Ministério Público Federal:- Essa Deep Sea...

Interrogado:- A Deep Sea,  a Windsor,  a Lynmar,  a Faircon ,  elas

serviam de passagem exatamente para poder ficar com uma parte,

porque eles sabiam que era minha comissão e o resto como  propina

para pagar os agentes públicos.

(…)

Juiz  Federal:-  Umas  questões  aqui  adicionais,  então  o  senhor  já

mencionou rapidamente, mas essa conta, o senhor usou essa conta

Deep Sea Oil?

Interrogado:- Sim, senhor.

No que tange à conta bancária aberta no exterior em nome da  offshore

SHELLBILL FINANCE, por sua vez, tinha como proprietário-beneficiário  JOÃO SANTANA,  e

era administrada por MONICA MOURA, sendo que os recursos ilícitos ali depositados eram

recebidos e utilizados por ambos.

A despeito de, ao tempo da prática dos crimes em exame, a propriedade da

offshore, da conta bancária aberta em seu nome e dos recursos ali depositados não tenham

sido  declarados  às  autoridades  brasileiras  nem  por  MONICA  MOURA nem  por  JOÃO

SANTANA, não resta mais controvérsia acerca de tal fato. 
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Destaque-se, nessa linha, que, dentre os documentos obtidos na busca e

apreensão realizada nos endereços de ZWI SCORNICKI, foi arrecadado um envelope a ele

remetido por MONICA MOURA, dentro do qual havia um bilhete com indicação das contas

em que deveriam ser  realizados  os  depósitos  solicitados  e  um contrato firmado entre  a

SHELLBIL FINANCE e a offshore KLIENFELD131, a atestar o efetivo domínio e administração da

mencionada conta bancária:

131 cf. autos nº 5046271-57.2015.4.04.7000, Evento 1, MEMORANDO2
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Ao  serem  interrogados  pela  autoridade  policial,  tanto  MONICA  MOURA

quanto JOÃO SANTANA confirmaram a efetiva propriedade e utilização da conta bancária

aberta em nome da offshore SHELLBILL, consignando que a titularidade da conta pertencia a

JOÃO SANTANA,  enquanto  MONICA MOURA cuidava do aspecto operacional da conta,

controlando as transferências realizadas132.

Em Juízo, ambos os réus ratificaram tal propriedade das contas em nome da

offshore SHELLBIL133. Nesse sentido é o depoimento de MÔNICA MOURA:

Juiz  Federal:-  Indo  especificamente  agora  para  essa  questão  do

processo mesmo aqui, há uma referência a esses depósitos efetuados

nessa conta em nome da off-shore ShellBill Finance. Essa off-shore é

da senhora?

Interrogada:- Essa off-shore pertence ao João,  é uma empresa que

132 QUE indagada acerca da conta SHELLBIL FINANCE SA, a declarante esclarece que a conta foi aberta no
ano de 1998 pelo atual marido da declarante, o publicitário JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (Even-
to 1, OUT14)
133Evento 486

  242/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

pertence ao João, quando eu casei com o João já existia.

Juiz Federal:- Já existia. E tem conta aonde essa off-shore?

Interrogada:- Essa off-shore tem uma conta na Suíça.

Na mesma linha, reconheceu JOÃO SANTANA, aduzindo ainda que as contas

em questão hoje estão formalmente declaradas à Receita Federal do Brasil:

Juiz Federal:- Essa conta ShellBill Finance, quer dizer, é uma off-shore

ShellBill Finance, é do senhor?

Interrogado:- É.

Juiz Federal:- Desde quando que o senhor tem essa off-shore?

Interrogado:- Eu acho que por volta de 1998, tem mais de 20 anos

essa conta.

Juiz Federal:- Essa off-shore tem conta aonde?

Interrogado:- Essa off-shore tem uma conta na Suíça.

Juiz Federal:- Qual banco?

(...)

Interrogado:- É no Banco Heritage.

Defesa de João Santana:- Essa conta ShellBill, o senhor sabe se hoje

ela se encontra declarada?

Interrogado:- Hoje é declarada.

A  par  da  titularidade  das  offshores,  também  restaram  incontroversas  a

ocorrência  das  transferências  em  si.  Sobre  esse  ponto,  além  dos  documentos  bancários

juntados aos autos134, as transações acima indicadas foram ratificadas por ZWI SKORNICKI

em  interrogatório  prestado  ao  juízo  da  13ª  Vara  Federal,  destacando o  seguinte  trecho

(evento 486):

Juiz Federal: E aí, como foi feito o pagamento?                            

Zwi  Skornicki:  E  aí  foi  feito  o  pagamento  da  Deep Sea  para  uma

134Evento 1, OUT23
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empresa chamada Shellbill  acho, eu tinha duas opções, aí eu optei

pela Shellbill que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava

mais fácil do que pagar em euro. 

Também confirmam a ocorrência de tais transações em seus interrogatórios

judiciais os réus JOÃO SANTANA135 e MONICA MOURA (evento 486):

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:-  Esse  pagamento,  Excelência,  foi  referente  a  uma

dívida de campanha que ficou, que o PT ficou devendo à gente na

campanha  de  2010,  a  campanha  da  presidente  Dilma,  a  primeira

campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, que não

foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida.

Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha depois disso

e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, enfim. No fim

de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vaccari,  que era a

pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro na época da

campanha, era quem acertava comigo os pagamentos de campanha,

e ele me mandou procurar um empresário, que queria colaborar

com o partido, e que ia pagar essa dívida de campanha. Foi assim

que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

Há  portanto  prova  incontestável  da  titularidade/administração  das  contas

bancárias  em nome das  offshores descritas  na denúncia,  assim como não restam sequer

135Juiz Federal:- Indo diretamente ao assunto aqui objeto da acusação, há referência aqui pelo Ministério Públi-
co de depósitos que totalizam 4 milhões e 500 mil dólares efetuados nessa conta ShellBill, segundo o Minis-
tério Público, por esse outro acusado, o senhor Zwi Skornicki. O que são esses depósitos?
Interrogado:- Esse depósito, eu vim a saber, logo depois da negociação que Mônica fez, indicado pelo 
Partido dos Trabalhadores, era uma dívida da campanha de 2010 da Presidente Dilma.
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controversas as operações efetivadas da DEEP SEA OIL para a SHELLBILL.

Acerca da origem dos valores objeto das transferências, extrai-se do acervo

dos autos prova robusta de que se trata de valores decorrentes de propina relacionada ao

esquema  de  corrupção  implementado  por  organização  criminosa  em  prejuízo  da

PETROBRAS, fartamente demonstrado nos capítulos anteriores.

Em primeiro lugar, vale notar que os  depósitos constatados foram realizados

por representante de estaleiro beneficiário de contratos da PETROBRAS.

Além disso,  o  próprio ZWI  SCKORNICKI confirmou em seu  interrogatório

judicial que todos os valores depositados em referidas contas são oriundos das vantagens

indevidas  devidas  pela  corrupção  passiva  de  funcionários  da  PETROBRAS,  nos  contratos

firmados diretamente pelo grupo KEPPEL FELS com PETROBRAS, bem como em razão da

contratação  referente  às  21  sondas  implementada  com  a  participação  da  SETE  BRASIL.

Detalhou ainda que o réu colaborador  ZWI SKORNICKI que os valores pagos nas conta

SHELLBILL de  JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA foram feitos segundo orientações de

JOÃO VACCARI, e, por consequência, deduzidos da “conta corrente de propina” vinculada à

parte das vantagens devidas, no acordo espúrio, ao Partido dos Trabalhadores136.

Juiz Federal:- Agora indo para a acusação aqui propriamente dita, a

acusação aqui é bastante determinada em relação ao senhor, é uma

afirmação do Ministério Público, que o senhor teria intermediado o

pagamento de propinas, vantagens indevidas, do grupo Keppel

Fels para dirigentes da Petrobras, procede isso? O senhor fez isso?

Interrogado:- Procede.

(…)

Juiz  Federal:-  E  como  é  que  o  senhor  fez  os  repasses  para  o

partido dos trabalhadores?

Interrogado:- Primeiro foi feito uma conta corrente com o senhor

Vaccari,  que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse

que  ele  seria  a  pessoa  que  faria  a  coordenação  desses

recebimentos da Keppel para ele.

136Evento 486
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Juiz  Federal:-  E  o senhor teve um encontro pessoal,  direto,  com o

senhor Vaccari?

Interrogado:- Algumas vezes. Ou no meu escritório ou no hotel onde

ele ficava.

Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse repasse?

Interrogado:- Essa conta corrente foi feita e foi sendo pago a pessoas

que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.

(…)

Juiz  Federal:-  Vamos  aqui  voltar  a  ficar  mais  restrito  ao  objeto

específico,  os  pagamentos  que  o  senhor  mencionou  à  senhora

Mônica Moura, o senhor pode esclarecer como foi feito esse acerto,

como foi feito esse pagamento?

Interrogado:- Numa das visitas que o senhor Vaccari esteve no

meu escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha

que fazer uns pagamentos para o senhor João Santana e Mônica

Moura, e que a senhora Mônica Moura iria me procurar.

Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente quando?

Interrogado:- Isso foi durante o período da Sete.

Juiz Federal:- Da Sete Brasil?

Interrogado:- Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete

Brasil.  Aí  a  senhora  Mônica  Moura  esteve  no  meu  escritório,

combinamos que o valor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari

tinha autorizado, e eu disse que não poderia pagar esses 5 milhões

de  uma  vez  porque  o  que  ele  tinha  de  saldo  dos  contratos  da

Petrobras  mais  o  que  eu  já  tinha  recebido  da  SETE  não  era  o

suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que aí ficou

combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.

Juiz Federal:- E aí, como foi feito o pagamento?

Interrogado:- E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma

empresa  chamada  Shellbill  acho,  eu  tinha  duas  opções,  aí  eu

optei  pela  Shellbill  que  eu  acho  que  era  em  US  dólar,  o
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pagamento ficava mais fácil do que pagar em euro.

Juiz  Federal:-  E  como foi  o  conteúdo da  conversa com a senhora

Mônica Moura?

Interrogado:- Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa,

chegou ao meu escritório e disse “Olha,  eu vim aqui  a mando do

senhor Vaccari”, eu disse “Já estou sabendo”, “E gostaria de acertar

com o senhor  o pagamento”,  foi  aí  que  eu comentei  que  eu não

poderia pagar de uma vez e que iria pagar em 10 prestações de 500

mil, que eu acabei pagando só 9, foi eu acho até que novembro de

2014, mas ela nunca me comentou qual era a razão, porque ela tinha

que  receber  5  milhões,  simplesmente,  tanto  o  Vaccari  quanto  a

senhora Mônica Moura simplesmente disseram, um disse “Você tem

que pagar” e o outro disse “Eu vim receber”.

Juiz Federal:- Esses pagamentos o senhor abatia daquela conta

corrente da propina, é isso?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz  Federal:-  E  essa  conta  corrente  da  propina,  pelo  que  eu

entendi,  abrangia  tanto  os  contratos  da  Petrobras  quanto  os

contratos da Sete Brasil?

Interrogado:- Sim, senhor.

Corroborando o teor do depoimento de ZWI SCKORNICKI, MÔNICA MOURA

confirmou em seu interrogatório que para o acerto das transferências no exterior procurou o

representante do grupo KEPPEL FELS por orientação expressa de JOÃO VACCARI:

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:- Esse pagamento, Excelência, foi referente a uma dívida

de  campanha  que  ficou,  que  o  PT  ficou  devendo  à  gente  na
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campanha  de  2010,  a  campanha  da  presidente  Dilma,  a  primeira

campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, que não

foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida.

Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha depois disso

e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, enfim. No fim

de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vaccari,  que era a

pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro na época da

campanha, era quem acertava comigo os pagamentos de campanha,

e ele me mandou procurar um empresário, que queria colaborar com

o partido, e que ia pagar essa dívida de campanha. Foi assim que eu

cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

Juiz Federal:- E a senhora foi até o senhor Zwi, então?

Interrogada:- Fui. O Vaccari me deu o contato dele, eu fui até um

escritório dele no Rio de Janeiro, nós conversamos, ele já sabia

do que se tratava, que ele ia pagar uma dívida que o Vaccari já

tinha  conversado  com  ele.  Eu,  quando  fui,  fui  basicamente

acertar com ele forma de pagamento, como é que ele ia pagar

isso, e conversamos sobre isso.

(...)

Juiz  Federal:-  Esses  valores  que  foram  recebidos  do  senhor  Zwi

Skornicki, a senhora tratou desse assunto somente com o senhor João

Vaccari ou com outras pessoas também?

Interrogada:- Não, somente com o Vaccari. Era dele que eu cobrava,

eu precisava receber o dinheiro e eu voltava, e sempre recebia que:

“Estamos resolvendo, estou resolvendo, estou resolvendo” e... Foi com

ele.

Diante dessa prova, e observado o exposto nos capítulos acerca dos crimes de

corrupção ativa e passiva,  não há dúvida de que todos os depósitos efetuados por  ZWI

SCKORNICKI, por intermédio de conta corrente no exterior em nome da offshore DEEP SEA

OIL CORP, na conta beneficiária de  MÔNICA MOURA e  JOÃO SANTANA,  consistem em
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transferências de valores ilícitos oriundos dos crimes de corrupção passiva, cartel e fraude às

licitações da  PETROBRAS realizadas pelo grupo KEPPEL FELS e pela organização criminosa

que integrava.

Demonstrado,  ademais,  de  maneira  inequívoca  que  os  valores  objeto  das

transferências internacionais eram decorrentes da parcela de propina que cabia ao Partido

dos  Trabalhadores,  segundo,  ademais,  orientações  do  representante  dessa  agremiação

política  –  JOÃO  VACCARI –,  importante  esclarecer  o  dolo  dos  beneficiários  MÔNICA

MOURA e JOÃO SANTANA.

As provas produzidas no presente feito também comprovaram que MONICA

MOURA e  JOÃO SANTANA estavam plenamente cientes da origem ilícita, fruto da prática

dos  crimes  de  corrupção ativa  e  passiva  em detrimento  da  PETROBRAS das  verbas  que

recebiam em conta mantida no exterior, aberta em nome da offshore SHELLBILL, de forma a

ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade

de valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes.

Segundo  já  demonstrado  acima,  tanto  o  interrogatório  judicial  de  ZWI

SKORNICKI quanto os  de  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA revelaram que os  USD

4.500.000,00 foram transferidos de ZWI SKORNICKI a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

em razão de expressa orientação de JOÃO VACCARI.

Conforme  já  comprovado  pelo  excerto  anteriormente  transcrito,  ZWI

SKORNICKI,  ao  ser  interrogado  em  juízo,  revelou  que  foi  JOÃO  VACCARI quem  o

determinou a receber  MONICA MOURA em seu escritório  e  pagá-la  a  quantia  de USD

5.000.000,00, valor este que, conforme expressamente tratado com  JOÃO VACCARI,  seria

debitado da conta corrente de propina relacionada aos contratos firmados entre a KEPPEL

FELS e a PETROBRAS.

Da mesma forma, MONICA MOURA asseverou que foi JOÃO VACCARI quem

a orientou que procurasse  ZWI SKORNICKI para receber a quantia de USD 5.000.000,00,

quantia esta destinada a saldar a dívida de campanha eleitoral que havia sido contratada

com o Partido dos Trabalhadores e realizada por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA no

ano de 2010.  Segundo asseverado por  MONICA MOURA,  ao orientá-la  a  procurar ZWI

SKORNICKI para o recebimento de USD 5 milhões,  JOÃO VACCARI deixou bastante claro

que  o  pagamento  da  expressiva  quantia  já  havia  sido  acertada  previamente  entre  ZWI

SKORNICKI e JOÃO VACCARI. 
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Embora MONICA MOURA e JOÃO SANTANA tenham alegado desconhecerem

que os recursos recebidos de  ZWI SKORNICKI eram provenientes de crime de corrupção

praticado contra a Petrobras, as provas colhidas nos presentes autos revelaram claramente o

conhecimento  por  parte  dos  dois  publicitários  de  que  os  valores  recebidos  de    ZWI

SKORNICKI   eram efetivamente oriundos de crime de corrupção praticada em desfavor da

Estatal brasileira de Petróleo.

Conforme se demonstrou no curso da instrução processual, ao contrário do

alegado por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em seus interrogatórios judiciais137 (Even-

tos 457 e 486), JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA não eram simples fornecedores de ser-

viço ao Partido dos Trabalhadores. Muito mais do que isso, mantinham intensa relação com

aquela agremiação política, em especial com as atividades estratégicas de cúpula.

Conforme narrado pelos  próprios  denunciados,  foram eles  os  responsáveis

pela condução de grande parte das principais campanhas realizadas pelo partido entre os

anos de 2002 e 2014. Ao realizarem tais campanhas, estabeleceram relação bastante próxima

com os altos quadros daquela agremiação política. MONICA MOURA e JOÃO SANTANA re-

alizaram, desde 2002, diversas campanhas eleitorais em favor do Partido dos Trabalhadores,

dentre as quais a de i) DELCÍDIO DO AMARAL (2002); ii) LUIS INACIO LULA DA SILVA (2006);

iii) MARTA SUPLICY (2008); iv) GLEISE HOFFMANN (2008); v) DILMA ROUSSEF (2010); vi) FER-

NANDO HADDAD (2012); v) DILMA ROUSSEF (2014)138.

A partir do estreito contato mantido com as principais lideranças do Partido

dos Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de ver-

dadeiros conselheiros da cúpula da agremiação. Mesmo fora do período de campanha elei-

toral, JOÃO SANTANA auxiliava os integrantes dos altos estratos do Partido dos Trabalhado-

res na formação da plataforma política a ser seguida. A atuação de JOÃO SANTANA englo-

bava tanto o direcionamento da linha publicitária do Partido e de alguns candidatos quanto a

intermediação de contatos com as grandes lideranças do Partido, como, por exemplo, LUIS

INACIO LULA DA SILVA e DILMA ROUSSEF.

137Juiz Federal:- Essas campanhas eram feitas pelo senhor a título de negócios, não a título de filiação partidá-
ria?
Interrogado:- Claro que unicamente como uma questão profissional.
Juiz Federal:- Profissional?
Interrogado:- Isso porque nós somos uma empresa especializada em marketing político nos modos internaci-
onais. Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido. Era contratado pelo partido, mas não 
tinha nenhum compromisso de natureza política ou ideológica.

138Evento 1 OUT15
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A comprovar a atuação de JOÃO SANTANA como verdadeiro conselheiro da

política desenvolvida pelos membros do Partido dos Trabalhadores, destacam-se os seguin-

tes e-mails139:

Conforme se observa das mensagens acima transcritas, JOÃO SANTANA é ex-

pressamente consultado sobre a adequação da linha publicitária a ser exposta em assuntos

relevantes e sensíveis como a CPMF e as Olimpíadas,  assuntos absolutamente alheios ao

serviço de marketing de campanha política, mormente porque fora de período eleitoral,

exercendo a atividade de verdadeiro conselheiro da linha publicitária a ser conduzida pela

gestão do Partido dos Trabalhadores.

No seguinte e-mail140,JOÃO SANTANA é novamente consultado – desta vez

pelo Presidente do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO – para que auxilie o Partido na

elaboração de um programa:

139Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 67 (Evento 1, OUT19)
140Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 110, AUTO1 (Evento 1 OUT20)
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TEXTO: Assunto: Re: Tarefa Impossível
 De: ruigoethe@gmail.com 

Para: Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> Envio: 17/12/2015 12:28:41 
Obrigado, João 
Fica para a próxima. 
Abs 
Rui 

Enviado do meu iPhone 

Em 16 de dez de 2015, às 14:47, Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> escreveu: 

Caríssimo Rui, 
Você, que me conhece bem e é um excelente leitor de alma, deve ter percebido minha sincera disposição de 
topar a difícil missão que me ofereceu ontem. 
Mas depois de dezenas de telefonemas, antes e depois de uma noite mal dormida, vejo que vai ser humana-
mente imposível atender as suas expectativas e do partido. 
Como sei que você deve estar em um dia cheio de trabalho, adianto duas conclusões iniciais -uma negativa e
outra bem positiva -, as quais poderemos discutir por telefone aida hoje ou amanhã. 
A primeira - não sei se boa ou má - é que, por mais eu tente, é impossível estar à frente do programa do 
próximo 15 de janeiro. 
A segunda -que me parece muito boa - é que tenho uma excelente solução estratégica, tática e prática a pro-
por. 
Não posso tocar o projeto por uma razão simples e intransponível : não tenho, no momento, equipe que 
possa me acompanhar nesta empreitada - e, como você sabe, um general sem exército vale menos do que um
soldado. 
Tão logo encerramos nosso telefonema, comecei,ontem, a ligar incessantemente para diversas pessoas. 
Primeiro para meus homens decisivos e, depois, para o segundo escalão. 
O resultado foi desanimador. 
Edu, Marcelo, Mauricio, Hugo, George e cinco ou seis mais - estão fora do país ou de partida em viagens 
inadiáveis, marcadas há meses com as famílias (só voltam depois do dia cinco ou dez). 
Os diretores e finalizadores de mais qualidade e agilidade também não podem aceitar a tarefa. 
Na verdade, seu convite nos pegou muito em cima. Se tivesse ocorrido 20, 30 dias atrás teria sido possível 
deixar estar pessoas de prontidão. 
Vejo, agora, que isto é impossível (e não foi por falta de insistência e tentativa de convencimento minhas). 

A segunda conclusão me parece boa e adequada. 
Houvesse ou não dificuldades operacionais, o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É!
- uma FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula - ele fazendo o depoimento que precisa fazer e está 
devendo a si mesmo, ao partido e à nação. 
Não há -nem haverá tão cedo - melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e con-
trolada pelo partido. Momento raro e único! 
Neste caso, trata-se de programa simples e cujo formato e conteúdo dispensam por completo a minha partici-
pação (por sinal, a situação está se complicando na Dominicana -houve um grave assassinato politico ontem 
- e tenho que voltar logo no início de janeiro). 
Estou disposto a ajudar de alguma maneira. Por exemplo, revisando e/ou dando uma contribuição secundária
ao texto, pois acho que há melhores redatores, junto ao presidente, mais afinados com ele e mais antenados 
com o momento político. 
Mas não posso participar da produção ou direção. Tão pouco suportar a tortura de longos, dolorosos e irri-
tantes ritos de aprovação de texto, onde todos sabem -e sabem mesmo- mais que eu. 
Além dos redatores próximos ao presidente - você, Franklin, Ricardo Amaral, Dulci e Clara Ant - tomo a 
liberdade de sugerir um miltante do PT, Marcelo Zero (assessoria da bancada no Senado) que tem um talento
raro de escriba, pensador e militante. 
Ou seja, coloco-me à disposição para ajudar dentro das minhas limitações, que, infelizmente, se ampliaram 
dado o atraso no convite. 
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Forte abraço, 
João

Conforme se depreende do correio eletrônico acima transcrito, o Presidente

do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO, solicitou auxílio a JOÃO SANTANA para a elabo-

ração do programa que seria divulgado pelo Partido dos Trabalhadores. Em tal mensagem,

embora tenha afirmado não ter disponibilidade de tempo para preparar diretamente o pro-

grama, JOÃO SANTANA fornece a RUI FALCÃO todas as diretrizes para a elaboração do pro-

grama, inclusive no que se refere à estratégia de promoção de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA,

aconselhando que “o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É! - uma

FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula – ele fazendo o depoimento que precisa fazer e

está devendo a si mesmo, ao partido e à nação” e ressaltando que “não há - nem haverá tão

cedo – melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e controlada

pelo partido. Momento raro e único!” 

Em outro  e-mail141,  encaminhado a  JOÃO SANTANA por  MANGABEIRA

UNGER, fica também evidente que, nesta atividade em favor do Partido dos Trabalhadores,

JOÃO SANTANA participava da preparação dos discursos de DILMA ROUSSEF, bem como

intermediava os contatos e participava da seleção dos projetos propostos a DILMA ROUSSEF:

141Evento 1, OUT19
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Na mesma linha, além dos auxílios estratégicos oferecidos a RUI FALCÃO e

a DILMA ROUSSEF, JOÃO SANTANA também atuava como intermediador dos contatos com

o ex-presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA e a Presidente da República DILMA ROUSSEF.

Mais uma vez, fica nítida a atuação de JOÃO SANTANA na condução das estratégias do Par-

tido dos Trabalhadores e o profundo conhecimento que possui sobre os negócios e projetos

desenvolvidos pelo Governo e no interesse do Partido dos Trabalhadores, conforme compro-

vam os seguintes e-mails:
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Isso demonstra com muita força o papel, a influência e o trânsito de  JOÃO

SANTANA no Partido dos Trabalhadores, sobretudo em relação a estratégia e condução de

assuntos relevantes, mesmo estranhos à seara e ao tempo das campanhas eleitorais, bem

como a notoriedade desse protagonismo.

Como se vê, não possuem qualquer credibilidade as alegações feitas pela de-

fesa no sentido de que JOÃO SANTANA e MONICA MOURA figurariam como meros pres-

tadores de serviço de marketing político das campanhas eleitorais do Partido dos Trabalha-

dores.

Nessa toada, a relação estreita e a função estratégica desenvolvida também

durante o mandato exercido por membros relevantes do Partido dos Trabalhadores permitia

que MONICA MOURA e JOÃO SANTANA adquirissem profundo conhecimento sobre as ati-

vidades lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram fundamentais para que

fosse estruturado o desvelado projeto de manutenção no poder do Partido.

Como retribuição,  JOÃO VACCARI determinava que os operadores e repre-

sentantes dos Estaleiros efetuassem transferências de valores em favor de MONICA MOURA

e JOÃO SANTANA, quantia esta que era posteriormente deduzida do saldo devedor de pro-

pina que cabia ao Partido dos Trabalhadores, prometida pelos estaleiros e solicitada por RE-

NATO DUQUE em razão da contratação obtida com a PETROBRAS.

Assim, em consequência do trabalho estratégico desempenhado para a manu-

tenção do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA rece-

biam parte da vantagem indevida paga em favor do Partido dos Trabalhadores em decorrên-

cia dos crimes praticados contra a PETROBRAS. Enquanto  JOÃO SANTANA estabelecia os

contatos com os políticos e agia como uma espécie de consultor, tanto dos altos governantes
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quanto do partido político, MONICA MOURA adotava as providências operacionais para re-

cebimento dos recursos auferidos ilicitamente pelo Partido dos Trabalhadores e repassados

ao casal. Tanto JOÃO SANTANA quanto MONICA MOURA tinham pleno conhecimento de

que tais recursos haviam sido auferidos pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de

crimes praticados contra a PETROBRAS.

E de fato, o representante do estaleiro KEPPEL FELS sob orientação de JOÃO

VACCARI, efetuou o repasse da propina de corrupção praticada em prejuízo da PETROBRAS,

por meio de conta aberta na Suíça em nome da offshore DEEP SEA OIL CORPORATION, a par-

tir da qual repassou valores para a conta não declarada no Brasil aberta em nome da offshore

SHELLBILL FINANCE S.A, que tinha por beneficiários MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA.

mediante nove transferências no montante de quatro milhões e quinhentos mil dólares esta-

dunidenses (US$ 4.500.000,00).

Esse fato é mesmo incontroverso, na medida em que, consoante a farta docu-

mentação que instrui a denúncia e os depoimentos judiciais acima transcritos, tanto  ZWI

SKORNICKI, controlador da DEPP SEA OIL, quanto MÔNICA MOURA reconheceram em seus

interrogatórios judiciais a ocorrência das transferências no exterior em nome das offshores.

Além disso, ZWI SKORNICKI, ao ser interrogado, foi absolutamente claro ao re-

conhecer que os recursos transferidos no exterior a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

eram provenientes de corrupção relacionada a contratos firmados entre a PETROBRAS e a

KEPPEL FELS, tanto diretamente quanto por intermédio da SETE BRASIL:

Juiz Federal:- Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao objeto específico, os

pagamentos que o senhor mencionou à senhora Mônica Moura, o senhor pode

esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento?

Interrogado:-  Numa  das  visitas  que  o  senhor  Vaccari  esteve  no  meu

escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer uns

pagamentos para o senhor João Santana e Mônica Moura, e que a senhora

Mônica Moura iria me procurar.

Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente quando?

Interrogado:- Isso foi durante o período da Sete.

Juiz Federal:- Da Sete Brasil?

Interrogado:- Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete Brasil. Aí
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a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório,  combinamos que o

valor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado,  e eu

disse que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez porque o que ele

tinha de saldo dos contratos da Petrobras mais o que eu já tinha recebido da

SETE não era o suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que aí

ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.

Juiz Federal:- E aí, como foi feito o pagamento?

Interrogado:-  E  aí  foi  feito  o  pagamento  da  Deep  Sea  para  uma  empresa

chamada Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela Shellbill que eu

acho que era em US dólar, o pagamento ficava mais fácil do que pagar em

euro.

Juiz  Federal:-  E  como foi  o  conteúdo da  conversa  com a  senhora  Mônica

Moura?

Interrogado:- Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa, chegou ao

meu escritório e disse “Olha, eu vim aqui a mando do senhor Vaccari”, eu

disse “Já estou sabendo”, “E gostaria de acertar com o senhor o pagamento”,

foi aí que eu comentei que eu não poderia pagar de uma vez e que iria pagar

em 10 prestações de 500 mil, que eu acabei pagando só 9, foi eu acho até que

novembro de 2014, mas ela nunca me comentou qual era a razão, porque ela

tinha que receber 5 milhões, simplesmente, tanto o Vaccari quanto a senhora

Mônica Moura simplesmente disseram, um disse “Você tem que pagar” e o

outro disse “Eu vim receber”.

Juiz Federal:- Esses pagamentos o senhor abatia daquela conta corrente da

propina, é isso?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi, abrangia

tanto os contratos da Petrobras quanto os contratos da Sete Brasil?

Interrogado:- Sim, senhor.

Nada  obstante,  ainda  por  ocasião  de  seu  interrogatório  judicial,  MÔNICA

MOURA, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade criminal pelo recebimento consci-
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ente de recursos de corrupção, inaugurou uma nova versão para os fatos, a qual, além de não

revelar consistência fática e probatória, demonstrou-se repleta de contradições:

Juiz Federal:- Indo especificamente agora para essa questão do pro-

cesso mesmo aqui,  há uma referência a esses depósitos  efetuados

nessa conta em nome da off-shore ShellBill Finance. Essa off-shore é

da senhora?

Interrogada:- Essa off-shore pertence ao João,  é uma empresa que

pertence ao João, quando eu casei com o João já existia.

Juiz Federal:- Já existia. E tem conta aonde essa off-shore?

Interrogada:- Essa off-shore tem uma conta na Suíça.

Juiz Federal:- Especificamente nesse processo há uma referência aqui

a depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo

senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e

500 mil dólares. O que foram esses pagamentos?

Interrogada:-  Esse  pagamento,  Excelência,  foi  referente  a  uma

dívida de campanha que ficou, que o PT ficou devendo à gente

na campanha de 2010, a campanha da presidente Dilma, a pri-

meira campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais,

que não foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito

essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha

depois disso e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito,

enfim. No fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vacca-

ri, que era a pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesou-

reiro na época da campanha, era quem acertava comigo os paga-

mentos de campanha, e ele me mandou procurar um empresário,

que queria colaborar com o partido, e que ia pagar essa dívida de

campanha. Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.

(…)

Juiz Federal:- Esses pagamentos foram objetos de algum registro elei-

toral?
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Interrogada:-  Não, não foram. Foi caixa 2 mesmo, Excelência. Foi

caixa 2.

Juiz Federal:- Foi declarado pela sua empresa o recebimento desses

valores?

Interrogada:- Não, Excelência. Não foi declarado.

Como se vê, na nova versão apresentada em seu interrogatório judicial, aduziu

agora MÔNICA MOURA que acreditava que o dinheiro que ela e JOÃO SANTANA recebe-

ram em conta não declarada no exterior não tinha origem criminosa, tratando-se de caixa 2

de campanha realizada no Brasil.

Da mesma forma que MONICA MOURA, o acusado JOÃO SANTANA, ao ser

interrogado em juízo, também alterou a versão dos fatos, passando a afirmar que os valores

recebidos de ZWI SKORNICKI seriam pagamentos atrasados de dívida da campanha presi-

dencial de 2010 no Brasil. Assim como sua esposa, portanto, JOÃO SANTANA alterou a ver-

são inicialmente apresentada no sentido de que os valores seriam provenientes de campanha

realizada no exterior.

Da mesma forma que MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, em juízo, passou

a afirmar que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI eram referentes a pagamentos atra-

sados por serviços publicitários prestados ao Partido dos Trabalhadores na campanha presi-

dencial de 2010 e constituiriam “caixa 2” de campanha, alegando JOÃO SANTANA desco-

nhecer o fato de os recursos serem provenientes de corrupção. 

Indagada pelo Juízo as razões de não ter revelado antes tal circunstância (de

vinculação dos recursos a serviços prestados na campanha de 2010), mas só agora, em vista

de manter o falso álibi anterior de que o dinheiro provinha da campanha presidencial de An-

gola,  MONICA MOURA trouxe em resposta a alegação de que intentava preservar a Presi-

dente da República.

Juiz Federal:- E, senhora Moura, por que desde o início a senhora não

revelou esses fatos?

Interrogada:- Excelência, no primeiro momento, quando eu fui presa

em fevereiro, primeiro que eu estava passando por uma situação ex-
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trema. Não é uma coisa muito natural na vida de uma pessoa o que

eu passei em fevereiro.  Segundo, o país estava vivendo um mo-

mento muito grave, institucionalmente, de político, as coisas to-

das  que estavam acontecendo em torno da presidente  Dilma.

Não preciso falar, me estender sobre isso, que todos aqui sabem

o que estava acontecendo, todo o processo que estava passando.

E para ser muito sincera, eu não quis atrapalhar esse processo, eu

não quis incriminá-la, eu não quis colocar isso porque eu achava

que eu ia piorar a situação. Eu achava que eu ia contribuir para

uma coisa... para piorar a situação do país falando o que real-

mente aconteceu.  E eu acabei falando que foi um recebimento de

uma campanha no exterior, eu queria apenas poupar, sei lá, de piorar

a situação do que estava acontecendo naquele momento ali, do que

eu sabia que estava acontecendo. Inclusive na época eu não estava

no Brasil, eu tinha passado praticamente um ano fora. Eu emendei

uma campanha na Argentina, que eu fiz na Argentina em 2015, em

seguida fui para uma outra campanha que já estava acertada, que eu

fiz a Dominicana. Mas eu acompanhava toda a situação de fora, eu

sabia o que estava acontecendo,  o próprio processo de impeach-

ment, tudo, e eu quis apenas não piorar a situação.

No mesmo sentido foram as afirmações de  JOÃO SANTANA  (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal: Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ou-

vido no inquérito?

Interrogado: Por várias razões, primeiro pelo próprio... Por questões

psicológicas, digamos, por questão política e questão profissional. A

psicológica, o susto da própria prisão, nós sabíamos porque víamos

pela imprensa e etc. que estávamos sendo investigados, mas eu sin-

ceramente jamais imaginaria que pudesse ser preso da maneira que
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fui, então o choque. Eu estava na República Dominicana quando fui

informado, peguei um avião vim pra cá, me apresentei, estava há qua-

se dois dias sem dormir,  então esse ponto. Segundo, lhe confesso,

uma questão de não querer romper, do ponto de vista profissional,

um contato de confidencialidade com o partido. Terceiro,  do ponto

de vista político, eu achava que isso poderia prejudicar profunda-

mente a Presidenta Dilma, e nesse momento eu raciocinava comi-

go, eu, que ajudei de certa maneira a eleição dela, não seria a

pessoa  que  vai  destruir  a  presidência,  ia  trazer  um problema.

Nessa época já iniciavam um processo de impeachment, mas ain-

da não havia nada aberto. Eu sabia que isso poderia gerar um

grave problema,  sinceramente,  até  para o próprio Brasil,  porque...

Então era a soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivoca-

da, mas a primeira reação minha foi essa.

(…)

Juiz Federal: O senhor recebeu pressão de terceiros?

Interrogado: Não, apenas da minha consciência profissional, da 

minha fidelidade e relação afetiva com pessoas.

Apesar do esforço argumentativo feito por  MONICA MOURA e  JOÃO SAN-

TANA, observa-se claramente a incoerência e falsidade da tese defensiva. A análise conjunta

dos fatos e das versões apresentadas pela acusada e por seu esposo JOÃO SANTANA reve-

laram claramente que o intuito da alteração de versão foi unicamente o de tentar induzir em

erro o juízo, uma vez que a narrativa  - também falaciosa – apresentada inicialmente pelos

acusados perante a autoridade policial já estava claramente desacreditada diante dos ele-

mentos concretos demonstrados nos presentes autos.

Em primeiro lugar, a apresentação de duas versões substancialmente diversas

no interrogatório prestado perante a autoridade policial e no interrogatório realizado em juí-

zo já revela, por si só, a tentativa por parte dos publicitários em construir um álibi para a con-

duta criminosa consumada, principalmente quando se observa que nenhuma das duas ver-

sões possui consistência e coerência. Ademais, se, de fato, o recebimento dos recursos trans-

feridos por ZWI SKORNICKI tivessem ocorrido sem o conhecimento por parte de MONICA
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MOURA e JOÃO SANTANA de que os valores seriam decorrentes de corrupção, é evidente

que teriam reconhecido desde o início o recebimento dos recursos vinculados à campanha

nacional de forma “ingênua” desde o início, sem tentar elaborar versões fantasiosas para des-

pistar o efetivo dolo de suas condutas. 

Na nova versão apresentada em juízo, em clara tentativa de afastar o dolo de

sua conduta no recebimento de recursos de corrupção, MONICA MOURA afirmou que nun-

ca havia pensado na possibilidade de que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI seriam pro-

venientes de crime de corrupção, asseverando que esse receio da origem do dinheiro nunca

havia passado pela cabeça da acusada.  Todavia, ao apresentar esta nova versão,  MONICA

MOURA caiu em flagrante contradição com o relato anteriormente feito pela própria acusa-

da em seu interrogatório policial, já que, quando prestou depoimento perante a autoridade

policial,    MONICA MOURA   foi categórica e explícita ao mencionar o efetivo receio de que

“pagamentos por fora” realizados em razão de campanhas realizadas no Brasil fossem con-

cretizados com recursos provenientes de crimes de corrupção.  Ao detalhar o motivo de tal

receio, MONICA MOURA   mais uma vez foi bastante clara ao afirmar que o receio era funda-

do na experiência vivenciada no caso do Mensalão.

Evidentemente, se, no momento de seu interrogatório perante a polícia,   MO-

NICA MOURA   afirmou categoricamente o risco conhecido de recebimento de recursos pro-

venientes de crime de corrupção e a experiência concreta que a fez concluir pela existência

de tal risco (experiência do o caso do Mensalão), revela-se absolutamente falaciosa a nova

versão apresentada em juízo de que “nem teria passado pela cabeça da acusada a possibili -

dade de recebimento de recursos provenientes de corrupção”. 

A demonstrar a clara contradição, destaca-se o seguinte excerto do interroga-

tório judicial:

Juiz Federal:- A senhora também... quando a senhora depôs lá no In-

quérito Policial, eu tenho aqui o seu depoimento, a senhora disse o

seguinte: “Que  indagada  acerca  dos  pagamentos  recebidos  de

Skornicki, esclarece que o mesmo foi indicado por uma mulher

responsável  pela  área financeira  na campanha presidencial  de

Angola.” E aí a senhora faz uma referência que esses valores seri-

am então dessa campanha de Angola. Então isso não corresponde

à verdade?
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Interrogada:- Não, isso não corresponde à verdade, Excelência.

Juiz Federal:- E a senhora recebendo esses valores, a senhora não ti-

nha receio de que esses pagamentos podiam ter origem ilícita, em

acerto de propina?

Interrogada:-  Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu nunca

pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da origem do di-

nheiro nunca passou pela minha cabeça.  O receio que eu tinha,

óbvio, era que eu estava recebendo um dinheiro pelo meu trabalho,

remuneração pelo meu trabalho, mas recebendo de uma forma ilíci-

ta, que não estava sendo contabilizado, eu não estava pagando os

impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta não de-

clarada no exterior. Isso sim eu sempre tive muito receio, esse tipo de

coisa eu tive receio. Mas, infelizmente, Excelência, eu tenho que dizer

isso, no meu trabalho, na minha atividade, isso acontece sempre. Par-

te dos trabalhos de campanha política sempre são pagos em caixa 2,

não vou me estender também sobre isso, mas é uma prática que in-

felizmente acontece.

JOÃO SANTANA, embora tenha tentado reconstruir sua tese defensiva com

novos elementos, alegando desconhecer que os recursos eram provenientes de corrupção,

também caiu em contradição: deixou evidente que, após o caso do Mensalão, sabia do risco

de recebimento de recursos ilícitos no pagamento de campanha e que tal circunstância de-

mandaria alteração na forma de agir, principalmente no que se refere à forma de recebimen-

to dos recursos utilizados para pagamento das campanhas:

Juiz Federal: A sua esposa, quando foi ouvida no inquérito, veio aqui
e disse algo diferente, mas quando ela foi no inquérito ela disse o se-
guinte, literalmente: "Que indagada se ela e João Santana receberam
recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que
prestaram no Brasil, disse que não. Primeiramente por motivos ób-
vios, quais sejam: as investigações e condenações do caso mensa-
lão."  Depois desse caso não houve uma preocupação no sentido
de, vamos dizer, evitar esse tipo de expediente para não receber
dinheiro sujo?
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Interrogado:  Houve, houve, eu até agora...  Houve como? O meu
preço, desde o início, falava internamente que para evitar riscos de
qualquer natureza, e principalmente para os clientes, para o partido,
quanto mais fosse legal, que fosse plenamente legal, depois havia di-
ficuldades alegadas de... Que eu já disse aqui, não precisa nem repe-
tir, de recolhimento, de doações e etc., e no final voltou a uma fór-
mula anterior.

O que se observa é que o dolo na lavagem de ativos que tinham origem no

crime antecedente de corrupção está evidente nos autos. Tanto MONICA MOURA quanto

JOÃO SANTANA sabiam que os recursos recebidos de ZWI SKORNICKI eram provenientes

de corrupção e consentiram em receber do empresário, três anos após a eleição da Presiden-

te, a quantia expressiva de aproximadamente R$ 10 milhões. 

Agregue-se, ainda, que, como comprovado nos autos e reconhecido por MO-

NICA MOURA e ZWI SKORNICKI, a transferência dos valores de ZWI SKORNICKI para MO-

NICA MOURA e JOÃO SANTANA foi fundada em contrato fraudulento elaborado em mo-

delo fornecido pela própria MONICA MOURA.

Conforme já mencionado na denúncia, foi apreendido na residência de ZWI

SKORNICKI uma correspondência remetida por MONICA MOURA (referida no documento

como MONICA SANTANA) no interior da qual havia um bilhete subscrito por MONICA com

orientações a serem seguidas por ZWI SKORNICKI para a realização das transferências dos re-

cursos ilícitos.  

Nos documentos encaminhados por MONICA, além do bilhete, havia, a indica-

ção dos dados da conta bancária SHELLBILL e, ainda, um modelo de contrato fraudulento

fornecido por MONICA MOURA como modelo a ser utilizado para fundamentar a transferên-

cia dos recursos no exterior.

Pelo  caráter  absolutamente  claro  do  bilhete  remetido  por  MONICA a  ZWI

SKORNICKI, reproduz-se o documento: 
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Questionada em juízo sobre o bilhete acima reproduzido, MONICA MOURA

reconheceu ter sido efetivamente ela quem redigiu e assinou o documento, não havendo,

portanto, qualquer dúvida sobre a autoria do documento.  Reconheceu, ainda, que efetiva-

mente encaminhou junto o modelo de contrato fraudulento.

Conforme se observa do bilhete, ao encaminhar a correspondência a BRU-

NO e ZWI SCORNICKI com as instruções para as transferências, MONICA MOURA tomou o

cuidado de remeter juntamente a cópia de uma contrato fraudulento que havia sido previa-

mente utilizado para dissimular o recebimento de recursos ilícitos de outra offshore (KLIEN-

FELD).  O fato de MONICA MOURA ter utilizado uma conta não declarada aberta no exterior

em nome de offshore  e de ter providenciado a elaboração de um contrato fictício para con-

ferir aparência de licitude às transferências de recursos em seu favor revela que sabia que es-

tes recursos eram provenientes de crimes.  

Além disso, ao mencionar expressamente no bilhete encaminhado a  ZWI

SCORNICKI que, por segurança, não havia guardado cópia do contrato, MONICA MOURA

deixou evidente que sabia do caráter ilícito dos recursos envolvidos na transferência bancária,

tendo nitidamente apagado a cópia com o fim de evitar o rastreamento de suas atividades
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ilícitas.

No mesmo bilhete,  MONICA MOURA ainda destacou que, “por motivos

óbvios”, apagou o nome da empresa constante do contrato utilizado como modelo142.  Tal

conduta, além de revelar que  MONICA MOURA já possuía um procedimento previamente

estabelecido para o recebimento de recursos de origem espúria no exterior (a ponto de já ter

um modelo de contrato para tais fins), denota também que tinha pleno conhecimento que

tais transações envolviam recursos de origem criminosa, sendo necessário ocultar o nome da

empresa para apagar os vestígios da transação ilícita.

Conforme revelaram a correspondência e o bilhete subscrito por MONICA

MOURA,   a  adoção das estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos recursos

ocorreram a partir de iniciativa relevante de MONICA SANTANA e  JOÃO SANTANA: a re-

messa e elaboração do modelo de contrato fraudulento partiram de MONICA MOURA, as-

sim como também foi MONICA MOURA quem recomendou a ZWI SCORNICKI que deposi-

tasse os valores em conta bancária aberta no exterior em nome da offshore SHELLBILL

Sem dúvida, as expressas referências feitas por MONICA MOURA de que apa-

gou “por motivos óbvios, o nome da empresa” constante do contrato utilizado como modelo

e que não possuía cópia eletrônica de tal contrato,  por segurança revela claramente o agir

doloso de  MONICA MOURA,  flagrante na consciência de que as verbas que recebia eram

provenientes da corrupção, demonstrando que tentou, ao máximo, dissimular o recebimento

dos recursos repassados por ZWI SKORNICKI.

Ademais, a par do protagonismo e profundo envolvimento de JOÃO SAN-

TANA e MÔNICA MOURA nas atividades do partido, acima descrito, e a tentativa inexplica-

da de mais uma vez ocultar origem do dinheiro invocando falso álibi perante os órgãos da

persecução penal, concorre para demonstrar o dolo dos réus as peculiaridades de fatos pre-

téritos de sua vida profissional.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo

Tribunal Federal (AP 470),  tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as

remessas não contabilizadas de recursos para contas no exterior em nome de offshores e a

elaboração  de  contratos  fraudulentos  para  o  repasse  dos  pagamentos  relacionados  a

142 Foi utilizado como modelo o contrato anteriormente firmado com a offshore KLIENFELD, o qual dissimu-
lou a realização de outras transferências no exterior, relativos a recursos provenientes de crime repassados a MO-
NICA MOURA e JOÃO SANTANA, conforme será  narrado em outra denúncia específica sobre o caso.
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campanha eleitoral foram utilizadas pelo Partido dos Trabalhadores como forma de empregar

recursos provenientes de crime no pagamento de dívidas contraídas em razão da campanha

eleitoral143.

Cumpre observar que a postura adotada por JOÃO VACCARI neste episódio

praticamente  reproduziu  a  mesma  sistemática  que  havia  sido  adotada,  em  2003,  por

DELUBIO SOARES para o emprego de valores provenientes de crime na quitação de dívidas

de publicidade da campanha eleitoral realizada em favor do Partido dos Trabalhadores144. 

Tendo em vista  que  esta  sistemática  de  lavagem de  ativos  oriundos  de

corrupção havia sido tornada pública desde 2005, a reprodução da técnica no ano de 2013,

agora envolvendo o novo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI) e os

novos marqueteiros (MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA) deixou mais do que evidente

que,  ao pactuar  as transferências e receber  os recursos  no exterior, MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA  tinham plena consciência  de que o repasse estava sendo realizado de

forma  dissimulada  a  fim  de  ocultar  a  origem  criminosa  dos  recursos  empregados  para

pagamento das dívidas de publicidade.

Mais do que isso. Relevante destacar que na época em que efetuadas a

maioria das operações de lavagem de dinheiro relativas ao caso do Mensalão (ocorridas de

fevereiro de 2003 a janeiro de 2004),  JOÃO SANTANA   era sócio de DUDA MENDONÇA e

ZILMAR FERNANDES145 - tendo pleno conhecimento, portanto, de que DUDA MENDONÇA

respondeu por tais fatos,  na ação penal nº 470,  perante o Supremo Tribunal Federal.  Os

valores  espúrios  recebidos  no  caso  do  “Mensalão”  por  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES  a  partir  das  técnicas  de  lavagem  de  dinheiro  diziam  respeito  à  campanha

eleitoral de 2002, época em que JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA

MENDONÇA  nas  empresas  PROMARK  PROPAGANDA  E  MARKETING  LTDA146,  CEP  –

COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA-ME147,  COMPANHIA DE  COMUNICAÇÃO E

143À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido dos Traba-
lhadores haviam coordenado a realização de remessas de recursos para o exterior,  destinados a empresa
offshore vinculada ao publicitário “Duda Mendonça”. Tais transferências foram concretizadas para custear
despesas de campanha eleitoral. Naquele julgamento, reconheceu-se que a conduta praticada por Duda Men-
donça se enquadrava no crime de lavagem de ativos. Todavia, absolveu-se o publicitário por ausência de
dolo, ou seja, por se entender que, naquele momento, Duda Mendonça não teria conhecimento de que os re-
cursos recebidos no exterior seriam provenientes de crime

144  Evento 1, OUT99
145Nesta época, JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA MENDONÇA na A2CM 

LTDA, CNPJ 96298336000151 (de 25/06/1984 a 30/12/2003) 
146Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
147Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
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PUBLICIDADE LTDA (DM/BLACKNINJA PROPAGANDA)148.

Dada a proximidade mantida por JOÃO SANTANA com a sistemática ilícita

estabelecida  de  2002  a  2004  por  DELUBIO  SOARES,  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR

FERNANDES e considerando-se que este esquema foi amplamente divulgado no julgamento

do mensalão como lavagem de dinheiro oriundo de corrupção,  a reprodução do esquema

por    MONICA MOURA   e    JOÃO SANTANA   deixam inequívoca a vontade livre e consciente

por parte de ambos em serem beneficiários das vantagens indevidas oriundas do crime de

corrupção passiva praticada em prejuízo da PETROBRAS, efetivamente recebendo as descritas

nove transferências de US$ 500.000,00 em contas mantidas no exterior em nome da   offshore

SHELLBILLL.

Nessa linha, perguntada pelo Juízo sobre se pensou estar recebendo dinheiro

sujo, dado o exemplo do caso Mensalão, assim respondeu MÔNICA MOURA149:

Juiz Federal:- E não havia um receio de estar recebendo dinheiro sujo,

até por  causa daquele exemplo do senhor Duda Mendonça lá,  do

caso do mensalão?

Interrogada:-  Não, Excelência. Eu não pensei em estar recebendo

dinheiro sujo.  O que me foi dito pelo Vaccari é que era um grande

empresário, não sabia quem era o senhor Zwi, sinceramente nunca

tinha ouvido falar nele, que era um grande empresário, que era uma

pessoa  honesta,  decente,  que  tinha  uma  grande  empresa  e  que

queria colaborar com o partido, que colaborava com o partido, eu

não conhecia, não sei como ele colaborava antes, mas que colaborava

com o partido e que iria colaborar pagando essa dívida nossa.  Mas

eu nunca pensei em dinheiro sujo, eu nunca pensei...

Como  evidente,  alterou  a  ré  a  versão  dos  fatos  apresentada  inicialmente,

afirmando  que,  mesmo  depois  do  rumoroso  caso  do  “Mensalão”,  não  desconfiou  da

possibilidade  de  os  recursos  que  lhes  estavam  sendo  repassados  com  técnicas  de

dissimulação fossem fruto de crime. No entanto, como já mencionado acima, ao montar essa

148Foi sócio no período entre 02/07/1999 a 04/07/2002 
149Eventos 457 e 486
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nova  versão,  esqueceu-se  a  ré  que  havia  informado em seu  interrogatório  policial  o

efetivo conhecimento sobre o esquema do mensalão e o conhecimento do risco de

recebimento de recursos provenientes de crime em campanhas eleitorais .  Houve,  no

caso, contradição evidente nas alegações, circunstância esta que intensifica ainda mais a falta

de credibilidade da nova versão.

Ademais, o efetivo conhecimento da origem criminosa dos recursos também

se revela flagrante a partir das seguintes circunstâncias: 

a)  o  pagamento  de  USD  4,5  milhões  foi  operacionalizado  a  partir  da

celebração de contrato fraudulento cujo texto foi elaborado a partir de modelo fornecido

pela própria MONICA MOURA, modelo esse em que vinha riscado o nome de outra offshore

conhecida, qual seja, a KLEINFIELD, utilizada pela ODEBRECHT para o pagamento de propina,

consoante  apurado em diversas  demandas  penais  a  esta  conexas.  Isso,  a  um só tempo,

demonstra  o  envolvimento  com  outros  fatos  relacionados  a  corrupção  e  o  caráter  não

excepcional da conduta;

b) apesar de terem afirmado que a quitação das dívidas de campanha seria

feita a partir de “doação” pela KEPPEL FELS, a  alegada“doação” da expressiva quantia de USD

5 milhões surgiu apenas   três anos depois do pleito  , sem que houvesse, portanto, qualquer

indicativo de que o pagamento se tratasse efetivamente de doação voluntária à campanha

eleitoral pretérita;

c) apesar de os encontros entre   MONICA MOURA   e   ZWI SKORNICKI   terem

se realizado no escritório de   ZWI SKORNICKI  , dentro da KEPPEL FELS, e de as tratativas para

repasse terem supostamente se referido a doações que seriam feitas pelo grupo KEPPEL FELS,

os valores foram transferidos, por nove vezes,  a partir de conta titularizada pela empresa

offshore   DEEP SEA OIL CORP, empresa que, além de ser totalmente diversa da KEPPEL FELS,

não possui sequer representação no Brasil, circunstância que revela claramente que todos os

envolvidos  (  ZWI SKORNICKI,  JOÃO SANTANA   e    MONICA MOURA  )  sabiam da origem

ilícita dos recursos e da necessidade de emprego de técnicas sofisticadas de ocultação da

origem dos valores.

d)  No  caso  das  nove  transferências  realizadas  de    ZWI  SCORNICKI   para

MONICA MOURA   e    JOÃO SANTANA  , não houve apenas repetição da prática de lavagem

de ativos  já  verificada  no caso do “Mensalão”.   Muito  mais  do que  isso,   houve efetivo

refinamento da técnica de dissimulação e ocultação utilizada para a lavagem de dinheiro.
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Enquanto no episódio do “Mensalão” os recursos foram remetidos a conta aberta no exterior

em nome de offshore  mediante remessas feitas a partir do Brasil,  no caso das transferências

realizadas de   ZWI SCORNICKI   para   MONICA MOURA   e   JOÃO SANTANA  , por iniciativa de

ambas as partes, foram utilizadas duas contas mantidas no exterior em nome de offshores

não declaradas às autoridades brasileiras, de forma a dificultar ainda mais a identificação da

operação ilícita e de seus titulares.  Neste contexto, o refinamento da técnica de lavagem

anteriormente  conhecida  reforça  ainda  mais  a  demonstração  da  efetiva  consciência  de

MONICA MOURA   e   JOÃO SANTANA   sobre a origem criminosa dos recursos e do esforço

empreendido para ocultação e dissimulação da origem destes valores.

Dentro do panorama fático acima descrito, imaginar-se que MONICA MOURA

e  JOÃO SANTANA tenham recebido vultosa quantidade de recursos no exterior sem ter

conhecimento de que tais recursos eram provenientes de corrupção seria atribuí-los uma

ingenuidade  mais  do  que  infantil,  principalmente  tendo  em vista  que  todos  esses  fatos

ocorreram após o escândalo do Mensalão e que muitos dos pagamentos ocorreram quando

a Operação Lava Jato estava em curso, já com ampla divulgação na mídia.

Há que se destacar que a ingenuidade que pretenderam desenhar  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA em seus interrogatórios judiciais é totalmente incompatível com

o grau  de  instrução,  o  conhecimento sobre  a  legislação eleitoral  e  a  notória  astúcia  de

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA.  Além disso,  considerando-se que tanto  MONICA

MOURA quanto JOÃO SANTANA são publicitários com intensa atuação no mercado e que,

por sua própria profissão, acompanham de perto todas as notícias veiculadas na mídia, não

há como se imaginar  que,  diante do rumoroso caso do mensalão e da ampla cobertura

jornalística  do  caso  Lava  Jato,  nem  MONICA  MOURA nem  JOÃO  SANTANA tivessem

imaginado  que  fossem  fruto  de  corrupção  os  recursos  que,  por  orientação  de  JOÃO

VACCARI, estavam  sendo  transferidos  de  forma  dissimulada  por  ZWI  SKORNICKI aos

publicitários três anos após a eleição,

Pelo  menos  desde  2002,  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA tinham

como atividade profissional o marketing eleitoral.  Em depoimento prestado à autoridade po-

licial, MONICA MOURA asseverou que  “apenas atuam no marketing eleitoral” e que “nunca

receberam qualquer verba de publicidade de programas de governo”.  Neste contexto, pelo

fato de, oficialmente, a atuação de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA ter se realizado por
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pelo menos 12 (doze) anos na publicidade de campanhas eleitorais, é evidente que possuíam

profundo conhecimento acerca da legislação eleitoral sobre o tema e sobre a forma como

deveriam ser regularmente efetuados os pagamentos por serviços eleitorais.

Além disso, conforme narrado pelos próprios denunciados, tanto MONICA

MOURA quanto JOÃO SANTANA acompanharam de perto o rumoroso caso do “Mensalão”,

no qual foi descortinada a utilização pelo Partido dos Trabalhadores de recursos provenientes

de crime para o pagamento de despesas de campanha.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo

Tribunal Federal (AP 470), tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as re-

messas não contabilizadas de recursos no exterior e a elaboração de contratos fraudulentos

para o repasse dos pagamentos relacionados a campanha eleitoral foram utilizadas pelo Par-

tido dos Trabalhadores como forma de empregar recursos provenientes de crime no paga-

mento de dívidas contraídas em razão da campanha eleitoral.150

A partir do julgamento do caso do Mensalão, tornou-se mais evidente que

recursos auferidos com a prática de crime estavam sendo utilizados para custear despesas de

campanha, e que as transferências de recursos para contas abertas no exterior em nome de

offshores era uma das técnicas que vinha sendo empregada para lavagem de ativos auferidos

com crime.

Neste  contexto,  contratações  realizadas  posteriormente  à  divulgação  do

caso do Mensalão que fizessem uso de pagamentos não contabilizados no exterior  e de

contratos fraudulentos revelariam a todos os contratantes evidente propósito de repetição da

lavagem de ativos concretizada no contexto do “Mensalão”.   E esse era exatamente o caso

do contrato firmado pelo Partido dos Trabalhadores:  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

foram contratados pelo Partido dos Tralhadores para a prestação de serviços publicitários da

campanha presidencial de 2010 e, três anos após a realização da campanha eleitoral, parcela

da remuneração pactuada entre as partes (mas não contabilizada) foi transferida no exterior,

150À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido dos Traba -
lhadores haviam coordenado a realização de remessas de recursos para o exterior, destinados a  empresa offshore
vinculada ao publicitário “Duda Mendonça”.  Tais transferências foram concretizadas para custear despesas de
campanha eleitoral. Naquele julgamento, reconheceu-se que a conduta praticada por Duda Mendonça se enqua-
drava no crime de lavagem de ativos.  Todavia, absolveu-se o publicitário por ausência de dolo, ou seja, por se
entender que, naquele momento,  Duda Mendonça não teria conhecimento de que os recursos recebidos no exte-
rior seriam provenientes de crime.
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com fundamento em contratos  fraudulentos  e entre  contas não declaradas mantidas em

nome de offshores.

Em  termos,  o  recebimento  de  valores  com  fundamento  em  contrato

ideologicamente falso e mediante transferências realizadas entre contas mantidas no exterior

em nome de  offshores não possuíam qualquer aparência de regularidade. Da forma como

concretizadas  as  transferências,  sediadas  ademais  em contratos  falso  –  baseado em um

“modelo”,  a  demonstrar  a  sua  não  excepcionalidade  –  a  ilicitude  saltava  aos  olhos  de

qualquer um.

Relevante ainda destacar que, conforme revelado por MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA, nem um nem outro haviam mantido contato prévio com ZWI SKORNICKI

ou com a KEPPEL FELS, não sabendo informar sequer se ZWI SKORNICKI ou a KEPPEL FELS

haviam  sido  doadores  da  campanha  eleitoral  ou  se  possuíam  qualquer  alinhamento

ideológico com o Partido.

Destaque-se,  ainda,  que os pagamentos realizados por ZWI SKORNICKI

em favor de MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA se iniciaram em 2013 e se estenderam

até  novembro  de  2014.  Evidentemente,  o  fato  de  ZWI  SKORNICKI  e  a  KEPPEL  FELS

(empresário e empresa até então desconhecidos dos publicitários) terem sido indicados por

JOÃO VACCARI como responsáveis pelo pagamento extemporâneo de dívidas de campanha

em substancial quantia de mais de R$ 10 milhões não se revela uma circunstância ordinária.

Obviamente, dadas as circunstâncias em que ocorrida a indicação de   ZWI SKORNICKI   para o

pagamento de mais de R$ 10 milhões, não era de se esperar que estes pagamentos tivessem

ocorrido por pura generosidade do empresário até então desconhecido.  A peculiaridade das

circunstâncias que envolveram o “surgimento” de    ZWI SKORNICKI   para saldar expressiva

dívida de campanha demonstrava, no mínimo, a necessidade de que    MONICA MOURA   e

JOÃO  SANTANA   adotassem  diligências  prévias  para  evitar  o  recebimento  de  recursos

provenientes de corrupção (como já observado no caso do Mensalão).  Todavia, questionado

sobre  eventuais diligências,   JOÃO SANTANA   afirmou que não foi adotada por parte dele e

de sua esposa qualquer diligência para verificar a regularidade dos valores, não tendo sequer

verificado  se    ZWI  SKORNICKI   ou  o  Estaleiro  KEPPEL  FELS  haviam  sido  doadores  da

campanha presidencial de 2010 ou se o limite de doação do Estaleiro havia sido atingido ou

superado.
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Sobre o tema, respondeu JOÃO SANTANA151:

Ministério Público Federal: O  senhor também não pesquisou se teria sido

doador da campanha?

Interrogado: Não, e nem seria eu na verdade, poderia ser Mônica a pessoa

que cuidava disso.

Ministério Público Federal: Não, eu pergunto, o senhor, se o senhor tem co-

nhecimento?

Interrogado:  Mas  eu  posso  responder,  eu  sei  que  eu  não  tinha

conhecimento  disso,  mas  imagino  que  não  tenha  sido,  eu  não  sei,  e

também não chegou ao nosso conhecimento.  E  na verdade,  nós nunca

examinamos a lista de doadores oficiais ou não oficiais em nenhuma

campanha  de  nenhum cliente  nosso.  Naquilo  que  dizia  respeito  ao

nosso  contrato,  a  gente  cobrava  pelos  nossos  serviços,  ele  oferecia

alternativas, oferecia o caminho de pagamento, muitas vezes há recusas,

mas nesse caso não, pela própria premência e por outra coisas. Mas eu lhe

falo, o detalhe técnico ou o detalhe de encaminhamento, a minudência do

fato, eu não acompanho.

Além  disso,  conforme  informado  tanto  por  ZWI  SKORNICKI quanto  por

MONICA MOURA,  o  valor  total  que seria  transferido por  ZWI SKORNICKI a  MONICA

MOURA e  JOÃO SANTANA era  de USD 5 milhões,  os  quais  seriam repassados  em  10

transferências de  USD  500  mil.  Conforme  observado  a  partir  dos  extratos  bancários  e

confirmado por MONICA MOURA e ZWI SKORNICKI, foram realizadas 9 transferências de

USD 500 mil, tendo faltado, portanto, uma transferência de USD 500 mil para completar o

valor total pactuado.

Questionado  sobre  o  motivo  de  não  ter  sido  concretizada  a  última

transferência em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, ZWI SKORNICKI informou

ao juízo que deixou de efetuar o último pagamento em razão das apurações da Operação

Lava Jato, receoso de ser descoberto pelas investigações em curso.

Já MONICA MOURA, perguntada sobre qual teria sido a providência por ela

151Evento 485
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adotada quando verificado que ZWI SKORNICKI deixou de efetuar o pagamento da última

parcela  pactuada,  afirmou  –  de  forma  absolutamente  inacreditável  –  que  não  adotou

qualquer  providência  a  respeito,  não  tendo  sequer  procurado  ou  questionado    ZWI

SKORNICKI   ou   JOÃO VACCARI   sobre os motivos da cessação do pagamento: (Evento 486,

TERMOTRANSCDEP1):

Juiz  Federal:  Mas   ele  não  pagou  a  última  parcela,  qual  foi  a

justificativa?

Interrogada: Não houve justificativa, eu não falei mais com ele.

Juiz Federal: A senhora não foi cobrar?

Interrogada: Não, não fui cobrar, essa última parcela eu não fui co-

brar.

Notoriamente,  a  conduta  narrada  por  MONICA  MOURA  desborda

completamente  da  normalidade  de  quem  esperaria  ser  de  origem  lícita  os  recursos

recebidos  de  ZWI  SKORNICKI.  Ora,  se  realmente  acreditasse  que  os  valores  não  eram

provenientes da corrupção investigada no âmbito da Operação Lava Jato, MONICA MOURA

teria  naturalmente  questionado ZWI  SKORNICKI ou  JOÃO  VACCARI sobre  o  não

recebimento  dos  recursos  combinados.  Todavia,  verificando-se  que  a  cessação  dos

pagamentos ocorreu exatamente quando os fatos envolvendo o escândalo de corrupção na

Petrobras  haviam  sido  amplamente  descortinados,  a  inércia  de    MONICA  MOURA    -

inclusive em pedir esclarecimentos  - indica, mais uma vez, que tinha conhecimento de que

os recursos recebidos eram provenientes de corrupção e que, no contexto da investigação

em curso, a providência mais adequada seria o silêncio, pelo receio de ser descoberta a

transação ilícita. 

Além disso, evidentemente, USD 500 mil está muito longe de ser uma quantia

irrisória que possa ser simplesmente “esquecida” ou “deixada para segundo plano”. Por se

tratar de quantia expressiva, a conduta esperada por parte de MONICA MOURA era a de

solicitar,  pelo  menos,  esclarecimentos  sobre  a  falta  de  pagamento.  Todavia,  de  forma

absolutamente incoerente com o alegado por MONICA MOURA acerca da alegada crença

de origem lícita dos recursos, a acusada manteve-se totalmente inerte. 

Por fim, cumpre destacar que a efetiva consciência sobre o envolvimento com
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a lavagem de ativos e o propósito tanto de MONICA MOURA quanto de JOÃO SANTANA

de continuar ocultando os recursos de origem criminosa recebidos na conta SHELLBILL se

tornou ainda mais evidente quando ambos efetuaram, no ano de 2015, a retificação de suas

Declarações de Imposto de Renda.

Neste  momento,  embora  ambos  tenham  realizado  retificações  das

Declarações de Imposto de Renda, deixaram propositadamente de declarar a existência da

conta mantida no exterior em nome da offshore SHELLBILL.  A partir de tal conduta, não

apenas tentaram induzir em erro a fiscalização fazendária como também reforçaram mais

uma vez  a  estratégia  de ocultação dos recursos  provenientes  de crime mentidos em tal

conta, fazendo crer falsamente que as correções realizadas no ano de 2015 espelhariam por

completo a realidade financeira do casal.

Ainda que não se admitisse, a par de todas as evidências acima declinadas, o

dolo direto de  JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA, não há como deixar de reconhecer,

diante das circunstâncias fáticas acima expostas e o conhecimento específico que os réus

detêm – embora tentem ocultá-lo –, que ao menos o risco da prática do crime foi por eles

deliberadamente  assumido,  pelo  que,  na  forma  do  que  exposto  na  introdução  desse

capítulo, continuam a responder pelo crime de lavagem de ativos.

Além de  ZWI SKORNICKI,  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA, as provas

produzidas  no  curso  da  instrução  comprovaram,  também,  o  envolvimento  de JOÃO

VACCARI nos crimes de lavagem denunciados.

Conforme narrado por ZWI SKORNICKI em seu interrogatório, os pagamentos

efetuados  a  MONICA  MOURA  e  JOÃO  SANTANA  ocorreram  por  orientação  de  JOÃO

VACCARI,  utilizando-se  recursos  provenientes  de  propina  paga em favor  do  Partido  dos

Trabalhadores relacionadas aos contratos firmados entre a PETROBRAS e a KEPPEL FELS.

Segundo já exaustivamente demonstrado nos itens relacionados à corrupção

envolvendo  contratos  firmados  entre  a  KEPPEL  FELS  e  a  PETROBRAS  e  à  corrupção

envolvendo os contratos firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS por intermédio da

SETE BRASIL,  JOÃO VACCARI não apenas sabia do pagamento de propina em razão dos

contratos, mas efetivamente recebia a parcela de recursos espúrios destinada ao Partido dos

Trabalhadores e controlava o “saldo de propina” ainda restante a ser pago pelas empreiteiras

e estaleiros envolvidos na corrupção.

  276/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Especificamente no caso envolvendo as transferências realizadas no exterior

em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, foi JOÃO VACCARI quem orientou a ZWI

SKORNICKI que efetuasse o pagamento a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA a partir dos

recursos  da  “conta  corrente  de  propina”  relacionada  ao  Partido  dos  Trabalhadores.   Da

mesma  forma,  foi  JOÃO  VACCARI  quem  orientou  MONICA  MOURA  a  procurar  ZWI

SKORNICKI para receber os valores que estavam pendentes de pagamento relativamente à

campanha eleitoral de 2010.

JOÃO VACCARI  tinha  pleno conhecimento não apenas  de  que  os  recursos

eram provenientes do crime de corrupção, mas também que os valores devidos pelo Partido

dos  Trabalhadores  a  MONICA  MOURA  e  JOÃO  SANTANA  se  tratavam  de  valores  não

contabilizados, marcados pela ilicitude.  Nesse ponto, relevante destacar que a transferência

dos valores realizada por ZWI SKORNICKI em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

ocorreu nos anos de 2013 e 2014, ou seja, quando passados mais de três anos da campanha

eleitoral a que se supostamente se referiam.  A essa época, portanto, a prestação de contas

eleitoral já havia sido apresentada e dada como concluída, sendo certo que JOÃO VACCARI

tinha pleno conhecimento de que, neste momento, o repasse dos valores espúrios a MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA deveriam ocorrer de forma dissimulada, a fim de ocultar a origem

criminosa dos valores.

Relevante  ainda  destacar  que,  conforme  relatado  por  ZWI  SKORNICKI,  a

orientação feita por JOÃO VACCARI era a de que fosse feito o pagamento USD 5 milhões a

MONICA MOURA.  Evidentemente, ao solicitar o pagamento em moeda estrangeira e em

quantidade  absolutamente  elevada  (5  milhões),  JOÃO  VACCARI  não  apenas  sabia,  mas

também pretendia que o pagamento ocorresse de forma dissimulada no exterior, a fim de

evitar  que  as  transferências  em  favor  de  MONICA  MOURA  e  JOÃO  SANTANA  fossem

identificadas.

Sobre o tema, relevante transcrever o relato feito em juízo por ZWI SKORNICKI:

Juiz Federal:  Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao  objeto específico, os
pagamentos  que  o senhor  mencionou à  senhora  Mônica Moura,  o  senhor
pode esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento?
Interrogado:Numa das visitas que o senhor Vaccari esteve  no meu escritó-
rio, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer uns paga-
mentos para o senhor João Santana e Mônica Moura, e que a senhora
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Mônica Moura iria me procurar.
Juiz Federal:Isso foi aproximadamente quando?
Interrogado:Isso foi durante o período da Sete.
Juiz Federal:Da Sete Brasil?
Interrogado: Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete Brasil. Aí
a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório, combinamos que o va-
lor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado, e eu disse
que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez porque o que ele tinha
de saldo dos contratos da Petrobras mais o que eu já tinha recebido da
SETE não era o suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que
aí ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.
Juiz Federal:E aí, como foi feito o pagamento?
Interrogado:E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa
chamada Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela Shellbill
que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava mais fácil do que
pagar em euro.
(…)
Juiz Federal:E  o senhor mencionou a ela ou falou com ela  sobre a origem
desses valores, esses créditos?
Interrogado:Não,  não comentei não, ela também não  perguntou.
Juiz Federal:Ela foi dizendo que tinha recebido orientação  do senhor João
Vaccari?
Interrogado:Sim,  senhor.
Juiz Federal:E foi mencionado contratos da Petrobras ou da  Sete Brasil no
contexto?
Interrogado:Pelo  Vaccari sim.

Ademais, cabe ainda mencionar que esta ocasião não foi a primeira em que

JOÃO VACCARI determinou a empresários envolvidos no esquema criminoso que efetuassem

o  pagamento  de  parte  da  propina  mediante  quitação  de  dívidas  do  Partido  dos

Trabalhadores  com  serviços  de  propaganda  e  publicidade,  conforme  observado,  por

exemplo, no caso da Gráfica Atitude, também denunciado no âmbito da Operação Lava Jato.

Desta forma, portanto, ZWI SCORNICKI,  JOÃO VACCARI, MONICA MOURA

e JOÃO SANTANA, com tais condutas, incorreram, por nove vezes, no crime de lavagem de

capitais,  pois  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,

movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, da prática de

crimes  contra  a  administração  pública,  como  o  de  corrupção,  bem  como  de  crimes

praticados por organizações criminosas, de cartel,  contra a ordem tributária e a licitações,

tudo isso com vista a assegurar a fruição e a sua conversão em ativos lícitos.
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Cumpre ainda esclarecer, as condutas delitivas em exame foram praticadas em

concurso material, devendo ser aplicadas, dessarte, as penas cumulativamente.

Isso  porque,  cada  uma  das  9  transferências  efetuadas,  no  exterior,  por

intermédio  das  contas  das  offshore DEEP  SEA  OIL  CORP  e  SHELLBILL,  consiste  em  ato

autônomo de lavagem internacional  de  ativos,  ostentando,  cada qual,  o  claro intuito  de

ocultação da origem ilícita dos recursos.

Reforça o caráter autônomo das condutas, bem como a potencialidade lesiva

própria de cada ato, as circunstâncias de tempo observadas. Nessa linha, há episódios de

lavagem  praticados  em  período  superior  a  2  meses  do  ato  de  transferência  anterior,

afastando o qualquer aspecto de continuidade entre as ações.

Lavagem de dinheiro mediante transferências realizadas por ZWI SCORNICKI em favor

de PEDRO BARUSCO

Ainda de acordo com os fatos imputados na acusação, seguindo o modelo de

lavagem  mencionado  no  início  deste  capítulo  –  com  a  realização  de  transações  por

intermédio de contas titularizadas por empresas offshores em nome de terceiros no exterior

–, na  data  de  19/11/2008,  ZWI  SCORNICKI,  na  condição  de  representante  comercial  e

operador do Grupo KEPPEL FELS, de modo consciente e voluntário, utilizando-se de conta

mantida em instituição financeira sediada na Suiça, em nome da offshore LYNMAR ASSETS,

da qual era beneficiário, remeteu a quantia de US$ 444.513,00 (quatrocentos e quarenta e

quatro mil, quinhentos e treze dólares) para a conta  nº 606419, de titularidade da  offshore

RHEA COMERCIAL  INC,  no  Banco J.  Safra  Sarasin,  controlada  por PEDRO BARUSCO,  de

forma a ocultar e dissimular a natureza,  origem, localização,  disposição,  movimentação e

propriedade de valores provenientes,  direta e indiretamente,  dos delitos antecedentes de

fraude  a  licitações,  organização  criminosa,  corrupção  ativa  e  passiva,  praticados  em

detrimento da PETROBRAS, em parte já descritos em capítulos anteriores.

A  propriedade  das  contas  no  exterior  em  nome  das  offshores sequer  é

controvertida nos autos.

PEDRO  BARUSCO,  em  seu  depoimento  perante  esse  Juízo  reconheceu

expressamente que era o beneficiário  da conta  em nome da  offshore RHEA COMERCIAL

INC152. 

152Evento 385
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Da  mesma  forma,  ZWI  SKORNICKI,  na  qualidade  de  réu  colaborador,

confirmou ser o real beneficiário da conta mantida em instituição financeira sediada na Suiça,

em nome da offshore LYNMAR ASSETS153:

Juiz Federal:- E como foram feitos esses pagamentos?

Interrogado:- Esses pagamentos, eles eram pagos a uma empresa

que eu criei lá fora, no exterior, duas empresas off-shores ,  uma

era a Faercon na época... Perdão, posso tomar pegar um copo com

água desses?

Juiz Federal:- Sim, claro.

Interrogado:- A Faercon, e depois ela se transformou na Lynmar, e

esses pagamentos eram pagos pela Petrobras e repassados ao Raul

Schmidt através de contas que ele, toda vez que a Petrobras pagava a

Keppel me pagava e eu repassava, era uma conta de passagem na

verdade.

Juiz Federal:- Essa conta ficava aonde?

Interrogado:- Ficava na Suíça, no Banco Pictet.

Juiz Federal:- E o senhor era o único controlador dessa off-shore,

dessa conta?

Interrogado:- Sim. O único.

(…)

Juiz  Federal:-  Depois  uma outra  conta  aqui  referida,  o  senhor

também já mencionou de passagem, a Lynmar Assets...

Interrogado:- A Lynmar.

Juiz Federal:- Lynmar, isso.

Interrogado:- Sim senhor.

Juiz Federal:- Essa também era do senhor?

Interrogado:- Também foi, ainda é minha.

A corroborar o teor desse depoimento, bem como o fato de que a origem dos

153Evento 486
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valores foram contas controladas por  ZWI SKORNICKI, registre-se que foi apreendido em

sua residência contrato de agência celebrado entre a EAGLE e a KEPPEL SHIPYARD LIMITED,

do qual consta assinatura de ZWI SKORNICKI, com previsão do pagamento da comissão em

favor da EAGLE em conta da LYNMAR ASSETS CORPORATION no Banco Pictet & Cie, na

Suíça154.  Dessa forma,  não restam dúvidas  de que a  conta  aberta  em nome da  offshore

LYNMAR ASSETS está vinculada a ZWI SCORNICKI.

De  igual  modo,  a  efetivação  da  transferência  foi  demonstrada,  além  dos

depoimentos acima mencionados, a partir das declarações e dos documentos fornecidos

pelo colaborador PEDRO BARUSCO, conforme se observa do seguinte comprovante155:

Outrossim, conforme comprovam os documentos entregues ao MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL pelo Grupo KEPPEL FELS, no período compreendido entre 17/03/2008 a

05/07/2013,  ZWI  SCORNICKI recebeu  do  Grupo  KEPPEL  FELS,  pelo  menos,  US$

15.562.980,87 em sua conta aberta em nome da offshore LYNMAR ASSETS.156

154Processo 5005002-38.2015.4.04.7000/PR, Evento 4, AP-INQPOL13, Páginas 1/3
155Evento 1, OUT3
156 Evento 2, OUT 25 a OUT28
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Além disso, narra a denúncia que, na data de 11/02/2013, ZWI SCORNICKI, na

condição  de  representante  e  operador  do  Grupo  KEPPEL  FELS,  de  modo  consciente  e

voluntário, serviu-se de conta mantida em instituição financeira sediada na Suíça, em nome

da mesma  offshore LYNMAR ASSETS, da qual era proprietário beneficiário, para remeter a

quantia de  US$ 318.587,00  (trezentos e dezoito mil,  quinhentos e oitenta e sete dólares)

para a conta  nº 125477,  de titularidade da  offshore  AQUARIUS PARTNERS INC.  no banco

suíço Pictet  & Cie,  também mantida no exterior,  em benefício de  PEDRO BARUSCO,  de

forma a ocultar e dissimular a natureza,  origem, localização,  disposição,  movimentação e

propriedade de valores provenientes,  direta e indiretamente,  dos delitos antecedentes de

fraude  a  licitações,  organização  criminosa,  corrupção  ativa  e  passiva,  praticados  em

detrimento da PETROBRAS.

Acerca da real titularidade da conta aberta no exterior em nome da offshore

AQUARIUS, PEDRO  BARUSCO,  confirmando  o  que  já  havia  declarado  em  acordo  de

colaboração que instrui a inicial, reconheceu no curso da instrução processual que era, de

fato, o beneficiário157:

Ministério Público Federal:- Conta Aquarius também é do senhor?

Depoente:- Sim.

Da mesma maneira, a realização da transferência restou inequivocamente

demonstrada  a  partir  das  declarações  e  dos  documentos  fornecidos  pelo  próprio

colaborador PEDRO BARUSCO, conforme se observa do seguinte comprovante158:

Outrossim,  destaque-se  que,  conforme  já  mencionado  acima,  PEDRO

BARUSCO reconheceu,  em  seu  acordo  de  colaboração,  que  efetivamente  recebeu  o

pagamento de  vantagem indevida paga por  ZWI SCORNICKI,  tanto em decorrência  de

contratos  firmados diretamente entre  empresas  do Grupo KEPPEL FELS e  a  PETROBRAS,

157Evento 385
158Evento 1, OUT3
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quanto  em relação  aos  contratos  firmados  com a  PETROBRAS  por  intermédio  da  SETE

BRASIL. 

Por  fim,  na  data  de  25/03/2014, ZWI  SCORNICKI,  na  condição  de

representante  e  operador  do  Grupo  KEPPEL  FELS,  de  modo  consciente  e  voluntário,

depositou  a  quantia  de  US$ 1.031.480,00  (um milhão,  trinta  e  um mil,  quatrocentos  e

oitenta  dólares)  na  conta  mantida  no  exterior,  aberta  em  nome  da  offshore BERKELEY

CONSULTING INC, em benefício de PEDRO BARUSCO,  de forma a ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes,  direta  e  indiretamente,  dos  delitos  antecedentes  de  fraude  a  licitações,

organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados em detrimento da PETROBRAS.

A  respeito  das  transferências  acima  mencionadas,  o  colaborador  PEDRO

BARUSCO,  ao prestar  depoimento,  apontou o recebimento das  vantagens indevidas  em

razão dos contratos do Grupo KEPPEL FELS com a PETROBRAS. Afirmou PEDRO BARUSCO

que, no geral, assim o foram mediante pagamentos operacionalizados por ZWI SKORNICKI

em  contas  na  Suíça.  BARUSCO apontou  que  recebeu  propina  em  suas  contas  RHEA

COMERCIAL INC. e AQUARIUS PARTNERS, a partir de depósitos provenientes da LYNMAR

ASSETS, offshore controlada por ZWI. Ainda, afirmou que foram pagas vantagens indevidas

por ZWI SKORNICKI nas contas K e T, no BANCO LOMBARD ODIER, e na conta BERKELEY

CONSULTING INC., no DELTA BANK159.

159Evento 1, OUT3: “[...] QUE, pelo que se recorda, ZWI SKORNICKI efetuou todos os pagamentos ao 
COLABORADOR em contas no exterior; QUE não se recorda de ter recebido "propina" em espécie 
[…] QUE no inicio de 2013, pelo que se recorda, sabia que tinha muito dinheiro de propina a rece-
ber de ZWI SKORNICKI, referentes a vantagens devidas tanto ao COLABORADOR quanto a RENATO 
DE SOUZA DUQUE; QUE estes valores eram devidos unicamente pelos contratos da PETROBRAS 
com a KEPPEL; QUE deixou esta "liquidação" por último pois sabia que tinha muito dinheiro a rece-
ber de ZWI, no total de USD 14.000.000,00, sendo que USD 12.000.000,00 foram destinados a RE-
NATO DE SOUZA DUQUE; QUE, em linhas gerais, recebeu de ZWI SKORNICKI propina nas contas K 
e T, do banco Lombard Odier; QUE ROBERTO TREPTOW era o gerente destas contas; QUE também 
recebeu recursos na RHEA COMERCIAL INC e na AQUARIUS PARTNER provenientes da LYNMAR 
ASSETS, offshore controlada por ZWI SKORNICKI; QUE também recebeu recursos no DELTA BANK. 
na conta BERKELEY CONSULTING INC; QUE indagado sobre a DEEP SEA OIL CORP. empresa offsho-
re de ZWI que tinha conta no DELTA BANK, acredita poder se tratar da empresa que realizou de-
pósitos na sua conta [...]“.
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Ouvido por esse Juízo na fase de instrução processual160, PEDRO BARUSCO

reiterou que utilizava a conta sediada no banco suíço DELTA em nome da offshore BERKELEY

para o recebimento da propina oriunda da corrupção de RENATO DUQUE, no âmbito de

contrato de fornecimento de sondas firmado com a participação da SETE BRASIL (abordada

em capítulo anterior da presente manifestação):

Ministério Público Federal:- Conta Berkeley também é do senhor?

Depoente:- A Berkeley é a da Delta, é aonde eu recebia a Sete

Brasil.

Também em sede judicial, ZWI SCKORNICKI reconheceu as transferências e

o fato de que estavam ligadas ao pagamento de propinas pagas em razão de contratos

firmados entre a KEPPEL FELS e a PETROBRAS.

Juiz  Federal:-  Então  nessa  ação  penal  5013405-59.2016.404.7000,

continuidade do depoimento do senhor Zwi Skornicki. Senhor Zwi, o

senhor mencionou também em determinado momento que o senhor

teria  ficado  sabendo  que  os  valores  também  seria  para  o  senhor

Renato Duque, o senhor pode me esclarecer isso?

Interrogado:- Isso foi  exatamente quando o Pedro Barusco saiu da

Petrobras, ele já tinha saído também da SETE, ele foi me procurar no

escritório e disse que tinha uma conta corrente comigo para acerto,

algumas coisas que faltavam ainda da 51,  52,  58,  56,  e  esse valor

estava  na  casa  dos  seus  14  milhões  de  dólares,  e  aí  ele  disse  o

seguinte “Eu também tenho uma conta corrente com o senhor Renato

Duque e queria que você me fizesse um favor, me manda 2 milhões

para a minha conta desses 14 que você está devendo e os outros 12

milhões  você  paga diretamente  ao Duque,  você  procura  o  senhor

Renato Duque e pague a ele esses 12 milhões”.

Juiz Federal:- E como que isso se desdobrou?

160Evento 385
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Interrogado:- No caso do senhor Pedro Barusco,  ele  esteve no

meu escritório junto com uma gerente, senhora "Ângela Bone",

do Banco Delta da Suíça, e abriu uma conta pra ele chamada eu

acho que Berkeley, onde foi depositado esse dinheiro pra ele ,  a

transferência  da  minha  Deep  Sea  que  estava  nos  Estados  Unidos,

também no Banco Delta, foi enviado para ele, e quando nós fomos

fazer  a  transferência  para  o  doutor  Renato  Duque  criou-se  um

impasse,  porque  na  hora  de  abrir  a  conta  ele  era  uma  pessoa,

segundo o banco, PEP, e aí a sugestão da "Ângela Bone", que era vice-

presidente  do banco lá  da Suíça,  do Banco Delta,  sugeriu  que eu

abrisse uma nova conta no meu nome e colocasse alguma pessoa de

confiança do Renato Duque como procurador, com amplos poderes,

isso foi feito colocando o nome do filho dele, o Daniel Duque, como

meu procurador.

Em trecho de seu interrogatório já acima transcrito,  ZWI SKORNICKI,  já na

qualidade de réu colaborador, reconheceu expressamente, em seu interrogatório judicial, que

as contas bancárias no exterior em nome da offshore LYNMAR ASSETS era por ele utilizada

como “conta de passagem”161:

Ministério Público Federal:- Senhor Zwi, o senhor mencionou que o

senhor  fez pagamentos de  propina em favor  do senhor Pedro

Barusco, Renato Duque, para o partido dos trabalhadores, e que

esses valores teriam tido a anuência da empresa Keppel Fels.

Interrogado:- Da Keppel. Sim Senhora.

Ministério Público Federal:- O senhor tem, pelo que eu observei,  o

senhor tinha um contrato com a Eagle e também tinha um contrato

por  essas  empresas  do  exterior,  a  Deep  Sea,  contrato  de

representação,  como que era operacionalizado esse repasse dos

valores  que seriam utilizados para pagamento de propina,  por

que esses dois contratos diferenciados?

161Evento 486
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Interrogado:- O contrato que é feito no Brasil  foi  feito exatamente

para fazer frente aos pagamentos dos meus serviços habituais dentro

da Keppel, para cada contrato que era obtido, e os contratos que

eram feitos no exterior,  com a Keppel do exterior,  e pagos na

minha  conta,  que  eu  chamo  de  conta  de  passagem,  era

exatamente...

Ministério Público Federal:- Essa Deep Sea...

Interrogado:- A Deep Sea, a Windsor, a Lynmar, a Faircon, elas

serviam  de  passagem  exatamente  para  poder  ficar  com  uma

parte,  porque  eles  sabiam  que  era  minha  comissão  e  o  resto

como propina para pagar os agentes públicos.

Desta forma, como reconheceu em virtude de acordo de colaboração,  e

com espeque na substanciosa prova documental que instrui estes autos, ZWI SCORNICKI,

com tais condutas, incorreu, por três vezes, no crime de lavagem de capitais, pois ocultou e

dissimulou  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  de

valores provenientes,  direta e indiretamente,  da prática de crimes contra  a administração

pública, como o de corrupção, bem como de crimes praticados por organizações criminosas,

de cartel, contra a ordem tributária e a licitações, tudo isso com vista a assegurar a fruição e a

sua conversão em ativos lícitos.

Cumpre ainda esclarecer, as três condutas delitivas em exame foram praticadas

em concurso material, devendo ser aplicadas, dessarte, as penas cumulativamente.

Note-se que cada uma das três transferências realizadas por ZWI SCKORNICKI

abordadas neste tópico, apesar de terem origem na mesma conta no exterior em nome da

offshore LYNMAR ASSETS, não possuem características de tempo, lugar ou mesmo maneira

de execução que possar fazer com que as posteriores sejam continuação da primeira.

Trata-se, a toda evidência, de atos autônomos de lavagem de ativos, tendo por

destino contas diversas (em nome das offshores RHEA, AQUARIUS, BERKELEY),  ostentando,

cada qual, o claro intuito de ocultação da origem ilícita dos recursos, muito embora de todas

figurasse como beneficiário PEDRO BARUSCO.
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Reforça o caráter autônomo das condutas, bem como a potencialidade lesiva

própria de cada ato, as circunstâncias de tempo observadas. Nessa linha, os episódios de

lavagem foram praticados com significativo distanciamento temporal,  afastando de modo

flagrante o aspecto de continuidade entre as ações delitivas.

Lavagem de dinheiro mediante transferências realizadas por ZWI SCORNICKI em favor

de EDUARDO MUSA 

Ainda de acordo com os fatos imputados na acusação, seguindo o modelo de

lavagem  mencionado  no  início  deste  capítulo  –  com  a  realização  de  transações  por

intermédio de contas titularizadas por empresas offshores em nome de terceiros no exterior -

na data de 07/01/2011, ZWI SCORNICKI, na condição de representante comercial e operador

do Grupo KEPPEL FELS, de modo consciente e voluntário, serviu-se de conta mantida em

instituição financeira sediada na Suiça, em nome da offshore LYNMAR ASSETS, da qual era

beneficiário, para remeter a quantia de US$ 80.000,00 (oitenta mil dólares) para a conta nº

03067104212033301, de titularidade da offshore DEBASE ASSETS, no BANCO JULIUS BÄR,

controlada por EDUARDO COSTA VAZ MUSA.

A despeito de haver prova documental da transferência162, além de declarações

do próprio réu colaborador EDUARDO MUSA163, de a conta de origem da transação bancária

estar em nome da offshore LYNMAR ASSETS CORPORATION, como já visto, utilizada por ZWI

SKORNICKI como “conta de passagem” de propina164, no curso da instrução processual não

vieram provas bastantes a demonstrar que o repasse está relacionado a crimes praticados em

detrimento da PETROBRAS.

Em depoimento prestado a esse Juízo na qualidade de colaborador, EDUARDO

MUSA afirmou que a parte de propina que lhe cabia em razão de contratos da SETE BRASIL,

na  divisão  narrada  no  capítulo  correspondente  desta  manifestação,  foi  paga  pelo

representante do estaleiro JURONG, não tendo recebidos do representante da KEPPEL FELS

recursos de propina relacionados a crimes praticados contra a PETROBRAS.

Esclareceu, ainda, que o depósito comprovado pelo documento bancário que

apresentou em razão de acordo de colaboração refere-se a sua atuação, no interesse do

grupo KEPPEL FELS, no período em que trabalhava para empresa privada OSX165.

162Evento 6, OUT2
163Evento 6, OUT3
164cf. Evento 486
165Evento 465

  287/298



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Tal  alegação  foi  corroborada  em  depoimento  do  representante  do  grupo

KEPPEL FELS, o réu colaborador ZWI SKORNICKI, por ocasião de seu interrogatório judicial166:

Juiz  Federal:-  Consta  também  na  denúncia  a  identificação  de  um

depósito  de  80  mil,  uma  transferência  da  conta  Lynmar  para  a

conta Dbase Assets, que seria do senhor Eduardo Musa, o senhor

saberia esclarecer essa transferência?

Interrogado:- Essa aí é sobre a comissão que ele pediu para OSX1,

ele na época trabalhava para a OSX e estava uma disputa entre a

Jurong e  a  Keppel  Shipyard,  não  a  Keppel  Fels,  para  fazer  uma

reforma  também  no  FPSO  da  BW,  uma  empresa  norueguesa  que

estava fazendo o gerenciamento dessa obra, e aí eu paguei para ele

essa comissão, como também tem outros valores pagos, que eu

posso identificar mais tarde, sobre o OSX2, que é um outro navio

que eu também paguei para ele uma comissão.

Nesses termos, e diante da ausência de outras provas, nos autos, que contem

em sentido contrário, observa-se que não há elementos nos autos suficientes a afirmar, acima

de qualquer dúvida razoável, que os recursos recebidos no exterior sejam provenientes de

crime.

7. DOSIMETRIA DA PENA

Fixação da pena base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

Em relação à dosimetria da pena a ser aplicada aos réus, o MINISTÉRIO PÚBLI-

CO FEDERAL passa à valoração conjunta das circunstâncias judiciais do artigo 59 em relação

aos réus e delitos imputados, da seguinte forma:

Diante  do quadro de fatos  e provas  apresentado,  exsurge a  culpabilidade

como circunstância judicial desfavorável para os réus ZWI SCKORNICKI, EDUARDO MUSA,

166Evento 486
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JOÃO FERRAZ, JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA , diante do elevado

grau de reprovabilidade de suas condutas, tendo em vista o dolo direto que pautou todas as

ações delitivas imputadas, dirigidas as suas condutas à prática de diversos crimes.

Tratam-se de réus com elevada consciência acerca do caráter ilícito de suas

condutas, manifestada tanto pelo elevado grau de escolaridade, bem como pela destacada

condição social e posição profissional de todos eles, cada qual em seu âmbito de atuação, que

atesta um nível de discernimento dos fatos bem acima do homem médio.

Ademais, manifesta-se o acentuado domínio da ilicitude nos sofisticados meca-

nismos utilizados tanto para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, quanto para a

lavagem de capitais, delitos praticados, ademais, no bojo de estrutura criminosa organizada de

modo bastante complexo.

De se ver que todos os acusados ostentavam privilegiada posição social, que vi-

olaram parâmetros de conduta penal sem qualquer justificativa econômica, e sem demonstrar

qualquer tipo de adulteração de estado psíquico ou pressão, de caráter corporal, social ou psi-

cológico.

Apesar da plena consciência que detinham do ilícito, praticavam os crimes das

formas mais lesivas, nocivas e sofisticadas, com a tranquilidade de quem age de acordo com

um plano cotidiano de normalidade.

Dessa forma, é legítimo o incremento da pena-base em virtude de a ação deliti-

va ter criado entre os apelados um status de superioridade perante a lei, a coletividade e o pa-

trimônio público.

Também os  motivos são negativos em relação aos acusados  ZWI SCKOR-

NICKI, EDUARDO MUSA, JOÃO FERRAZ, JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MONICA

MOURA.

A pauta criminosa da estrutura organizada tinha o flagrante e deliberado in-

tento de inviabilizar a concorrência no mercado de demanda de construção pesada da PE-

TROBRAS por grupos de estaleiros e ainda patrocinar o plano de poder de núcleo político,

aqui representado por JOÃO VACCARI.

Os acusados foram todos impulsionados subjetivamente pelo intento de con-

trole e manutenção no poder, comprometendo o correto funcionamento do processo decisó-
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rio da Petrobras, bem como interferindo – promovendo o desequilíbrio – no sistema econô-

mico e político.

Isso pode ser vislumbrado no caso dos estaleiros (representado o grupo KEP-

PEL FELS por ZWI SCKORNIKI), que, organizados no acima descrito quarto núcleo da estru-

tura criminosa, agiam no claro intuito de assegurar exclusividade nas contratações, em detri-

mento daqueles que não integravam o grupo criminoso; no grupo de funcionários e ex-fun-

cionários da PETROBRAS (incluídos EDUARDO MUSA e JOÃO FERRAZ) – primeiro e segun-

do núcleo da organização criminosa –, que buscavam, além do fácil acesso a vantagens fi -

nanceiras,  a sua perpetuação em elevados postos e cargos administrativos;  e também no

núcleo político e pessoas a ele vinculadas (JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA

MOURA), que atuavam motivados para promover a manutenção no poder de grupo político,

em vistas de satisfazer com expectativas próprias de ascensão profissional, incremento de in-

fluência política e mesmo garantia de negócios futuros.

Na mesma linha, negativos os vetores referentes à personalidade e conduta

social de todos os réus pela forma como agiram, de maneira reiterada e durante extenso pe-

ríodo de tempo. 

Primeiro, a conduta estendida no tempo e a naturalidade com que tratam os

graves crimes praticados demonstram de maneira suficientemente clara o desprezo que tra-

zem em suas personalidades por regras éticas e parâmetros sociais, e mesmo legais, de com-

portamento. 

JOÃO SANTANA  e  MÔNICA MOURA sentiram-se absolutamente confortá-

veis, perante o Juízo, ao sustentar o álibi de que recebiam recursos não contabilizados por

serviços prestados em campanhas eleitorais, tratando o agir ilícito como sendo “a regra do

jogo”.

Observa-se da conduta desses réus, bem como dos demais, o desdém perante

as instituições e as regras vigentes na sociedade, comportando-se como se estivessem acima

delas, as regras, suplantando sem qualquer remorso a esfera do público, da coisa pública, do

interesse social por seus mais egoístas interesses pessoais.

Impõe-se, dessarte, o agravamento da pena-base, como bem observado em

recente decisão proferida por esse Juízo167:

167Autos nº 503513966.2016.4.04.7000, Evento 9, DESPADEC1
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O mesmo raciocínio é válido para corruptores, corruptos, lavadores de

dinheiro  e  fraudadores  de  campanhas  eleitorais.  Rigorosamente,

qualquer constatação de que a prática criminosa tornou-se a "re-

gra do jogo", apenas justifica medidas judiciais mais severas para

a sua interrupção.

Ademais, os réus, como mencionado, utilizaram sua formação técnica e seus

papéis de destaque nos setores econômico e político, de maneira socialmente perniciosa.

Vale ainda ressaltar, os fatos objeto da presente persecução não são episódi-

cos ou eventos isolados. Ao contrário, o esquema de corrupção que afetava a PETROBRAS,

bem como os atos de lavagem da propina subsequente, conforme narrado por PEDRO BA-

RUSCO, constituía um quadro “endêmico e institucionalizado”. E nesse contexto, o modo re-

corrente com que os réus da presente demanda penal se conduziam em manifesto desacor-

do com a lei penal e a forma com que se utilizaram dos crimes de corrupção e de lavagem de

dinheiro de maneira sistemática e não-acidental denunciam a maior gravosidade de sua con-

duta social.

As circunstâncias dos crimes também pesam contra todos os acusados.

Os crimes praticados envolveram o pagamento e o recebimento de valores bi-

lionários,  em  um  sistema  bastante  sofisticado,  abarcando  diversos  núcleos  de  operação,

grandes estaleiros, funcionários públicos, contas secretas no exterior em nome de empresas

de fachada, em um contexto de desvios dos cofres da PETROBRAS que se estendeu por mui-

tos anos.

Ainda, os atos criminosos foram perpetrados de forma complexa, que foge

muito da prática ordinária de corrupção e lavagem, dificultando a identificação real de seus

autores. É certo que a prática de lavagem, por exemplo, importa, por si só, ocultação ou dis -

simulação da origem. Não obstante, a utilização de múltiplos mecanismos de ocultação e

dissimulação, como empresas de fachada e contratos fraudulentos, denota circunstância mui-

to mais gravosa do que usualmente observado nesse tipo de crime.

Da mesma forma, a extensão do sistema de corrupção acabou por torná-lo

muito mais refinado, passando a abranger a intermediação de pessoa jurídica criada e co-

mandada pelos mesmos integrantes do esquema implementado na PETROBRAS.
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As peculiaridades dos delitos praticados pelos acusados demonstram, portan-

to, que as circunstâncias do crime extrapolaram muito aquelas inerentes aos tipos penais, de-

vendo ser levados em consideração quando da fixação da pena base.

As consequências   dos crimes são também flagrantemente negativas em rela-

ção a todos os acusados.

Os valores objeto dos contratos obtidos mediante a prática dos crimes são da

ordem bilhões de reais. Os repasses a título de pagamento de vantagens indevidas e posteri-

ormente de branqueamento de capitais, individual ou coletivamente consideradas, são da or-

dem de dezenas de milhões de reais, só no que toca aos fatos objeto da presente demanda

penal, demarcando-se, ademais, número substancioso de operações financeiras, com grave

prejuízo consequente aos cofres públicos.

Evidente que a danosidade decorrente das ações delituosas perpetradas pelos

denunciados extrapolam os contornos típicos, a atrair a majoração da pena-base dos crimes

em exame.

Além do mais,  os  crimes  praticados  desequilibraram a  competitividade  do

mercado, em prejuízo de outras empresas não integrantes do congresso ilícito, além de im-

pactar o sistema político,  em razão do pagamento de propinas relacionado a serviços de

marketing político. 

No que  toca  à  conduta  de JOÃO VACCARI,  JOÃO SANTANA MÔNICA  e

MOURA, há, portanto, mais um tom de reprovação.

A utilização de exorbitante montante de vantagens econômicas indevidas vincu-

ladas a corrupção para o custeio não declarado de marketing político e outros serviços desti-

nados a promoção eleitoral acarreta uma inegável, fortemente reprovável, interferência no pro-

cesso democrático. A trapaça eleitoral praticada com dinheiro proveniente de corrupção que-

bra o fiel da balança, causando irreparável desequilíbrio nas disputas e, assim, afronta normas

principais do sistema político, tais como os princípios republicano e democrático.

Assim sendo, o fato de terem apurado e lavado vultosa quantia de dinheiro

como pagamento não oficial de serviços lícitos ou ilícitos prestados a partido político, a mais

dos valores milionários que já recebem formalmente pelas campanhas eleitorais, repercute em

atentado aos mais comezinhos princípios regentes da luta eleitoral, o que, por si só, depõe pela

maior gravidade desses crimes.
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Mais uma vez, a alegação de que se trata de prática comum o uso sub-reptício

de dinheiro sujo na disputa não arrefece a lesividade do crime, mas reclama, sim, mais gravosa

resposta penal.

Considerando, assim, a existência de ao menos 6 elementos negativos na pri-

meira fase da dosimetria da pena, requer-se que, para todos os delitos e acusados, a pena

base seja fixada em patamar que ultrapasse o termo médio, aproximando-se do máximo,

com vistas a regular observância do comando do artigo 59 do Código Penal.

Agravantes e atenuantes

Tendo-se analisado as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verifi-

cação das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pelos art.

61 a 66, CP e dispositivos correspondentes da legislação especial.

Em relação às condutas de ZWI SCKORNICKI, EDUARDO MUSA, JOÃO FER-

RAZ, JOÃO VACCARI, MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA , incide a agravante do artigo

61, II, b, do Código Penal em relação aos delitos de corrupção e de lavagem de ativos, eis que

os ilícitos foram perpetrados com o intuito de facilitar e assegurar a execução de outros cri-

mes. In casu, o crime de corrupção teve como objetivo assegurar e facilitar a manutenção do

cartel e do ajuste fraudulento de licitações (conexão teleológica). Por sua vez, o crime de la-

vagem de dinheiro possuiu o intuito de facilitar o pagamento de vantagens indevidas, de for-

ma a assegurar a corrupção de funcionários da PETROBRAS.

A corrupção poderia ter sido pontual; a corrupção poderia ter como objetivo a

prática de um ato de ofício legal; mas, não. O crime de cartel perdurou por longo período

(assegurado pela corrupção) e o crime de fraude à licitação envolveu atos ilegais dos funcio-

nários públicos (facilitados pela corrupção).  Posteriormente, o branqueamento dos valores

repassados permitia o funcionamento do esquema delitivo.

JOÃO VACCARI era, ainda, conforme largamente demonstrado ao longo dos

presentes memoriais, responsável, ao lado de  PEDRO BARUSCO e  RENATO DUQUE,  pela

promoção e organização da cooperação no crime, assim como pelo comando das atividades

criminosas perpetradas, ativamente participando das deliberações e tendo poder de decisão

em temas fundamentais (v.g., na divisão entre os núcleos da organização criminosa do mon-
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tante de propina), além de emitir determinações acerca dos pagamentos de propina aos be-

neficiários, de sorte que a ele se aplicam as agravantes insculpida no artigo 62, I, do Código

Penal a todos os delitos e, especificamente no que tange ao delito de organização criminosa,

a agravante do artigo 2º, §3º, da Lei 12.850/2013..

Causas especiais de aumento de pena

Em relação aos atos de lavagem, considerando que praticados de forma reite-

rada e por intermédio de organização criminosa, incide, em relação a todos os réus, a causa

de aumento de pena prescrita pelo § 4º do artigo 1º da lei 9.613/98.

Nessa senda, dada a complexidade da organização criminosa e do esquema

delituoso por ela delineado, em um amplo contexto em que ilícitos de cartel, fraude a licita-

ções, corrupção, contra o sistema financeiro, dentre outros, restaram praticados e cujos pro-

dutos foram, posteriormente, lavados por seus membros, consoante exaustivamente exposto

nos presentes autos, deve ser o aumento em questão aplicado em sua fração máxima (2/3).

Mencione-se, ainda, que a aplicação dessa majorante consiste em uma respos-

ta legal ao uso da lavagem de dinheiro para fortalecimento de organizações criminosas, ine-

xistindo, portanto, bis in idem, configurando-se duas objetividades jurídicas distintas. A lava-

gem de capitais tem como bem jurídico tutelado a ordem econômico-financeira, ao passo

que o crime de quadrilha é espécie de crime contra a paz pública168.

Em relação ao crime de integrar organização criminosa, conforme abordado

em tópico próprio, incide a causa especial de aumento de pena do § 4º, II, do artigo 2º da lei

12.850/13, tendo em vista que a condição de funcionários públicos dos corrompidos (RENA-

TO DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS) que constituíam o primeiro

núcleo da organização criminosa era crucial para a prática dos delitos objetivados pela orga-

nização. Aplica-se também as causas de aumento de pena dos incisos III e V do § 4º, artigo

2º da lei 12.850/13, considerando que parte dos valores ilícitos obtidos pela organização era

destinada ao exterior. E ainda, tendo em vista que a organização criminosa ora revelada, con-

forme acima exposto, atuava em esquema ilícito representado por uma extensão daquele im-

plementado no âmbito da Diretoria de Serviços, resta evidente o seu relacionamento com

outros grupos criminosos formados por outras empreiteiras, operadores financeiros e funcio-

168LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3ª ed. Salvador: Juspodivm,
2015, p. 346.
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nários públicos, sendo certo, contudo, que integrados também por RENATO DUQUE, e que

também atuavam naquela Diretoria, seguindo modus operandi bastante semelhante ao ob-

servado nestes autos. Incide, assim, também a majorante prevista no inciso IV do § 4º, do

artigo 2º da lei 12.850/13.

Considerando-se, nessa senda, a presença de quatro das hipóteses previstas

no dispositivo em comento, deve a pena base ser aumentada de 2/3.

Em relação aos crimes de corrupção, consoante exposto no tópico próprio,

tendo em conta a efetiva omissão de atos de ofício, bem como a prática de atos com infra -

ção de deveres funcionais por parte de  RENATO DUQUE  e  PEDRO BARUSCO, incidem as

causas de aumento de pena previstas no artigo 317, §1º, e 333, parágrafo único, ambos do

Código Penal,  respectivamente em relação a  MÔNICA MOURA, JOÃO SANTANA, JOÃO

VACCARI, EDUARDO MUSA e JOÃO FERRAZ e ZWI SCKORNICKI.

Além disso, também nos casos dos crimes de corrupção imputados a MONI-

CA MOURA,  JOÃO SANTANA,  JOÃO VACCARI,  EDUARDO MUSA,  JOÃO FERRAZ e  ZWI

SKORNICKI, deverá ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 327, §2º, do Código

Penal, uma vez que os crimes foram cometidos com a participação de RENATO DUQUE, o

qual ocupava o cargo de Diretor de Serviços da Petrobras.

Disposições especiais

Tendo em vista a celebração de acordo de colaboração premiada pelo MPF

com ZWI SCKORNICKI, EDUARDO MUSA e JOÃO FERRAZ, requer-se a observação dos pa-

râmetros ali estipulados.

Quanto aos demais acusados, requer-se que o cumprimento se dê inicialmen-

te no regime fechado.

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da

pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada acusado. 

Os condenados devem ser também condenados ao pagamento das despesas

processuais.
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REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna pela parcial procedência

dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a condenação de ZWI SCORNICKI como incurso nas penas:  i) do art. 2º,

caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; ii) do artigo 333, caput e par.

único c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 13 (quatorze) vezes, em con-

curso material; iii) do artigo 1º da Lei nº 9.613/98  por 12 vezes (número de transferências

efetuadas), em concurso material, tudo na forma do art. 29, do Código Penal;

b) absolvição de ZWI SKORNICKI da imputação de uma conduta de lavagem

de ativos (artigo 1º, da Lei nº 9.613/98), relativa a transferência de USD 80.000 em favor de

EDUARDO MUSA ( realizadas em favor de EDUARDO MUSA – evento 6, PET1)

c) a condenação de JOAO FERRAZ como incurso nas penas: i) do art. 2º, ca-

put e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; ii) do artigo 317, caput e par.

1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 6 (seis) vezes, em concurso materi-

al, tudo na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal;

d) a condenação de E  DUARDO MUSA como incurso nas penas: i) do art. 2º,

caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; ii) do artigo 317, caput e par.

1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 6 (seis) vezes, em concurso materi-

al, tudo na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal

e) a absolvição de EDUARDO MUSA da imputação de uma conduta de lava-

gem de ativos (artigo 1º, da Lei nº 9.613/98), relativa ao recebimento de transferência de USD

80.000 provenientes de ZWI SKORNICKI – evento 6, PET1);

d)  a condenação de JOAO VACCARI como incurso nas penas: i) do artigo

317, caput e par. 1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 10 (dez) vezes, em

concurso material; ii) do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 por 9 vezes, em concurso material, tudo

na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal;

e)  a condenação de JOAO SANTANA como incurso nas penas:  i)do artigo

317, caput e par. 1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 10 (dez) vezes, em

concurso material; ii) do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, por 9 vezes, em concurso material, tudo

na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal;
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f)  a condenação de MONICA MOURA como incursa nas penas: i) do artigo

317, caput e par. 1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 10 (dez) vezes, em

concurso material; ii) do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, por 9 vezes, em concurso material, tudo

na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal;

g) seja decretado o  perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do

seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimentos bancários

e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreen-

são, nos seguintes montantes169:

g.1)  pelo  menos  US$  30.418.622,23,  equivalentes  a  R$

111.919.236,77170, correspondente a 1% do valor total dos contratos celebrados com a

PETROBRAS para a realização de obras das Plataformas P-51, P-52, P-56 e P-58, descri-

tas nesta denúncia, no interesse dos quais houve o pagamento de propina a RENATO

DUQUE e PEDRO BARUSCO, ou a agentes, públicos e privados, por eles indicados;

g.2) pelo menos US$ 185.851.595,34 equivalente a R$ 683.803.774,74171

correspondente a 0,9% do valor total dos seis contratos firmados com a PETROBRAS

relativos ao fornecimento de sondas pelo Estaleiro Brasfels  por intermédio da SETE

BRASIL, descritos nesta denúncia, no interesse dos quais houve o pagamento de propi-

na a RENATO DUQUE, ou a agentes, públicos e privados, por eles indicados;

h) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer o arbi-

tramento cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS, com base

no art.  387,  caput e IV,  do CPP,  no montante de  US$ 432.540.435,14,  equivalente  a  R$

1.591.446.023,02172 ,correspondente ao dobro dos valores totais de propina prometida e

paga referida nos itens "d.1" e "d.2"173 supramencionados.

169Os valores deverão ser calculados independentemente da quota parte das empresas nos consórcios que
executaram os contratos, ante a natureza solidária da obrigação, conforme art. 942, caput, segunda parte,
do Código Civil.
170Dólar cotado a 3,6793, conforme obtido na data de 26/03/2016 em http://economia.uol.com.br/cotacoes/
171Dólar cotado a 3,6793, conforme obtido na data de 26/03/2016 em http://economia.uol.com.br/cotacoes/
172Dólar cotado a 3,6793, conforme obtido na data de 26/03/2016 em http://economia.uol.com.br/cotacoes/
173Tal valor é estimado com base no fato de que é possível supor que os denunciados causaram danos a PE-

TROBRAS de pelo menos o dobro da propina que foi paga a agentes públicos e privados, em decorrência 
desses contratos
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Curitiba, 23 de agosto de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Laura Tessler
Procuradora da República
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