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

 

Curitiba, 25 de agosto de 2016. 

 
OPERAÇÃO LAVAJATO 

URGENTE 
SIGILOSO 

 
 
 
Assunto: Representação por medidas cautelares  
Referência:   Autos nº 5031082-05.2016.4.04.7000/PR 

Autos nº 5046271-57.2015.4.04.7000/PR (IPL 1985/201 5) 
Autos nº 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL 2255/201 5) 
Autos nº 5001467-67.2016.4.04.7000/PR (IPL 0066/201 6) 

 
 
 I – BREVE HISTÓRICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A presente representação policial, amparada em elementos probatórios colhidos nos 

inquéritos e procedimentos em epígrafe, busca aprofundar as investigações em face de ANTONIO 

PALOCCI FILHO , BRANISLAV KONTIC , GUIDO MANTEGA, JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, JOÃ O 

CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA MOU RA, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

e outros. 

Com as deflagrações, em decorrência de investigações policiais, das 23ª e 26ª fases 

ostensivas da OPERAÇÃO LAVAJATO , descortinou-se que o grupo empresarial ODEBRECHT aparelhou 

um setor dentro de sua estrutura societária voltado exclusivamente para pagamentos ilícitos e à margem 

de qualquer contabilidade legal para agentes públicos e políticos. Trata-se do Setor de Operações 

Estruturadas , capitaneado por HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , LUIZ EDUARDO 

DA ROCHA SOARES , FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA , MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , 

ANGELA PALMEIRA  e ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS . 

Apurou-se, igualmente, que JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA  receberam recursos no exterior – em contas em nome de empresas offshore 

não declaradas ao Fisco – e no Brasil, em espécie, não só do Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECHT, mas também de outros assim denominados operadores do esquema criminoso instalado 
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na PETROBRAS – é o caso do pagamento de US$ 4.500.000,00 efetuados por ZWI SKORNICKI, em 

virtude de contratos da KEPPEL FELS com a PETROBRAS e com a SETEBRASIL, em benefício de conta 

na Suíça em nome da offshore SHELLBILL FINANCE S.A., controlada por JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA. 

A prova de que JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA foram beneficiários dos pagamentos operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas  

da ODEBRECHT decorreu não só do conteúdo da prova testemunhal e documental de MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES , mas, sobretudo, do aprofundamento das investigações em face de FERNANDO 

MIGLIACCIO DA SILVA . 

No transcorrer da investigação policial conduzida nos Autos nº 5046271-

57.2015.4.04.7000 (IPL nº 1985/2015), foi encontrada uma planilha em posse de e-mail sigiloso utilizado 

por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA , relacionando pagamentos controlados por MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , os 

quais eram chamados pelo codinome “FEIRA”, e para outros beneficiários até então não identificados. 

A planilha, intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, foi objeto de análise através 

do Relatório de Polícia Judiciária nº 24/2016 e também da representação policial por medidas cautelares 

do Evento 13 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5003682-16.2016.4.04.7000/PR. 

Abaixo, o conteúdo da primeira planilha da pasta de trabalho salva sob o nome “POSICAO 

– ITALIANO310712MO.xls ”: 
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Conforme será demonstrado a seguir, foi possível a identificação de novos codinomes e 

beneficiários de recursos ilícitos, assim como a colheita de novos elementos probatórios que comprovam 

a efetiva realização dos pagamentos solicitados e coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO para 

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA relacionados na planilha 

acima e operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, assim como 

pagamentos efetuados para o próprio investigado por intermédio de operador até então desconhecido. 

Foi possível, também, demonstrar que ANTÔNIO PALOCCI FILHO  foi o responsável por 

coordenar os pagamentos ilícitos em conluio com MARCELO BAHIA ODEBRECHT , fatos que podem 

consubstanciar a prática, em tese, de crimes de corrupção, lavagem de capitais e formação de quadrilha. 

Além disso, foram identificados novos beneficiários de pagamentos ilícitos 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 

 

*        *                  * 

 

II – DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ODEBRECHT PARA PAGAME NTO DE 

VANTAGENS INDEVIDAS E A EFETIVA CIÊNCIA E COORDENAÇ ÃO DE MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT 

 

O aprofundamento das investigações para apuração dos incontáveis crimes praticados 

através do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT demonstrou que o grupo empresarial 

possuía estrutura própria e voltada para pagamento de vantagens indevidas desde, pelas provas colhidas 

até o momento, o ano de 2003. 

A 23º fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , batizada de Acarajé, demonstrou que 

FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA  SOARES, HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , todos funcionários 

da ODEBRECHT, desempenhavam funções que consistiam, basicamente, em pagamentos ilícitos a 

diversos atores, desde políticos a agentes públicos. 

Com a prisão temporária de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , essencial para a 

regular colheita de provas, diversos documentos demonstraram que todos os funcionários citados, além 

de ANGELA PALMEIRA e ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS , faziam parte do assim denominado Setor 

de Operações Estruturadas , que consistia em verdadeira máquina empresarial de corrupção nacional e 

internacional e lavagem de dinheiro. 

Em desdobramento da 23º fase, a POLÍCIA FEDERAL deflagrou a 26º fase ostensiva da 
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OPERAÇÃO LAVAJATO , batizada de Xepa, a qual, em síntese, descortinou grande parte do 

funcionamento do Setor de Operações Estruturadas do GRUPO ODEBRECHT. 

Mensagem de 18.04.2008 analisada no Relatório de Polícia Judiciária nº 124/2016 

(ANEXO3, evento atual, e também nos autos nº 5031082-05.2016.4.04.7000, Evento 2, OUT1) revelou 

outros requintes do modo de atuação do Setor de Operações Estruturadas e de seus atores. Abaixo, 

transcrevo-a: 
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As investigações que fundamentaram a deflagração da 26º fase demonstraram que 

executivos do GRUPO ODEBRECHT dirigiam suas demandas de pagamentos ilícitos aos funcionários do 

Setor de Operações Estruturadas .  

O e-mail acima revela que tais demandas eram solicitadas a ISAIAS UBIRACI CHAVES 

SANTOS, vulgo BIRA , o qual, possivelmente, repassava os pedidos aos demais funcionários do setor 

para operacionalização dos pagamentos ilícitos. No caso, em 17.04.2008, HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO, Líder Empresarial do GRUPO ODEBRECHT e responsável pelo Setor de 

Operações Estruturadas , informa, por intermédio da secretária de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , 

que  

 
“(...) Devido ao ocorrido com nosso colega Ubiraci deixando-o temporariamente afastado das 
suas atividades solicitamos que direcionem a Programação Semanal de DGI até segunda ordem 
para Angela Palmeira atravez do e-mail abaixo (...) 
Favor divulgar para seus parceiros DC’s esta orientação temporária”  

 

Já restou suficientemente claro – com as investigações das 23º e 26º fases da 

OPERAÇÃO LAVAJATO – o caráter ilícito de todas as atividades executadas pelo Setor de Operações 

Estruturadas . Ao que parece, tais demandas ilícitas possuíam uma sigla que as identificava: DGI. Além 

disso, também ao que parece – importante esclarecer que não é mera suposição, uma vez que a análise 

é embasada em fatos já denunciados, relativos as ações ilícitas do Setor de Operações Estruturadas –, 

os pedidos de pagamentos ilícitos deveriam respeitar um cronograma semanal, isto é, os pedidos e 

consequentes liquidações seriam feitos por semanas. 

Além disso, duas outras informações extraídas do e-mail são importantes. A mensagem 
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foi direcionada aos seguintes executivos: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, BERNARDO 

GRADIN, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS, HENRIQUE  VALLADARES, IRINEU BERNARDI 

MEIRELES, JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA, MIGUEL DE  ALMEIDA GRADIN, PAUL ELIE 

ALTIT, ADRIANO JUCA, PAULO HEYAN YUE CESENA, ALESSA NDRO CESAR DIAS GOMES, ANDRE 

AMARO, ANDRE LUIZ CAMPOS RABELLO, CARLOS A. PASCHOA L, DANIEL VILLA, ERNESTO SÁ 

VIEIRA BAIARDI, EUZENANDO AZEVEDO, FABIO ANDREANI G ANDOLFO, GILBERTO NEVES, 

JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, LUIZ ANTONIO MAMERI, LUIZ ROCHA, MARCO ANTONIO 

VASCONCELOS CRUZ, MIGUEL PERES . 

Por sua vez, há orientação expressa de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA 

FILHO para que tais executivos informassem aos Diretores de Contratos (DC’s) de suas áreas que as 

demandas ao Setor de Operações Estruturadas fossem direcionadas, em razão de afastamento 

temporário de ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS , à ANGELA PALMEIRA . 

Conclui-se, portanto, que o grau de utilização, não só de conhecimento, do Setor de 

Operações Estruturadas não se limitava aos executivos líderes (Líderes Empresariais) de cada área do 

GRUPO ODEBRECHT, sendo permitido que até mesmo Diretores de Contratos (DC’s) solicitassem a 

realização de pagamentos ilícitos, os quais, obviamente, diziam respeito a remuneração criminosa de 

agentes públicos e/ou políticos ligados aos contratos/obras executadas por cada área da companhia. 

Observa-se o emprego da sigla DGI pelo próprio Diretor-Presidente da ODEBRECHT, 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em anotações no celular de sua propriedade e que foi apreendido por 

ocasião da deflagração da 14º fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO . O conteúdo do aparelho foi 

extraído a partir do Laudo nº 1386/15. A seguir, as anotações do investigado relativo ao emprego da sigla 

DGI, utilizado por seu grupo empresarial para fazer referência aos pagamentos ilícitos efetuados à margem 

de contabilidade regular: 
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Na anotação, MARCELO BAHIA ODEBRECHT alerta para pagamentos ilícitos da 

oposição (“Cuidado DGI oposicao”) e, ao que parece, relacionados a obra da construção da Usina 

Hidrelétrica de Tocoma, na Venezuela. 

 

 

 

Nesta anotação, MARCELO BAHIA ODEBRECHT relaciona pagamentos ilícitos à 

Angola, fazendo referência a possível reunião para tratar do tema (“Meet vs DGI?”). 
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Novamente o emprego da sigla DGI por MARCELO BAHIA ODEBRECHT . Observa-se 

que há menção de alocação do custo DGI, reforçando-se a conclusão de DGI consiste em sigla para 

valores, os quais, no contexto de emprego do termo, revestem-se de caráter ilícito. 

 

 

Esta nota, por sua vez, apresenta importante relevância para a investigação. MARCELO 
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BAHIA ODEBRECHT relaciona DGI – sigla empregada para pagamentos ilícitos – a consórcios, sondas 

e a JOÃO VACCARI NETO . Outras palavras constantes na anotação permitem a conclusão de que os 

pagamentos ilícitos mencionados por MARCELO se referiam aos navios-sondas construídos pelo 

ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU para futura contratação em conjunto com a SETE BRASIL 

para operação e exploração do pré-sal pela PETROBRAS  – houve o emprego da palavra SETE no mesmo 

contexto. 

Cumpre ressaltar que a ilicitude referente as operações dos navios-sondas foi um dos 

motivos que fundamentou o primeiro decreto de prisão cautelar de MARCELO BAHIA ODEBRECHT . Em 

decisão nos Autos nº 5024251-72.2015.4.04.7000, o MM. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal assim 

se manifestou: 

 
“Do material apreendido na sede da Odebrecht quando das buscas autorizadas pela decisão judicial 
de 10/11/2014 (evento 10 do processo 5073475-13.2014.404.7000),  chama a atenção a 
identificação de mensagem eletrônica enviada por Roberto Prisco Ramos (da Braskem) a executivos 
da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Marcio Faria da Silva e Rogério Araújo, 
no qual se faz referência à colocação de um sobrepreço de ordem de vinte a vinte e cinco mil dólares 
por dia no contrato de operação de sondas, o que remete aos contratos da empresa com a Petrobrás 
(fl. 10 do laudo 0777/2015, evento 1, anexo10). Reproduzo: 
 
"De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br> 
 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo 
 
Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011 
 
Assunto: RES: RES: sondas 
 
Falei com o André em um sobre-preço no contrato de operação da ordem de $20-25000/dia (por 
sonda). 
 
Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e OAS, para que eles não venham a se 
tornar futuros concorrentes na área de afretamento e operação de sondas. 
 
Já temos muitos brasileiros “aventureiros” neste assunto (Schahim, Etesco...). 
 
Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para a CNO, mas não posso fazê-lo para as 
outras duas; isto teria que ir dentro do mecanismo de distribuição de resultados dentro do 
consórcio.Meu ponto é que ele não pode ser proporcional as participações atuais, porque, sem a 
OOG, a equação não fecha e quem trás a OOG é a CNO. 
 
Em tempo: falei ao André, respondendo a pergunta dele, que o desenvolvimento do Operador tem 
que ser desde o inicio, para participar da escolha dos componentes, acompanhar a construção das 
Unidades, definir níveis de spare parts e, principalmente, preparar os testes e comissionamento. Ele 
pareceu entender." 
 
Embora o fato necessite ser investigado mais profundamente, essa mensagem eletrônica também 
corrobora as declarações dos criminosos colaboradores quanto à prática de crimes na relação entre 
a Odebrecht e a Petrobrás. 
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Com base em todos elementos, ressalvando que aqui não se fez análise exaustiva da prova, mas 
apenas exame em cognição sumária, forçoso concluir pela presença também de prova suficiente do 
pagamento de propina pela Odebrecht a dirigentes da Petrobrás, principalmente através de contas 
no exterior. 
 
(...) 
 
11. Há presença de risco à ordem pública . 
Na assim denominada Operação Lavajato, este Juízo tem cotidiamente se deparado com um 
quadro, em cognição sumária, de corrupção e lavagem de dinheiro sistêmicas. 
Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há 
como não reconhecer a presença de risco à ordem pública,  sendo a prisão preventiva, infelizmente, 
necessária para interromper o ciclo delitivo. 
O risco em concreto de reiteração é evidente. 
Apesar da Petrobrás ter proibido as empreiteiras de celebrarem novos contratos, há diversos 
contratos em execução. Segundo informações colhidas pela Polícia Federal constantes no Relatório 
de Análise de Material nº 154 (evento1, anexo 22, 1-8), e no Relatório de Análise de Material nº 133 
(evento 1, anexo30, 1-3), estariam ativos, pela Odebrecht, os contratos de implantação das UHDTs 
e UGHs na RNEST, os contratos de afretamento das Unidades Norbe VI, VIII e IX, de afretamento e 
serviços da Embarcação do tipo PLSV, os contratos do Consórcio TUC no Comperj, os contratos de 
gerenciamento de resíduos, tratamento de resíduos e tratamento térmico, de prestação de serviços 
de perfuração da Unidade Delba IV, entre outros, enquanto, pela Andrade Gutierrez, os contratos de 
locação de galpões e pátios em terminais, de implantação das Tubovias do Comperj e os contratos 
do Consórcio Techint/Andrade Gutierrez, todos possíveis fontes de desvios e de propinas. 
Entre os contratos ativos da Odebrecht, é provável que se encontrem aqueles pertinentes à aludida 
mensagem eletrônica acerca do sobrepreço em operação de sondas. 
Apesar da mudança da direção da Petrobras, não foram ainda totalmente identificados todos os 
empregados, ainda que não diretores, que se corromperam, o que é ilustrado pelos fatos em 
investigação acima relatados envolvendo Celso Araripe de Oliveira. 
O esquema criminoso afetou mais diretamente a Petrobrás, mas há fundada suspeita de que vai 
muito além da Petrobrás. 
Pedro Barusco, como visto, já declarou que o esquema criminoso foi reproduzido na SeteBrasil e já 
há prova de corroboração nesse sentido. 
Paulo Roberto Costa declarou em Juízo que a mesma cartelização da grandes empreiteiras, com a 
manipulação de licitações, ocorreria no país inteiro. (...)” 

 

Cumpre ressaltar que o modelo criminoso e destrutivo empregado pelo PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRA SILEIRO e PARTIDO 

PROGRESSISTA na PETROBRAS estendeu-se para operação que envolveu a construção de 21 navios-

sondas para a SETE BRASIL e que foram objeto de licitação para afretamento e operação pela estatal 

brasileira para possibilitar a exploração do pré-sal. Tanto é assim que já há ação penal em curso (Autos nº 

5013405-59.2016.4.04.7000/PR) relativo a pagamentos criminosos na contratação das sondas pela SETE 

BRASIL e posteriormente licitadas para a PETROBRAS . Na decisão que recebeu a denúncia em face de 

ZWI SKORNICKI, JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA – 

objetos de investigação e medidas cautelares na 23º fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO – o Exmo. 

Magistrado assim se pronunciou quanto aos fatos, em tese criminosos, relacionados a possíveis 

pagamentos de vantagens indevidas em razão da contratação dos navios sondas em questão: 
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“Ainda segundo a denúncia, também teria havido o pagamento de propinas, em circunstâncias 
semelhantes, pelo Grupo Keppel Fels em contratos celebrados com a empresa SeteBrasil para 
fornecimento de sondas para utilização pela Petrobrás na exploração do petróleo na camada de pré-
sal. 
O acusado Pedro José Barusco Filho revelou que o esquema criminoso da Petrobrás reproduziu-se 
na empresa SeteBrasil para a qual foi indicado como Diretor de Operações a partir de fevereiro de 
2013, a fim de conduzir o projeto de construção de sondas de perfuração de águas profundas para 
exploração do pré-sal. 
A SeteBrasil foi constituída com diversos investidores, entre eles a Petrobrás e com recursos 
provenientes de fundos de pensão da Petros, Previ e Funcef, Valia. Também tem por sócios 
empresas privadas e instuições financeiras, como os bancos Santander, Bradesco e o BTG Pactual. 
Segundo Pedro Barusco, a Petrobas lançou licitação para a construção de vinte e uma sondas para 
exploração do pré-sal no Brasil. 
A SeteBrasil ganhou a licitação e negociou vinte e um contratos de construção dessas sondas com 
vários estaleiros, sendo seis sondas negociadas com o Estaleiro Brasfels, pertencente ao Grupo 
Keppel Fels. 
Como consequência, por intermédio da Sete Brasil, foram contratadas a construção e o fornecimento 
de seis sondas, tendo por destinatário final a Petrobras, no valor total de USD 20.650.177.260,22. A 
construção seria feita no Estaleiro Brasfels, pertencente ao Grupo Keppel Fels. 
A propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos contratos e dividida 1/3 para o Diretor de 
Engenharia e Serviços da Petrobrás Renato de Souza Duque, 1/3 para os acusados Pedro José 
Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como 
dirigentes da própria empresa SeteBrasil, e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, também com 
arrecadação por João Vaccari Neto. Parte dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores foi 
também direcionada em favor de Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho. 
(...)” 

 

Como se sabe, a ODEBRECHT participou e obteve contratos com a SETE BRASIL para 

construção de ao menos seis (6) navios-sondas de perfuração (drillships), os quais seriam utilizados pela 

PETROBRAS para a exploração do pré-sal após licitação que envolveu a ODEBRECHT ÓLEO E GAS  no 

que diz respeito à operação das unidades de perfuração marítima. Para tanto, a ODEBRECHT participou 

da formação do ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU (EEP) – há na mesma anotação de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT menção à “EEP” imediatamente antes da anotação “Vacari vs sondas vs DGI 

consórcios” – em parceria com a OAS INVESTIMENTOS e a UTC PARTICIPAÇÕES .1 

Conforme será demonstrado posteriormente, ANTONIO PALOCCI FILHO foi procurado 

por MARCELO BAHIA ODEBRECHT em diversas oportunidades para tratar das dificuldades que sua 

companhia possuía para aceitar os termos das negociações envolvendo os navios-sondas do pré-sal. 

A fim de que não restem dúvidas de que a sigla DGI, no GRUPO ODEBRECHT, era 

utilizado para fazer referência a pagamentos de vantagens indevidas (propina), é necessário mencionar 

                                                           
1 Maiores informações, de fontes abertas, disponíveis em <http://odebrecht.com/pt-br/negocios/nossos-negocios/enseada-industria-
naval>; <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1671025-estaleiro-enseada-vai-reestruturar-divida-de-r-700-
milhoes.shtml>; <http://infograficos.estadao.com.br/public/economia/sonhos-interrompidos-lava-jato-estaleiro-bahia/>. Acessados 
em 19.05.2016. 
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que, durante análise prévia de e-mails apreendidos na sede da companhia, por ocasião da deflagração da 

23ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO, pertencentes a MAURÍCIO COURI RIBEIRO , executivo investigado 

por gerenciar falhas em pagamentos de vantagem indevida para MANUEL VAZQUES , assessor do ex-

Secretário de Transportes do Governo da Argentina, RICARDO RAÚL JAIME , foram encontradas 

anotações, sob a sigla DGI, referente a pagamentos ilícitos relacionados a obras naquele país. 

O conteúdo a seguir, extraído do material nº 745/16, a partir do Laudo nº 324/16 – 

SETEC/SR/DPF/PR, indexado pelo sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED), 

consiste em alguns e-mails encontrados no back-up da caixa do executivo MAURICIO COURI RIBEIRO : 
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Mais uma vez, observa-se que DGI é associado tanto ao Setor de Operações 

Estruturadas – no primeiro e-mail há menção à ANGELA PALMEIRA (Angela), ISAIAS UBIRACI CHAVES 

(BIRA), LUIZ ANTONIO MAMERI (MAMERI), LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES (LUIZINHO), 

FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (FERNANDO) – quanto a pagamentos de vantagens indevidas, 

corroborando-se, assim, a conclusão de que o emprega da sigla fazia menção a pagamentos ilícitos 

operacionalizados pelo setor. 

Por sua vez, há utilização da sigla relacionada a pagamentos para codinomes, artifício 

utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas para ocultar o real beneficiário dos pagamentos ilícitos. 

Cite-se, por exemplo, “TATU”, “CHORAO”, “BIG BOSS”, “TOTTI”, “MORENO”. 

Além disso, em outra mensagem (“Assunto: Reunion Sarmiento 29/04/10), os pagamentos 

ilícitos (DGI) estão relacionados a determinadas obras e/ou aditivos. 

A efetiva conclusão de algumas análises de materiais apreendidos na 23ª fase ostensiva 

da OPERAÇÃO LAVAJATO , em especial de mídias pertencentes a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR, corroborou não só a conclusão já alcançada de que DGI era sigla empregada em referência aos 

pagamentos de vantagens indevidas operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas,  mas 

também que tais pagamentos eram realizados e inclusive autorizados por MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e não se limitavam a qualquer esfera específica de governo, uma vez que foram 

identificados pagamentos de propina nas mais diversas obras executas pela ODEBRECHT no Brasil. 

O Relatório de Polícia Judiciária nº 461/2016 (ANEXO4, evento atual), produzido pelo 

Núcleo de Análise do GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR apresentou elementos significativos do grau de 

deturpação da coisa pública pela ODEBRECHT. A seguir, serão transcritos alguns elementos probatórios, 

assim como algumas das conclusões alcançadas pelo Núcleo de Análise. 

Na mensagem abaixo, o executivo FABIO ANDREANI GANDOLFO encaminha a 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR e ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS programação para 
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pagamento de vantagem indevida, em 2004, relacionado à “L2”, em possível referência a obras de 

prolongamento da Linha 2 do metrô de São Paulo2, para prováveis agentes públicos mencionados pelos 

codinomes de “COMUNICAÇÃO” e “CARECA”: 

 
Assunto: RES: DGI 
De: Marcelo Odebrecht mbahia@br.odebrecht.com 
Para:  'Benedicto Junior' bjunior@br.odebrecht.com;  
CC: Isaias Ubiraci  C Santos ubiraci @br.odebrecht.com;  
Envio:  30/08/2004 12:03:31 

 

ok 

 

-----Mensagem original----- 

De: Benedicto Junior [mailto:bjunior@br.odebrecht.c om] 

Enviada em: segunda-feira, 30 de agosto de 2004 11: 44 

Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht' 

Assunto: ENC: DGI 

 

 

MBO, 

  

SEGUE PLANILHA DO FABIO ANEXA. 

  

FAVOR APROVAR ATÉ QUE EU PEGUE O PAPER COM SEU OK E REEVIE AO UBIRACI. 

  

JR 

-----Mensagem original----- 

De: F abio Gandolfo [mailto:gandolfo@br.odebrecht.com] 

Enviada em: Monday, August 16, 2004 2:53 PM 

Para: Benedicto Junior 

Cc: Ubiraci Santos 

Assunto: DGI 

 

                                                           
2 A execução da obra é comprovada por notícia veiculada no sítio <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00101-
00200/198/impressao.html>. Observa-se que o diretor do contrato é o executivo FABIO ANDREANI GANDOLFO. Acesso em 
16.08.2016. 
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JR 

  

Segue programacao L2 para o fim do mes. 

Comunicacao=GW 

Careca= amigo PN 

I=R$2000.000,00 

  

FG 

A mensagem revela, ainda, que BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR solicitou 

autorização para o pagamento de vantagem indevida a MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o qual, na 

sequência, autorizou.  

Observe-se, por fim, que o assunto do e-mail é DGI, ou seja, mais uma vez resta 

comprovado que a sigla era empregada para referência a pagamentos de vantagens indevidas 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas . 

Existem, também, mensagens de BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR , de 2006, 

referentes à DGI, isto é, ao pagamento de vantagens indevidas, relacionado a obra Coletor Tronco-Alegria3 

– item 4.2 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

No e-mail, também foram identificados os executivos PAULO HENRIQUE QUARESMA  e 

EDUARDO PORTUGAL PEDREIRA . 

Em outra mensagem, cujo assunto também é DGI, VALTER LUIS ARRUDA LANA  solicita 

autorização de BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR para pagamentos de vantagem indevidas. 

Abaixo, seu conteúdo: 

 

                                                           
3 A execução da obra é comprovada por material veiculado no sítio 
<http://www.odebrecht.com/sites/default/files/relatorio_anual_2010_portugues.pdf>, especificamente na f. 29. Acesso em 
16.08.2016. 
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Os pagamentos de propina foram solicitados em benefício do agente identificado pelo 

codinome “LEGISLADOR”, relacionado à obra do Porto de Rio Grande4, e dos agentes “OPERADOR” e 

“ORIENTADOR”, estes em relação à obra de Porto de Laguna5. 

Em outra mensagem, transcrita abaixo, o executivo BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR solicita autorização de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , com ciência de FABIO ANDREANI 

GANDOLFO e ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS, para programação para pagamento de vantagem 

indevida, em 2006, relacionado a contrato da ODEBRECHT executada para a EMTU (EMPRESA 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S /A):  

                                                           
4 A execução da obra é comprovada por material veiculado no sítio <http://www.odebrecht.com/pt-br/obra-do-porto-de-rio-grande-
conclui-a-construcao-da-dragagem>. Acesso em 16.08.2016. 
5 A execução da obra é comprovada por material veiculado no sítio < http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00101-00200/197>. 
Acesso em 16.08.2016 
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Observe-se que os pagamentos previstos para os agentes públicos identificados pelos 

codinomes “IBIRAPUERA”, “CAMPINAS” e “CASA DE DOIDO – SP” estavam diretamente vinculados ao 

contrato que a ODEBRECHT obteve da EMTU, em especial ao valor geral do instrumento e dos 

pagamentos que a empresa receberia pela execução da obra. 
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Constate-se, ainda, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  autorizou explicitamente os 

pagamentos. Além disso, assim como em mensagem acima, a autorização explícita de MARCELO  para 

pagamentos de vantagens indevidas a agentes referidos apenas por codinomes revela que o Diretor 

Presidente da ODEBRECHT tinha conhecimento da real identidade dos beneficiários de recursos espúrios. 

Outra mensagem, desta vez entre o executivo FERNANDO JOSÉ MALTONI  e 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR , de 2008, revela que houve pagamento de vantagem 

indevida “para atender a uma solicitação da Dra.”, ainda não identificada, relativo a obras da ODEBRECHT 

junto ao SANASA  – item 4.6 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

Conforme consultas em fontes abertas6, FERNANDO JOSÉ MALTONI  foi Diretor de 

Contrato da ODEBRECHT em obras de Capivari, projeto executado junto ao SANASA – SOCIEDADE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. , de Campinas. 

Em outra parte do bem lançado documento investigativo, foi encontrada uma planilha 

digitalizada alocando 3,0% de obra executada pela ODEBRECHT para a Prefeitura Municipal de Campinas 

possivelmente referente ao Túnel 2 do Complexo Viário Joá Penteado7 para pagamento de vantagens 

indevidas – encontrado sob a sigla DGI, no total de R$ 1.167.362,91. Abaixo, o documento: 

 

                                                           
6 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01301-01400/1342/impressao.html>. Acesso em 16.08.2016. 
7 Disponível em < http://www.odebrecht.com/pt-br/tunel-2-do-complexo-viario-joa-penteado-e-inaugurado-em-campinasl>. Acesso 
em 16.08.2016. 
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Em outra mensagem, datada de 2004, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR 

solicita a MARCELO BAHIA ODEBRECHT , com ciência de SÉRGIO ROGERIO AMARAL BEZERRA e 

ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS , autorização para programação de pagamento de vantagem indevida 

para indivíduo denominado de “SANTO”. 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR  revela que a necessidade do pagamento é 

provocada por valor recebido da OAS a título de aditivo por algum contrato possivelmente executado em 

consórcio entre as empreiteiras e relacionado à construção/reforma de um centro educacional universitário 

(CEU) 

SÉRGIO ROGERIO AMARAL BEZERRA , o diretor de contrato da obra, explica a 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  as contas para que fosse alcançado o valor de propina a ser pago, ou, 
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nas palavras do executivo, o valor da “taxa de compromisso”. Abaixo, as mensagens: 

 
Assunto: ENC: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU  
De: Benedictor Junior bjunior@br.odebrecht.com 
Para:  'Marcelo Bahia Odebrecht' mbahia@br.odebrecht.com;  
CC: 'Sergio Rogerio Amaral Bezerra' sbezerra@br.odebrecht.com; Isaias Ubiraci  C Santosubiraci @br.odebrecht.com;  
Envio:  22/06/2004 10:55:02 

 

MBO, 

  

COMO ENTROU LIQUIDO DE R$ 896 MIL (RESULTADO ANTES DE DPR), SIGNIFICA QUE O INGRESSO TOTAL QUE 
TERÍAMOS DIREITO FOI DE R$ 4.977 MIL E EM CIMA DIST O PAGARÍAMOS OS 4% RESULTANDO R$ 199,1 MIL. 

  

PRECISO QUE VOCE AUTORIZE AO BIRA LIBERAÇÃO ASSIM QUE POSSÍVEL, 

  

JR   

  

-----Mensagem original----- 

De: Sérgio Bezerra [mailto:sbezerra@br.odebrecht.co m] 

Enviada em: Monday, June 21, 2004 2:38 PM 

Para: 'Benedictor Junior' 

Assunto: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU 

 

Jr, 

  

Entrou limpo na nossa conta R$ 896.000,00. Nossa pa rticipação para efeito de taxa de compromisso 
é 896.000 x 0,18  x 0,04(taxa) = 199.100,00. 

Aguardo retorno seu. 

Grato, 

 

Sérgio Bezerra  

Diretor de Contrato  

Tel. 55-11-30610176  

Cel. 55-11-96070808  

 

-----Mensagem original----- 
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De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@br.odebrecht.c om] 

Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2004 16:51 

Para: 'Benedictor Junior' 

Cc: 'Sergio Rogerio Amaral Bezerra'; 'Isaias Ubiraci C Santos' 

Assunto: RES: PROGRAMAÇÃO CEU 

 

 

Quanto foi que entrou? 

 

-----Mensagem original----- 

De: Benedictor Junior [mailto:bjunior@br.odebrecht. com] 

Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2004 16:13  

Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht' 

Cc: 'Sergio Rogerio Amaral Bezerra'; Isaias Ubiraci C Santos 

Assunto: PROGRAMAÇÃO CEU 

 

MBO, 

  

RECEBEMOS DA OAS UM SALDO SOBRE O ADITIVO QUE ELES FIZERAM NO PROJETO, PRECISO COMPARECER JUNTO 
AOS COLETORES DE IMPOSTOS COM O VALOR DE R$ 200 MIL  PARA O SANTO. 

  

QUANDO DA CHEGADA DO BIRA A SUA ESTRUTURA A OBRA ESTAVA ENCERRADA E EU NÃO PEDI NENHUMA 
AUTORIZAÇÃO/PROVISÃO PARA ESTE PROJETO POR CONSIDERAR QUE NÃO TERÍAMOS MAIS INGRESSOS PORÉM A OAS 
CONSEGUIU ADITAR. 

  

PEÇO-LHE AUTORIZAR O BIRA A LIBERAR O ASSUNTO. 

  

ABRAÇOS, 

  

JR 

  

Em mensagem encaminhada em data subsequente, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

autoriza expressamente os pagamentos de vantagem indevida referidos nos e-mails acima, mas alega 

continuar não entendo os cálculos feitos para o pagamento da propina. 
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BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR , por sua vez, esclarece que a ODEBRECHT 

não conseguiu executar a obra do centro educacional universitário em questão em conjunto com a OAS, 

tendo sido negociada a saída do grupo empresarial do consórcio mediante o ajuste de que a ODEBRECHT 

receberia ainda assim pela execução da obra, mas deveria arcar com os pagamentos de vantagem 

indevidas necessários, ou, nos dizeres dos executivos, dos custos políticos. A seguir, o e-mail: 

 
Assunto: RES: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU  
De: Benedictor Junior bjunior@br.odebrecht.com 
Para:  'Marcelo Odebrecht' mbahia@br.odebrecht.com;  
Envio:  29/06/2004 11:55:22 

 

MBO, 

  

NÓS TINHAMOS 40% DO CONTRATO DO CÉU NO VALOR DE 50 MILHÕES. 

  

QUANDO FOI IMPOSSÍVEL ADMINISTRAR A EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A OAS, NECIAMOS NOSSA SAÍDA COM A 
CONDIÇÃO DE RECEBER-MOS 18% SOBRE OS FATURAMENTOS DA OBRA E COM O ONUS DE PAGAR OS CUSTOS 
POLITICOS DE 4%. 

  

POR ISTO NA FATURA DA OAS DE APROX. 5.0 MI, RECEBEM OS APROX. R$ 900 MIL E ESTAMOS REPASSANDO O 
CUSTO DE 4% SOBRE OS 5 MI. 

  

ABRAÇOS, 

  

JR 

 

-----Mensagem original----- 

De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@br.odebrecht.c om] 

Enviada em: Thursday, June 24, 2004 1:10 PM 

Para: 'Benedictor Junior' 

Assunto: RES: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU 

 

 

Então o custo politico é 4%/18% = 22,22%?  
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Assunto: RES: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU  
De: Benedictor Junior bjunior@br.odebrecht.com 
Para:  'Marcelo Odebrecht' mbahia@br.odebrecht.com;  
Envio:  24/06/2004 11:22:10 

 

MBO, 

  

SOMOS OCULTOS PORTANTO DENTRO DO ACORDO QUE FIZEMOS (NÃO CONSEGUIMOS FICAR DENTRO DO CANTEIRO) A 
OAS REPASSA O VALOR LIQUIDO DE NOSSA PARTICIPAÇÃO P ARA PAGAMENTO DE TAC E CUSTOS POLITICOS. 

  

PORTANTO A OAS REMETE 18% DOS 4977 (NOSSA PARTE) E TEMOS QUE ASSUMIR O CUSTO DE 4% DO CUSTO 
POLITICO. 

  

JR 

 

-----Mensagem original----- 

De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@br.odebrecht.c om] 

Enviada em: Wednesday, June 23, 2004 9:50 AM 

Para: 'Benedictor Junior' 

Assunto: RES: Provavel Spam: RES: PROGRAMAÇÃO CEU 

 

 

Jr, 

  

Liberei ontem face a seu pedido urgente. mas contin uo não entendendo. O Ingresso foi de 896 mil 
apenas e não 4.977, o fato de ter sido líquido é po rque os custos já foram ocorridos 

Em outra mensagem, agora de 2006, observou-se tratativas entre HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , ISAIAS UBIRACI CHAVE SANTOS, FÁBIO ANDREANI 

GANDOLFO e também entre o executivo ROMILDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO  para pagamentos de 

vantagem indevida novamente relacionados à “Linha 2”, em possível referência a obras de prolongamento 

da Linha 2 do metrô de São Paulo8, mas, desta vez, em favor do agente identificado como “VIZINHO”. 

Abaixo, os e-mails: 

                                                           
8 A execução da obra é comprovada por notícia veiculada no sítio <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00101-
00200/198/impressao.html>. Observa-se que o diretor do contrato é o executivo FABIO ANDREANI GANDOLFO. Acesso em 
16.08.2016. 
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Outras mensagens e documentos foram encontrados e demonstram diversos outros 

pagamentos atrelados a obras da linha 2 do metrô de São Paulo. Nos documentos, observa-se a divisão 

de valores entre outros agentes identificados por diferentes codinomes e, também, a partilha do valor da 

propina possivelmente calculada em percentuais em cima de valores de contrato e aditivos. A seguir, 

colaciono os e-mails e documentos: 
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(i) item 4.21 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

 
Assunto: ENC: metro  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@odebrecht.com 
Para:  Ubiraci  Santos ubiraci @odebrecht.com;  
CC: bjunior@odebrecht.com;  
Envio:  02/06/2006 10:05:06 

 

Bira  

Segue nova programacao, adequando Vizinho. 

Favor alterar. 

FG 

  

 

De: Faio Gandolfo [mailto:gandolfo@odebrecht.com]  
Enviada em: Thursday, June 01, 2006 2:48 PM 
Para: Ubiraci Santos 
Cc: Benedicto Jr 
Assunto: metro 

  

Segue programacao ref jun/06. 

FG 
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(ii) item 4.29 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

 
Assunto: Pedido  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@odebrecht.com 
Para:  ubiraci @odebrecht.com;  
CC: Benedicto Jr bjunior@odebrecht.com;  
Envio:  04/01/2006 22:17:58 

 

Bira 

  

Segue pedido. 

  

FG 

 

 

(iii) item 4.30 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
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(iv) item 4.48 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

 
Assunto: 2a out/04 L2  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@br.odebrecht.com 
Para:  Benedicto Junior bjunior@br.odebrecht.com;  
CC: Ubiraci  Santos ubiraci @br.odebrecht.com;  
Envio:  08/10/2004 16:31:20 

 

JR 

  

Segue programacao. Inclui no Brasileiro R$9.000,00,  referente a convite Vereadore : 

Ricardo Montoro R$6.000,00 - Pedido RJS 

Tiao Farias - R$3000,00 - Pedido RJS 

Ciro adiantou - Devolucao 

  

FG 
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(v) item 4.49 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
 

Assunto: ENC: Programacao  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@br.odebrecht.com 
Para:  Benedicto Junior bjunior@br.odebrecht.com;  
CC: Ubiraci  Santos ubiraci @br.odebrecht.com;  
Envio:  28/10/2004 11:39:58 

 

 Agora sim 

Assunto: Programacao 

Segue 3a. programacao de out. Empurrei para dia 03 nov. 

Tks 

Fabio Gandolfo  

 

(vi) item 4.50 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
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Assunto: FEV  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@odebrecht.com 
Para:  Ubiraci  Santos ubiraci @odebrecht.com;  
CC: bjunior@odebrecht.com;  
Envio:  02/02/2006 11:21:45 

 

Segue programacao 

 

 

(vii) item 4.60 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
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(vii) item 4.65 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
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Assunto: dg  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@odebrecht.com 
Para:  ubiraci @odebrecht.com;  
CC: 'Benedicto Junior' bjunior@odebrecht.com;  
Envio:  02/05/2006 16:04:47 

 

Segue  programação  Maio-06 

 FG 

 

(viii) item 4.66 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 
 

Assunto: DG  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@odebrecht.com 
Para:  ubiraci @odebrecht.com;  
CC: bjunior@odebrecht.com;  
Envio:  02/03/2006 13:56:42 

 

Programação  Marco 

FG 
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(ix) item 4.72 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016. 

 
Assunto: L2  
De: Fabio Gandolfo gandolfo@br.odebrecht.com 
Para:  Benedicto Junior bjunior@br.odebrecht.com;  
Envio:  22/10/2003 11:31:26 

 

JR, 

Conversei com Flavio Barra ( assunto Careca ) e com  LD (deps + Madeira ) e assunto 
casa. 

Os numeros do Contrato sao: 

Lote 2 - R$ = 120 ( sem negociacao) 

            ML s/= 22% (estimada) . Sera confirmada  apos projeto e negociacao. 

 Lote 3 - R$= 126 ( sem negociacao) 

            ML s/= 22%. Sera confirmada apos projet o e negociacao 

 A DGI pode ir de 5 a 8%, dependendo das negociacoes: 

Ex: 

Careca 3%+/- 1% 

Deps + Mad + LD = 4%=+/-1% 

TC = 1% 

 A ideia e termos uma ML minima de 14%. 
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 Obs: Sergio Andrade estara hoje com Careca. E bom acompanhar com Rogerio. 

 FG 

Por outro lado, e até para melhor estruturação da presente representação policial, 

discrimino, de maneira resumida, as demais obras e os codinomes vinculados a cada uma, consignando-

se, desde já, que todos os e-mails tratam de pagamentos de vantagens indevidas: 

 

(a) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes TURISTA, LAMPADINHA, 

INIMIGO, DOCE relacionado a “Despesas Campos” (itens 4.14 e 4.35 do Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(b) Pagamento de vantagem indevida ao codinome CASA DE DOIDO, relacionado a 

obras do metrô de Ipanema, do Rio de Janeiro/RJ. Há menção de que o fato foi 

autorizado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.18 do Relatório de Análise 

de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(c) Pagamentos de vantagem indevida ao codinome GUERRILHEIRO, cujo autorização 

foi expressamente dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.19 do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(d) Retificação de pagamentos de vantagem indevida autorizada expressamente dada 

por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e vinculadas a obras do Porto de Laguna (item 

4.20 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(e) Pagamentos de vantagem indevida ao codinome OLHO, provavelmente referente a 

serviços da ODEBRECHT relacionado a processamento e tratamento de lixo em São 

Paulo. Há menção expressa de que a definição do codinome foi tratada com 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.23 do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 461/2016)  

(f) Pagamento de vantagem indevida ao codinome BAIANINHO (item 4.24 do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(g) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes GORDO e MAGRO (item 4.25 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(h) Pagamentos de vantagem indevida atrelados a obras da Linha 4 do metrô de São 

Paulo/SP, solicitados pelo Diretor de Contrato das obras9 MARCIO PELLEGRINI 

                                                           
9 Constatável em <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL874695-5598,00-
ESCAVACAO+DA+LINHA+DO+METROSP+CHEGA+A+REPUBLICA.html>. Acesso em 16.08.2010. 
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(item 4.27 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(i) Pagamentos de vantagem indevida ao codinome ATRAVESSADOR, relacionados a 

obras da ODEBRECHT AMBIENTAL em Rio das Ostras, havendo menção a 

autorização do codinome pelo próprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.28 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(j) Pagamento de vantagem indevida ao codinome PROXIMUS (item 4.31 do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(k) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes DUNGA e VOADOR, cuja 

autorização foi expressamente dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.32 

do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(l) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes BOLINHA e VELHINHOS, 

vinculados a obras da ODEBRECHT de construção de presídios, penitenciárias e 

casas de custódia no Rio de Janeiro, sendo que houve autorização expressa de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  (item 4.33 do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 461/2016); 

(m) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes SHARK, RASPUTIM, BOLINHA, 

PAVÃO, LOCAL, relacionados a obras do metrô de Ipanema, do Rio de Janeiro/RJ 

(item 4.34 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(n) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes ALEMÃO, FIGUEIRENSE, 

LAGOA, OPERADOR LOCAL e OPERADOR, vinculados aos recebimentos pela 

ODEBRECHT em virtude de obras do Porto de Laguna, e também aos codinomes 

BETÃO, ZAMBÃO, LEGISLADOR e OPERADOR, em virtude de recebimentos por 

execução de obras no Porto do Rio Grande (item 4.36 do Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(o) Pagamento de vantagem indevida ao codinome BARBA NEGRA, relacionado a obras 

do Aeroporto Santos Dummont (item 4.37 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 

nº 461/2016); 

(p) Pedido de autorização a MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para pagamentos de 

vantagem indevida ao codinome BARBA VERDE tendo em vista a necessidade de se 

aprovar estudo de impacto ambiental para obra do Aeroporto Santos Dummont. Há 

menção expressa de haverá também pagamento de vantagem indevida por parte das 

empresas CARIOCA  e CONSTRUCAP. Além disso, BENEDICTO BARBOSA DA 

SILVA JÚNIOR informou a MARCELO BAHIA ODEBRECHT  que iria lhe apresentar, 
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para fins de aprovação, quais seriam os pagamentos devidos pela empresa para a 

conquista do contrato para execução de obras do aeroporto (item 4.38 do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(q) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes SHARK, RASPUTIM, BOLINHA, 

PAVÃO, GORDO/MAGRO, relacionados a obras do metrô de Ipanema, do Rio de 

Janeiro/RJ (item 4.39 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(r) Autorização expressa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para pagamentos de 

vantagem indevida que seriam devidos pela negociação ilícita realizada pela 

ODEBRECHT para publicação de edital com condições que a favoreciam para 

modernização do autódromo de Jacarepaguá e obras das piscinas olímpicas do Pan-

Americano de 2007. Há menção de a propina seria arcada em conjunto com a 

CONSTRUTORA CAMARGO CORREA (item 4.40 do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 461/2016); 

(s) Pagamentos de vantagem indevida ao codinome CASSINO, cuja autorização foi 

expressamente dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e vinculados a obras no 

município de Rio das Ostras (item 4.41 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 

nº 461/2016); 

(t) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes ANIMAL e TRÊS, cuja autorização 

foi expressamente dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e vinculados a obras 

da Terceira Perimetral de Porto Alegre/RS (item 4.42 do Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(u) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes ORIENTADOR, OPERADOR 

LOCAL e OPERADOR, vinculados aos recebimentos pela ODEBRECHT em virtude 

de obras do Porto de Laguna (item 4.43 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 

nº 461/2016); 

(v) Pagamento de vantagem indevida ao codinome FEDERAL (item 4.44 do Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(w) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes SHARK, RASPUTIM e PAVÃO, 

relacionados a obras do metrô de Ipanema, do Rio de Janeiro/RJ (item 4.45 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(x) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes SHARK, GANSO, PAVÃO, 

LOCAL, GORDO/MAGRO relacionados a obras do metrô de Ipanema, do Rio de 

Janeiro/RJ (item 4.46 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 
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(y) Pagamento de vantagem indevida ao codinome CONSULTOR (item 4.47 do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(z) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes TIPOGRAFIA, ORIENTE e 

SANTO (item 4.52 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(aa) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes CASA, IBIRAPUERA, SERROTE 

(itens 4.53 e 4.54 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(bb) Pagamento de vantagem indevida ao codinome SERROTE, com expressa previsão 

de que os pagamentos estão vinculados a recebimento pela ODEBRECHT pela 

liberação de recursos pela execução de alguma obra não identificada (item 4.56 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(cc) Inúmeros pagamentos de vantagem indevida aos codinomes SHARK, CASA DE 

DOIDO, PAVÃO, RASPUTIM, BOLINHA, LOCAL e GORDO/MAGRO todos 

relacionados a obras do metrô de Ipanema, do Rio de Janeiro/RJ (itens 4.57, 4.58 e 

4.59 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(dd) Pagamentos de vantagem indevida atrelados a obras da Linha 4 do metrô de São 

Paulo/SP, solicitados pelo Diretor de Contrato das obras10 MARCIO PELLEGRINI ao 

agente identificado pelo codinome ESTRELA (item 4.62 do Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(ee) Pagamentos de vantagem indevida ao codinome CASSINO, cuja autorização foi 

expressamente dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e vinculados a obras no 

Hospital Geral de Guarus no Município de Campos dos Goytacazes/RJ (item 4.63 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 461/2016); 

(ff) Pagamentos de vantagem indevida aos codinomes PROXIMUS, CASA DE DOIDO, 

SASQUAT e DAT BY DAY, cuja autorização foi expressamente dada por MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  e vinculados a obras de algum programa social implementado 

no Rio de Janeiro/RJ (item 4.67 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

461/2016); 

 

Por fim, ainda no que atine os elementos probatórios identificados no Relatório de Análise 

de Polícia Judiciária nº 461/2016, algumas mensagens merecem especial relevância. 

 

                                                           
10 Constatável em <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL874695-5598,00-
ESCAVACAO+DA+LINHA+DO+METROSP+CHEGA+A+REPUBLICA.html>. Acesso em 16.08.2010. 
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Mensagens de janeiro de 2004 revelam que para que voltassem a ser efetuados 

pagamentos a ODEBRECHT por obras executadas no Rio de Janeiro/RJ deveriam ser “quitados” valores 

de propina ajustados previamente. Na mensagem abaixo, vislumbra-se tal situação, assim como o 

codinome dos agentes corrompidos e a autorização expressa para os pagamentos de vantagem indevida 

dada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 

 

 

 

Em outra mensagem, de outubro de 2005, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR 

solicita a MARCELO BAHIA ODEBRECHT  autorização para realização de pagamentos de propina a 
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agentes ainda não identificados e vinculadas a diversas obras no Rio de Janeiro. Abaixo, as mensagens: 

 

 

 

Observe-se que BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR esclareceu a MARCELO 
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BAHIA ODEBRECHT  que os pagamentos de propina então solicitados já eram objeto de acerto prévio 

com os agentes públicos. BENEDICTO revelou que os pagamentos deveriam ser feitos naquele momento, 

uma vez que os contratos das obras em questão “retomaram fluxo”, isto é, pagamentos pela execução das 

obras voltaram a ser feitos ao grupo empresarial. 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  autorizou todos os pagamentos de propina, à exceção 

daquele vinculado ao codinome AMERICANO e à obra do Aeroporto Santos Dumont, porque, no seu 

entender, existiam dúvidas da razão do pagamento da vantagem indevida, uma vez que a empresa não 

estaria recebendo pelas obras do aeroporto. 

Em razão da indagação, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR respondeu: 

 
“Sem querer colocar problemas, veja o valor 17 mil e o amigo do pacifico fica cobrando todos os dias, lembro-
lhe que este valor se refere a pagamento feito no dia 05/10 e o cara enche o saco todos os dias, é foda.....não 
existe parceria e sim cobrança o tempo todo. Temos assuntos pendentes desde a assinatura do contrato e que 
até agora ele foi incapaz de resolver (1) pleito da primeira fase R$ 1 mi, (2) licitação de Macaé.... mas vamos 
sobrevivendo.” 

 

Causa espanto a normalidade e indignação que BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR demonstrou pelo fato de que não havia “parceria” com o agente público corrompido e corrupto – 

pois é caso inegável de corrupção passiva e ativa –, mas apenas “cobranças” por parte daquele que 

deveria beneficiar indevidamente o grupo em razão dos pagamentos de vantagem indevida dos quais era 

beneficiário. 

Por fim, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR desabafou que, muito embora todos 

os problemas passados com o agente público criminoso, o grupo ia “sobrevivendo”. 

Em relação ao codinome AMERICANO e aos pagamentos de propina a ele realizados em 

virtude de obras executadas pela ODEBRECHT, em consórcio com a CARIOCA e CONSTRUCAP, para 

ampliação do Aeroporto de Santos Dummont11, é oportuno fazer referência ao Relatório de Polícia 

Judiciária nº 338/2016 (ANEXO5, evento atual). 

Em síntese, produzido a partir de documentos apreendidos por ocasião da deflagração da 

26ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO  em posse do executivo CARLOS JOSÉ VIEIRA 

MACHADO DA CUNHA , o documento investigativo policial revela que houve pagamento de propina não 

só da ODEBRECHT, mas também pelas consorciadas CARIOCA e CONSTRUCAP nas obras de 

ampliação do Aeroporto de Santos Dummont. 

Algumas planilhas foram feitas pelo executivo, sendo que são denominadas de “Controle 

DGI”, isto é, e conforme já comprovado, controle de pagamentos de vantagem indevida operacionalizados 

                                                           
11 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/00201-00300/289/>. Acesso em 17.08.2016. 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

44 

pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. Os documentos revelam, inclusive, a 

vinculação dos pagamentos de propina a cada etapa ou parte da execução da obra no aeroporto. Para 

exemplificação, colaciono partes dos documentos: 

 

 

 

 

Por sua vez, os documentos revelam, também, pagamento de propina por parte das 

consorciadas CARIOCA  e CONSTRUCAP, senão vejamos, conforme parte de documentos abaixo 
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transcirto: 

 

 

 

Em síntese, a Equipe de Análise do GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR, ao debruçar-se 

sobre os documentos, identificou pagamento de propina referente a obras não só do Aeroporto de Santos 

Dummont, mas também do Aeroporto de Goiânia/GO. Em relação aos beneficiários, referidos por 

codinomes, foram identificados pagamentos de vantagem indevida para os seguintes: BARBA BRANCA, 

BARBA PRETA, BARBA VERDE, BARBA NEGRA, LILI, AMERICANO, VELHO, PD, MJ, GUERRILHEIRO 

e CONDE. 

Conforme concluiu a Equipe de Análise, o codinome AMERICANO fora empregado em 

referência ao já falecido, ex-deputado federal e então Presidente da Infraero CARLOS WILSON ROCHA 

DE QUEIRÓS CAMPOS, cargo que ocupou de 2003 a 2006. A existência de pagamentos feitos para 
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AMERICANO em Recife, sua cidade natal, corroboraram ainda mais o fato de que era ele o beneficiário 

de pagamentos de vantagem indevida sob o referido codinome.  

Retomando o conteúdo analisado através do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

461/2016 (ANEXO4, evento atual), em e-mails trocados no ano de 2006, constata-se que havia 

detalhamento de como seria efetuado o pagamento de propina pelo consórcio que a ODEBRECHT 

integrava para a execução de obras relativas a Linha 4 do metrô de São Paulo/SP, senão vejamos: 
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Observe-se que os pagamentos de vantagem indevida estavam atrelados a diversas 

etapas do procedimento licitatório, ou seja, já se sabia que, com os pagamentos de propina, a licitação 

seria vencida pelo grupo integrado pela ODEBRECHT. 

Constata-se, também, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  autorizou expressamente os 

pagamentos. 

Em mensagem de 02.07.2007, o Diretor de Contrato da ODEBRECHT das obras da Linha 
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4 do metrô de São Paulo/SP, MARCIO PELLEGRINI , solicitou a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR autorização para pagamento de vantagens indevidas relacionado a obra que era executada, mas, 

diferentemente dos pagamentos de propina ajustados, no pleito havia menção a qual seria a ação a ser 

buscada com os pagamentos. Abaixo, a mensagem com destaque para o trecho de maior relevância: 

 
Assunto: cadastramento/programação  
De: Marcio Pellegrini /O=ODEBRECHT CONSTRUCTION/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=MARCIOPELLEGRINI 
Para:  Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT CONSTRUCTION/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=Bjunior;  
CC: Romildo Jose dos Santos Filho /O=ODEBRECHT CONSTRUCTION/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=Romildojose; Isaias Ubiraci  C Santos /O=ODEBRECHT CONSTRUCTION/OU=FIRST 
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=Ubiraci 1;  
Envio:  02/07/2007 19:39:55 

 

Jr. , 

Conforme acertado c/Romildo , segue solicitação : 

Ação : apoio no processo de invest.MP 

Beneficiário : Rui Falcão ( prom. ) 

Operador : Marcelo Castelo Branco 

Código : BRAVO 

CR : metro-L.4 

Acertado : 4 mensais de R$ 50.000,00(nossa parte 4 mensais de R$ 10.000,00) 

Programação : 

Valor : R$ 10.000,00 

Data : 12/07/07 

Código : BRAVO 

Grato , 

Pellegrini 

Consultas em fontes abertas revelam que foi iniciada investigação12, inclusive com 

posterior propositura de ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público de São Paulo/SP13, 

para apuração de acidente ocorrido nas obras da linha 4 do metrô de São Paulo. O próprio MARCIO 

PELLEGRINI disse, em notícia veiculada na internet, que o Consórcio Via Amarela, do qual a 

                                                           
12 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2007-fev-16/outra_obra_metro_sao_paulo_investigada>. Acesso em 17.08.2016. 
13 Disponível em 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2010/Marco_10/03%2029%202010%20A%C3%87metr%C3
%B4.pdf>. Acesso em 17.08.2016. 
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ODEBRECHT fazia parte, em nada havia contribuído para o acidente.14 

Observa-se, na mensagem, o seguinte trecho: 

 
“(...)  
Ação : apoio no processo de invest.MP 
Beneficiário : Rui Falcão ( prom.)  
(...)” 

 

Ao que parece, o pagamento em questão se destinava a obtenção de algum 

favorecimento nos resultados da apuração e talvez da ação para ressarcimento que foi proposta pelo 

parquet estadual. 

Não é possível afirmar, por ora, se o beneficiário identificado por RUI FALCÃO faz 

referência a RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,  a algum homônimo ou mesmo a outro agente cujo nome 

não guarde relação com o trecho da mensagem. 

Por outro lado, em outras mensagens analisadas, verificou-se que alguns pagamentos 

eram solicitados explicitamente a título de contribuição para campanhas eleitorais, mas, ao contrário de 

qualquer alegação de que se tratariam apenas de contribuição popularmente conhecida como “caixa 2”, 

encontravam-se diretamente atrelados ao favorecimento futuro da ODEBRECHT em obras públicas da 

área de interferência dos agentes políticos. 

Abaixo, o Diretor de Contrato da ODEBRECHT das obras da Linha 4 do metrô de São 

Paulo/SP, MARCIO PELLEGRINI , solicitou a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR pagamentos 

vinculados a “ajuda de campanha com vistas a nossos interesses locais”, no valor de R$ 250.000,00 para 

o agente identificado pelo codinome SANTO: 

 

                                                           
14 Disponível em <http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/03/27/ult23u1598.jhtm>. Acesso em 17.08.2016 
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Em outras mensagens, datadas de janeiro de 2008, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

revelou que iria se encontrar com NETO, cuja identidade remanesce desconhecida, possivelmente para 

tratar de contribuições da ODEBRECHT para campanha eleitoral – na mensagem MARCELO se refere a 

“Evento”, termo por ele e por outros executivos empregado em referência as campanhas eleitorais. Em 

razão disso, indagou aos executivos BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, JOÃO ANTÔNIO 

PACÍFICO FERREIRA  e CLÁUDIO MELO FILHO  se desejavam pedir algo do agente político. Abaixo, as 

mensagens: 

 
Assunto: RES: Res:  
De: Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=BJUNIOR 
Para:  Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;  
Envio:  24/01/2008 16:13:56 

 

Daqui do sul, só ser for com o KIBE, para o qual não preci samos dele>>>>>>>> 
 
Benedicto B Silva Junior 
Construtora Norberto Odebrecht S A 
Praia de Botafogo, 300 - 4 Andar 
Rio de Janeiro - RJ CEP 22450-010 
Tels.: +55 21 2559.3711 
         +55 11 3465.8163 
Fax.: +55 21 2559.3429 
        +55 11 3465.8853 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2008 16: 03 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

51 

Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira; Claudio Melo Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandre Ba rradas 
Assunto: RES: Res: 
 
A pergunta é se tem algo que eu possa “buscar” com ele ou com o partido que possa gerar mais 
recursos? 
 
  
 
________________________________ 
 
De: Joao Antonio Pacifico Ferreira [mailto:pacifico @odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2008 15: 27 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Res: 
 
  
 
Muita agua ainda vai passar.... 
Cuidado com o bolso ! 
Jp 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira; Claudio Melo Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Enviada em: Thu Jan 24 07:46:05 2008 
Assunto: 
 
Darci: conf rec de JP e CMF 
 
Estou me encontrando com Neto a pedido dele hoje as  17hs. Imagino que seja apoio para o evento. 
Algo que desejem comentar? 

 

Em razão da pergunta de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO 

FERREIRA brincou para que MARCELO tomasse “cuidado com o bolso”, em referência a possibilidade 

de que o agente político com o qual ele se encontraria poderia pedir valores vultosos a título de contribuição 

para campanha eleitoral. 

Na sequência, MARCELO BAHIA ODEBRECHT esclareceu que desejava saber de seus 

executivos se eles vislumbravam algum benefício a ser “buscado” diretamente com o agente político ou 

com sua agremiação política e que “gerasse mais recursos” para a ODEBRECHT, ou seja, para que obras 

e outros serviços fossem direcionados ao grupo empresarial. Em outras palavras, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT condicionaria o apoio financeiro para a campanha política ao apoio e interferência futura do 

agente político em obras e serviços de sua esfera. 

Por fim, foi encontrada mensagem de 22.09.2006 de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

informando PEDRO NOVIS, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR  e HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO que havia realizado transferência de recursos espúrios a ANTONIO PALOCCI 

FILHO, identificado pelo codinome de ITALIANO – conclusão que será robustecida ao longo da presente 
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peça. O valor foi de R$ 250.000,00, conforme se observa abaixo: 

 

 

 

Naquela época, ANTONIOI PALOCCI FILHO  concorria ao mandato de Deputado Federal 

pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES , cargo que veio a ocupar posteriormente até 01.01.2011. 

Conforme se observou, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  atrelava, assim como os 

demais executivos com liberdade para solicitação de pagamentos ao Setor de Operações Estruturadas , 

apoio financeiro a título de contribuição ilegal para candidatos a cargos públicos a futuras benesses e 

interferências que tais políticos poderiam conceder ao grupo ODEBRECHT em obras e outros serviços 

públicos. 

Em outras palavras, a promessa ou o oferecimento do pagamento, mesmo que a título de 

contribuição ilegal para campanhas – “caixa 2” –, travestia-se em verdadeiro ato de corrupção ativa, uma 

vez que o ato – de prometer ou oferecer – se dava em razão de atos de ofício que poderiam vir a ser 

praticados pelos agentes no exercício de seus mandados públicos. 

Tal conclusão, vislumbrada ao longo de diversos fatos criminosos apurados na assim 

denominada OPERAÇÃO LAVAJATO , reforça, novamente, que o sistema de financiamento eleitoral do 

Brasil propicia e incentiva que as doações, mesmo as consideradas legais, por parte de empresas e 

pessoas que contratam com o Poder Público foram e são realizadas, em seu âmago, para buscar apoio 

indevido e criminoso dos agentes políticos em contratos de obras e serviços sob suas esferas de 

interferência. 

Cumpre ressaltar, pela técnica necessária, que o crime de corrupção ativa e passiva – 

travestido, na grande maioria das vezes, de apoio financeira a campanhas eleitorais – não exige, para sua 

consumação, a efetiva prática do ato de ofício, sendo tal conduta prevista, em ambos os crimes, como 

causa de aumento da pena. 

As mensagens acima revelam, de maneira robusta, que os pagamentos de vantagem 

indevida, muito embora vinculados, em sua grande maioria, a obras específicas, também guardavam 
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relação direta com a garantia de que a ODEBRECHT seria beneficiada ou haveria interferência em seu 

favor em para consecução de diversos contratos públicos. 

 

*        *                  * 

 

Para que se entenda o grau de profissionalização e banalização na prática de crimes 

adotado pela ODEBRECHT e materializado nas atividades do Setor de Operações Estruturadas e sua 

correlação com as atividades internacionais da empresa, as quais, conforme se verá adiante nesta 

representação policial, estavam igualmente atreladas a práticas criminosas cometidas por MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO , dentre outros, é imprescindível que seja trazido à 

baila o conteúdo do termo de colaboração premiada de VINICIUS VEIGA BORIN (ANEXO 6, evento atual), 

preso temporariamente na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , cujo papel, ao lado dos 

também criminosos colaboradores LUIZ AUGUSTO FRANÇA  e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI , 

era determinante e fundamental para as atividades delituosas da ODEBRECHT. 

Conforme relatos do criminoso colaborador, o intrincado esquema de lavagem de capitais 

que possibilitou o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos do Brasil e de outros 

países nos quais a ODEBRECHT atuava iniciou-se, através da estrutura bancária do ANTIGUA 

OVERSEAS BANK , em 2006. A atuação através desta instituição financeira ocorreu até 2010. 

Em seguida, a estrutura intrincada e criminosa passou a ser adotada no MEINL BANK 

(ANTIGUA) LTD , tendo ocorrido possivelmente até 2015 ou talvez até mesmo durante o presente ano. 

Conforme o criminoso colaborador, os valores movimentados através do intrincado 

esquema montado pela ODEBRECHT, por OLÍVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, dentro 

outros prestadores de serviços para abertura de contas, offshores, etc, alcançaram cerca de US$ 

1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de dólares) no ANTIGUA OVERSEAS BANK  e US$ 

1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares) por meio do MEINL BANK (ANTIGUA) LTD . 

Cumpre ressaltar que tais valores se limitaram apenas à movimentação bancária nas duas 

instituições da ilha de Antigua e Barbuda, já tendo restado documentalmente provado que a mesma 

estrutura intrincada e complexa montada pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT 

utilizava-se de instituições bancárias também em outros países, tais como a Suíça, Panamá, Andorra, 

Mônaco e Áustria. 

Não se pode estimar, portanto, qual foi o valor total da movimentação financeira realizada 

através da maior máquina de lavagem de dinheiro que a OPERAÇÃO LAVAJATO  já descortinou, sendo 

razoável, no entanto, que tais valores ultrapassaram, e muito, os valores acima destacados. Apenas para 
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que se inicie a estimativa e apuração dos valores movimentados, deve ser esclarecido, conforme já 

comprovado pela presente investigação policial, que existem registros de operação por parte do Setor de 

Operações Estruturadas  desde 2003.  

Se o grupo empresarial e criminoso denominado ODEBRECHT movimentou e dissimulou 

a origem criminosa de recursos através de duas instituições financeiras de Antigua e Barbuda a partir de 

2006 em valores que chegaram a quase três bilhões de dólares, pode-se estimar, com razoabilidade, que 

o montante total de recursos lavados, os quais possibilitaram, dentre diversos crimes, a prática endêmica, 

sistemática, corrosiva e destruidora de corrupção nacional e internacional – sem contar os infindáveis 

prejuízos econômicos e sociais que tal crime provoca – deve superar em muito aquele valor. 

Os elementos de prova encontrados pela POLÍCIA FEDERAL  revelam não só que em 

2003 a prática de corrupção já era internalizada na ODEBRECHT. Revelam, além disso, que tal delito era 

praticado em todas as esferas da Administração Pública brasileira e também de outros países. Aliás, o 

grande número de pedidos para pagamento de vantagens indevidas identificados e o elevado nível de 

sofisticação e profissionalização com que tais ajustes eram processados, permite a conclusão, sem 

qualquer dúvida fundada, de que a corrupção já era uma prática corriqueira na ODEBRECHT em 2003 e 

isso, por sua vez, conduz a outra conclusão: a de que o grupo empresarial comete crimes contra a 

Administração Pública certamente desde muito antes de 2003, não tendo a POLÍCIA FEDERAL , por ora, 

elementos que permitam fixar a data inicial da prática dos graves crimes. 

Por sua vez, é possível fixar que, ao menos desde 2006, conforme elementos 

apresentados pelo criminoso colaborador VINICIUS VEIGA BORIN  e por outros tantos que já tinham sido 

colhidos durante as investigações policiais que originaram as 23ª e 26ª fases ostensivas da OPERAÇÃO 

LAVAJATO , os recursos que eram movimentados pelo Setor de Operações Estruturadas e foram 

utilizados para a realização dos inúmeros pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos e políticos 

brasileiros, no Brasil e no exterior, e estrangeiros advinha basicamente de pagamentos recebidos pelas 

subsidiárias internacionais da ODEBRECHT em virtude de execução de obras públicas no exterior. Havia, 

igualmente, possibilidade de outras operações bancárias e fiscais que permitia o aporte de valores de 

empresas brasileiras do grupo para suas subsidiárias no exterior, mas, no geral, os valores que davam 

início à movimentação dos recursos via Setor de Operações Estruturadas  aparentavam origem nos 

recursos recebidos pelas execuções de obras em países estrangeiros. 

Na denúncia oferecida na Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000, há quadro 

esquemático que retratou, resumidamente, o pagamento, através do intrincado esquema criminoso 

operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas , de vantagem indevida a funcionários da 

PETROBRAS  em contas no exterior. Abaixo, o quadro: 
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Era evidente, à época, que os recursos utilizados para o pagamento dos agentes públicos 

da PETROBRAS no exterior originavam-se de contas de subsidiárias da ODEBRECHT no exterior, tais 

como a OSEL ANGOLA DS ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR LTD , OSEL-ODEBRECHT 

SERVIÇOS NO EXTERIOR LTD, ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR.  

O aprofundamento das investigações revelou, contudo, que não havia a praxe em se 

transferir, por transações bancárias e específicas, valores obtidos em contratos executados no Brasil pela 

ODEBRECHT – como no caso, por exemplo, de recursos provenientes de serviços para a PETROBRAS 

– para suas subsidiárias no exterior a fim de que, após o intrincado esquema de dissimulação de seu 

caráter espúrio operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas , fossem destinados ao 

pagamento dos agentes públicos corrompidos para a execução da obra em território brasileiro – ou, na 

sequência do exemplo, para o pagamento dos diretores da PETROBRAS. 
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Como parte da sofisticação adotada pelo Setor de Operações Estruturadas , evitava-se, 

assim, que houvesse rastro de que o lucro obtido pela ODEBRECHT em determinada obra no Brasil fosse 

parcialmente destinado ao agente público corrompido para tanto. Em outras palavras, não havia vinculação 

direta e rastreável dos recursos obtidos no Brasil em contas nacionais da ODEBRECHT para as contas 

no exterior dos funcionários públicos. Tal prática, sem dúvidas, era seguida para se evitar qualquer 

rastreamento bancário dos pagamentos de propina e, desta forma, assegurar a impunidade dos executivos 

e funcionários da ODEBRECHT envolvidos não no Setor de Operações Estruturadas,  mas também nas 

negociações e acertos de pagamentos de vantagem indevida. 

Segundo o criminoso colaborador VINICIUS VEIGA BORIN , o executivo da ODEBRECHT 

MARCOS GRILLO  possuía papel fundamental no intrincado esquema criminoso. Disse ele, em síntese, 

que MARCOS GRILLO  era o responsável pela transferência de recursos das subsidiárias da 

ODEBRECHT para as empresas offshore controladas por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA , ou seja, 

era quem executava a internalização de recursos na cadeia de dissimulação materializada nas diversas 

offshores utilizadas pelo Setor de Operações Estruturadas . As palavras do colaborador foram: 
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Conforme se vê, a justificativa dada pelos executivos da ODEBRECHT ao criminoso 

colaborador para a necessidade de tantas transferências bancárias entre diversas cadeias de offshores 

era a de que se tratava de apenas planejamento tributário, quando, em verdade, a prática visava distanciar 

e dissimular a origem do dinheiro do destinatário final. 

O Setor de Operações Estruturadas , no entanto, não operacionalizava apenas 

pagamentos de vantagem indevida em favor de agentes públicos detentores de contas no exterior. Na 

verdade, com o amadurecimento das investigações policiais, observou-se que grande parte dos 

pagamentos ilícitos eram feitos em espécie aos agentes públicos e políticos no Brasil a partir da utilização 

de outra camada de contas no exterior em nome de offshores. Estas contas, por sua vez, pertenciam a 

doleiros, os quais, após o recebimento dos recursos das offshores controladas pelo Setor de Operações 

Estruturadas , em especial pelas contas mantidas por MARCELO RODRIGUES  e OLÍVIO RODRIGUES, 

disponibilizavam o valor correspondente e em espécie no Brasil, materializando-se a prática conhecida 

como “dólar-cabo”, o qual era utilizado pelos prestadores de serviços no Brasil do Setor de Operações 

Estruturadas  para efetiva liquidação dos pagamentos ilícitos ajustados. 

Abaixo, diagrama produzido pela Equipe de Análise do 

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR para sintetizar a produção de dinheiro em espécie no Brasil para 

liquidação de pagamentos ilícitos (ANEXO 7, evento atual): 
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É possível concluir que havia o cuidado deliberado por parte do Setor de Operações 

Estruturadas  para ocultação das práticas criminosas da ODEBRECHT. Não havia possibilidade em se 

rastrear por intermédio de transações e operações bancárias a origem do dinheiro que seria empregado 

para o pagamento de propina a partir do recebimento, pela empresa, no Brasil de recursos pela execução 

de obra em território pátrio. Não havia, por exemplo, a consequente destinação parcial do lucro indevido, 

fosse através de saques ou de celebração de contratos de consultoria com doleiros e/ou profissionais de 

lavagem no Brasil, para posterior pagamentos, em espécie, da contrapartida criminosa acertada com os 

agentes públicos/políticos. 

Havia, e isso pode ser afirmado sem sombra de dúvidas, um elevado, sofisticado e 

sobretudo profissionalizado esquema verdadeiramente criminoso implementado pela ODEBRECHT para 

a produção de corrupção em escala global. 

Como não existia rastro bancário a ser seguido – do lucro obtido em obra no Brasil e 

depositado em contas em bancos nacionais até o efetivo pagamento para os agentes públicos e políticos 

brasileiros –, é certo que a empresa se valia de esquemas de compensação contábil entre os recebimentos 

pela execução de obras no Brasil e no exterior. Desta forma, havia, e isso decorre de conclusão lógica dos 

elementos probatórios já apresentados, necessidade que de que os lucros da ODEBRECHT no exterior 

suportassem, sem prejuízo de operações de aportes com recursos da empresa no Brasil, os pagamentos 

de propina dos agentes públicos brasileiros, tanto no Brasil quanto nas contas em nome de offshores. 

O próprio esquema de dissimulação e ocultação empregado pelo Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT fomentava a corrupção nas obras internacionais da empresa, uma vez 

que havia necessidade em se “lucrar mais” no exterior para suportar os “débitos” com corrupção no Brasil. 

Será demonstrado, adiante, que ANTONIO PALOCCI FILHO  e outros investigados eram 

procurados por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e outros executivos do grupo empresarial para interferir 

em favor da ODEBRECHT na obtenção de contratos no exterior para execução de obras públicas, muitas 

das quais eram financiadas com recursos do BNDES – BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO . 

É possível que resida nesse aspecto o grande crescimento do grupo ODEBRECHT em 

países como Angola, Venezuela, República Dominicana, Panamá, dentre outros, uma vez que tais nações 

possuíam inequívoca ligação com os governos do Brasil dos últimos anos e isso era explorado pelo grupo 

empresarial para obtenção de contratos em tais países.  

 

*        *                  * 

Além dos esclarecimentos e explicações apresentados acima acerca do funcionamento 

do Setor de Operações Estruturadas , já restou evidenciado, conforme Relatório de Análise de Polícia 
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Judiciária nº 461/2016, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  possuía papel determinante na aprovação 

dos pagamentos de vantagem indevidas para os mais diversos agentes públicos e políticos relativos as 

mais diferentes obras públicas. 

No documento investigativo referido, constatam-se atos de corrupção praticados por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e pelos demais executivos e funcionários constantes das mensagens 

no período de 2003 a 2008. 

A criminosa colaboradora MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES  esclareceu, no entanto, 

que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  utilizava os serviços do Setor de Operações Estruturadas  

também para uso pessoal, valendo-se, inclusive, do sistema de entrega de recursos em espécie a partir 

de senhas. Em tais situações, a colaboradora narrou que as tratativas eram feitas diretamente com a 

secretária de MARCELO , DARCI LUZ NADEU . 

Por sua vez, disse também a colaboradora que os pedidos de pagamentos de vantagens 

indevidas feitos por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  eram feitos aos seus superiores no Setor de 

Operações Estruturadas , isto é, para FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA  e/ou HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO .  

Inquirida, disse: 

 
“QUE em virtude de seu acordo de colaboração premiada, a COLABORADORA renuncia ao direito 
de permanecer em silêncio; QUE o presente ato versará sobre esclarecimentos referentes a 
documentos apreendidos na residência da COLABORADORA e a relação de MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT com o SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS; QUE perguntada qual atividade 
desempenhou no âmbito do Setor de Operações Estruturadas relacionada ao gerenciamento de 
valores no Exterior, disse que logo após ter entrado no SOE, há cerca de 7-8 anos atrás, foi 
incumbida pela sua chefia (HILBERTO SILVA) a gerenciar transferências de contas no Exterior; QUE 
sua atividade nesse tocante envolvia receber, no Drousys, requisições de transferências de recursos 
no Exterior, e que então as encaminhava a GIGO (OLIVIO RODRIGUES) via Drousys; QUE pelo 
que se recorda, as requisições continham dados bancários de contas a serem creditadas com 
recursos; QUE perguntada se recorda de algum nome específico ou dado de conta bancária que foi 
destinatária de recursos, diz que não; QUE se recorda do nome KLIENFELD porque, em algum 
momento, foi incumbida de entrar em uma sistema e puxar extratos da KLIENFELD; QUE não se 
recorda exatamente o que fazia com tais dados, já que apenas entrou em tal sistema no início de 
seu trabalho no SOE; QUE perguntada por que foi localizado no notebook de sua sobrinha diversos 
acessos de arquivos (inseridos em pendrives) e os quais tem por nome de arquivo referências como 
INNOVATION, swift, MERHAV, MEINL, afirma não se recordar de ter acessado tais arquivos e 
acredita ser possível que sejam arquivos de ANGELA PALMEIRA, os quais tenham sido acessados 
pela própria ANGELA utilizando seu computador, o que era uma prática comum no SOE; QUE a 
COLABORADORA trocou várias vezes de notebook, e que sempre que trocava o notebook podia 
ser utilizado para fins pessoais; QUE a cada troca de notebook, o dispositivo era encaminhado para 
a informática e “limpado”, e que talvez tais acessos a arquivos tenham sido de computador 
anteriormente utilizado por ANGELA; QUE o computador de sua sobrinha era um computador 
utilizado para fins pessoais, mas que foi dado pela empresa; QUE utilizava com frequência pendrives 
contendo arquivos relacionados ao seu trabalho; QUE quando o SOE foi extinto, houve uma ordem 
de alguém da informática da ODEBRECHT para que os pendrives fossem destruídos; QUE 
perguntada se tinha conhecimento sobre o significado dos codinomes utilizados nas planilhas 
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encontradas sob sua posse, reafirma que não tinha conhecimento, exceto por FEIRA; QUE 
apresentada à COLABORADORA uma tabela extraída de seu laptop, na qual consta na primeira 
coluna “FEIRA”, “PROS”, “LUPI”, “PRB”, “PC do B”, afirma que tal tabela não foi confeccionada pela 
COLABORADORA, mas provavelmente por FERNANDO MIGLIACCIO; QUE MIGLIACCIO lhe 
encaminhava algumas tabelas via Drousys, para que a COLABORADORA providenciasse os 
pagamentos; QUE a tabela em questão parece ser uma tabela para que fossem agendadas entregas 
de dinheiros, já que constam na linha de cima datas, e abaixo valores; QUE provavelmente 
MIGLIACCIO posteriormente encaminhou dados complementares, ou seja, o CODINOME e SENHA 
para tais entregas, e os endereços; QUE mesmo que a tabela contivesse nome de partido, não 
procurava saber quem era o destinatário, para não se incomodar; QUE acredita que não era muito 
comum receber essa espécie de tabela (tabela contendo nomes de partidos, e não codinomes); QUE 
sobre o codinome FEIRA, reafirma que foram realizadas entregas a MONICA MOURA, a pessoa de 
nome ANDRE SANTANA, e que também se lembra de pessoa de nome WILLIAM; QUE pelo que se 
recorda, a pessoa de nome WILLIAM era de conhecimento de MONICA MOURA; QUE perguntada 
se MARCELO ODEBRECHT realizava solicitações de pagamentos diretamente à 
COLABORADORA, afirma que apenas o fazia por meio de sua Secretária, DARCI LUZ, e que eram 
valores para uso pessoal; QUE outras requisições de pagamento em nome de MARCELO 
ODEBRECHT, como aquelas em benefício de FEIRA (“MBO”), de altos valores, provavelmente eram 
feitas a algum superior seu; QUE apresentado à declarante e-mail da secretária DARCI nos quais 
consta apenas o assunto “entrega”, “adiantamento” e “cash para MO” no e-mail, afirma que são e-
mails que DARCI mandava à COLABORADORA para confirmar que os recursos haviam sido 
recebidos; QUE perguntada com quais executivos da ODEBRECHT manteve contato para acertar 
pagamentos a terceiros, afirma que se recorda de ter mantido contatos com SERGIO NEVES, 
EDUARDO BARBOSA, FLAVIO FARIA, CARLOS JOSÉ CUNHA; QUE acredita que manteve 
contato com outros executivos também, mas não se recorda de todos; QUE tais contatos 
normalmente eram feitos para “ajeitar” alguma pendência de pagamento; QUE LUIZ ROQUE foi um 
funcionário por muito tempo do GRUPO ODEBRECHT; QUE após a aposentadoria de LUIZ ROQUE, 
a COLABORADORA acredita que este passou a ter proximidade de EMILIO ALVES ODEBRECHT; 
QUE LUIZ ROQUE recebia periodicamente dinheiro das mãos da COLABORADORA; QUE não 
pode afirmar se este dinheiro era encaminhado a EMILIO ALVES ODEBRECHT; QUE a sigla EAO, 
encontrada em algumas planilhas apreendidas na residência da COLABORADORA, significa 
EMILIO ALVES ODEBRECHT; QUE perguntada a respeito do codinome "ITALIANO", disse que 
FERNANDO MIGLIACCIO encaminhou para a COLABORADORA um cronograma de pagamentos 
a serem realizados sob esta sigla, determinando a liquidação em datas variadas. FERNANDO 
passava, posteriormente, os locais de entregas e as senhas, estas relacionadas a nomes ligados à 
Itália, tais como fettucine, tomate, macarrão etc.” (ANEXO8, evento atual) – destaquei 

 

Foi produzido pela POLÍCIA FEDERAL um anexo ao termo de colaboração complementar 

da criminosa colaboradora MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES (ANEXO9, evento atual). Nele, é 

possível observar, inclusive, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  realizava reuniões para fins da 

avaliação e planejamento das atividades promovidas pelo Setor de Operações Estruturadas , conforme 

se observa a seguir: 
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Observe-se, inclusive, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT acompanhava e cobrava a 

liquidação dos pagamentos de vantagem indevida solicitados por ele, conforme se observa da mensagem 

a seguir: 
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Verifica-se, inclusive, solicitações de pagamento de vantagem indevida, provavelmente 

travestida de apoio financeiro para campanhas eleitorais à margem da contabilidade legal, feitas 

diretamente por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em agosto de 2014, conforme se conclui do assunto 

de e-mail encaminhado por sua secretária para MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES . Abaixo, o 

documento: 

 

 

 

Constata-se, também, relacionamento direto de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  com 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO no ano de 2015, o que comprova o relacionamento 

e coordenação do então Diretor-Presidente da ODEBRECHT em relação as atividades desenvolvidas pelo 

Setor de Operações Estruturadas , conforme se vê a seguir: 
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Em síntese, há provas da gestão e do comando de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

sobre as atividades criminosas do Setor de Operações Estruturadas  no período de 2003 até as vésperas 

da deflagração da 14ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO . 

Por fim, e isso deve ser repetido, a colaboradora criminosa MARIA LUCIA GUIMARÃES 

TAVARES , ouvida pela POLÍCIA FEDERAL em caráter complementar, afirmou que foram liquidados 

diversos pagamentos a partir de cronograma vinculado ao codinome ITALIANO , o qual, conforme será 

demonstrado, era empregado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e outros executivos do grupo para 

referência a ANTONIO PALOCCI FILHO . 

 

*        *                  * 

 

III – DAS PROVAS DO RELACIONAMENTO CRIMINOSO DE ANT ONIO PALOCCI 

FILHO E O GRUPO ODEBRECHT 

 

O surgimento das provas da prática de diversos crimes por ANTONIO PALOCCI FILHO  

e MARCELO BAHIA ODEBRECHT  decorreu de desdobramento lógico da investigação policial conduzida 

nos autos do Inquérito Policial nº 1985/2015 (5046271-57.2015.4.04.7000) e procedimentos dependentes. 

No curso da investigação policial, conforme esclarecido no início da presente 

representação, foi encontrada uma planilha em posse de e-mail sigiloso utilizado por FERNANDO 

MIGLIACCIO DA SILVA (<o.overlord@hotmail.com>), relacionando pagamentos controlados por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA , os quais eram chamados pelo codinome “FEIRA”, e para outros beneficiários que até 

então ainda não tinham sido identificados 

A planilha, intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, foi objeto de análise através 
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do Relatório de Polícia Judiciária nº 24/2016 e também da Representação Policial por medidas cautelares 

do Evento 13 dos Autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5003682-16.2016.4.04.7000/PR. 

À época, não se sabia a real identidade do agente identificado pelo codinome ITALIANO , 

havendo, apenas, indicativos de que se tratava de pessoa com relação próxima a MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e dos beneficiários dos pagamentos ilícitos, os quais, como se viu, guardavam ligação com 

o PARTIDO DOS TRABALHADORES . 

A partir dessa premissa, procedeu-se à nova análise policial do material apreendido com 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  em sua residência e também com sua secretária DARCI LUZ NADEU 

nas dependências que utilizava no edifício sede da holding que presidia. 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 (ANEXO3, evento atual) foi 

produzido com amparo em e-mails trocados por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  com outros executivos 

e em anotações e encontros registrados em um de seus aparelhos celulares apreendidos por ocasião da 

deflagração da 14ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO. Frise-se que os e-mails originalmente 

analisados pertenciam à caixa de DARCI LUZ NADEU , secretária de MARCELO , à qual recebia, 

diariamente, diversas mensagens do executivo e nas quais foi possível constatar os assuntos ilícitos 

tratados pelo então Diretor-Presidente da ODEBRECHT. 

A seguir, serão tratadas as conclusões lançadas no documento de investigação produzido 

pela POLÍCIA FEDERAL , notadamente para demonstrar, com amparo em provas, em síntese, que: 

 

(i) ITALIANO era o codinome utilizado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , sua 

secretária e outros executivos do grupo empresarial por ele presidido, para referência a 

ANTONIO PALOCCI FILHO ; 

(ii)  O relacionamento de MARCELO BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI 

FILHO surgiu logo que este assumiu o cargo de Ministro de Estado da Fazenda; 

(iii) MARCELO BAHIA ODEBRECHT tratava com ANTONIO PALOCCI FILHO  de temas 

e projetos variados de interesse do grupo empresarial da ODEBRECHT, sendo que foram 

identificados indícios de interferência ilícita de ANTONIO PALOCCI FILHO e do próprio 

Governo Federal em benefício da empresa; 

(iv) MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em conjunto com ANTONIO PALOCCI FILHO , 

ordenou diversos pagamentos ilícitos através do Setor de Operações Estruturadas no 

período da campanha eleitoral para presidência do PARTIDO DOS TRABALHADORES  

em 2010, pagamentos estes refletidos na planilha intitulada “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ”; 
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(v) A planilha intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” também revelou 

pagamentos ilícitos feitos a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO  desvinculados de 

maneira direta das eleições presidenciais de 2010, haja vista que foram identificados 

pagamentos e outras vantagens indevidas concedidas nos anos de 2008, 2009, 2011 e 

2012; 

(vi) MARCELO BAHIA ODEBRECHT  tratava com ANTONIO PALOCCI FILHO  acerca 

de exportações de serviços do grupo empresarial para países africanos, em especial 

Angola, e financiados pelo BANDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO – BNDES ; 

(vii) Apontaram-se indícios de que GUIDO MANTEGA  também teria tido papel posterior 

a ANTONIO PALOCCI FILHO  na coordenação com junto com MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT para a ordenação de pagamentos ilícitos; 

(viii) ANTONIO PALOCCI FILHO , segundo MARCELO BAHIA ODEBRECHT , teria 

demonstrado interesse em favorecer o grupo empresarial ODEBRECHT em razão da não 

aprovação de medidas fiscais que viriam a favorecer o conglomerado, sendo que o 

presidente da holding, inclusive, teria expressamente ordenado a executivos subordinados 

que buscassem opções de compensação financeira através da PETROBRAS ; 

(ix) MARCELO BAHIA ODEBRECHT  buscou apoio junto a ANTONIO PALOCCI FILHO  

para facilitação no conturbado processo licitatório da PETROBRAS  para contratação de 

navios-sondas para exploração do pré-sal; 

(x) BRANISLAV KONTIC  agia como verdadeiro emissário de ANTONIO PALOCCI 

FILHO em tratativas com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e que envolviam assuntos 

ilícitos; 

(xi) MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO  reuniram-se em 

diversas oportunidades, especialmente no ano de 2010, em endereços comerciais – sede 

da empresa PROJETO – e residenciais do último, sendo que ocorreram reuniões até 

mesmo após a deflagração das primeiras fases ostensivas da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

 

 

*        *                  * 

 

O relacionamento entre ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO ODEBRECHT  e o 

grupo empresarial que representava iniciou-se assim que aquele assumiu o cargo de Ministro da Fazenda. 

Em mensagens analisadas, por exemplo, foram identificadas tratativas já em 2004 com o 
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então Ministro da Fazenda, já referido através do codinome ITALIANO , para intermediação de interesses 

da ODEBRECHT junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – itens 2.1 e 2.2 do Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016. 

Em outra mensagem, por exemplo, datada de 16.02.2005, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT relata que ITALIANO demonstrou descontentamento em reunião em Brasília com JOSÉ 

DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA , o então Ministro do Planejamento NELSON MACHADO  e o Presidente 

do BNDES, GUIDO MANTEGA , alegando que projetos, possivelmente relacionados à PPPs, deveriam ser 

realizados com poucas empresas, tendo MARCELO BAHIA ODEBRECHT afirmado que o governo 

deveria indicar um representante deles e que ele, MARCELO , cuidaria de conciliar o interesse das 

empresas – item 2.3 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016. 

Não restam dúvidas, portanto, que o relacionamento de ANTONIO PALOCCI FILHO com 

a ODEBRECHT por volta do ano de 2003, período em que ele assumiu o Ministério da Fazenda. 

Nada obstante, devem ser apresentados, antes do aprofundamento da análise do 

promíscuo e criminoso relacionamento de ANTONIO PALOCCI FILHO com a ODEBRECHT, os elementos 

que permitiram qualifica-lo como o agente identificado pelo codinome de ITALIANO . 

Inicialmente, julgou-se que ITALIANO  poderia fazer referência a GUIDO MANTEGA , em 

virtude de mensagens de e-mail analisadas precariamente e pelo fato de que ele possui também 

nacionalidade italiana. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 constatou-se que tal 

conclusão era errada, uma vez que o indivíduo denominado de ITALIANO  constava em mensagens que 

também faziam referência a GUIDO MANTEGA , ou seja, tratavam-se, indiscutivelmente, de pessoas 

diferentes – conclusões alcançadas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 do documento investigativo. 

Em mensagem de fevereiro de 2009 – transcrita abaixo –, executivos da ODEBRECHT 

trataram com MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre negociatas para aprovações de medidas tributárias 

que beneficiariam a holding ODEBRECHT. Em determinado momento, NEWTON SOUZA afirmou que já 

havia informado ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO) acerca da necessidade de certas alterações nas 

questões que eram discutidas. A mensagem materializa a atuação de ANTONIO PALOCCI FILHO em 

relação aos interesses da ODEBRECHT nas questões tributárias apresentadas, notadamente em matéria 

relativa ao reconhecimento de créditos de IPI Zero. Abaixo, a mensagem: 
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Em outra mensagem, também envolvida no contexto da movimentação da ODEBRECHT 

para aprovação de medidas do Governo relativas a questão do IPI Zero, verifica-se que ANTONIO 

PALOCCI FILHO (ITALIANO) é novamente mencionado: 

 

 

 

É possível, mais uma vez, a confirmação de que GUIDO MANTEGA não é o indivíduo 

denominado de ITALIANO .  

No mesmo contexto, observa-se que ITALIANO e GUIDO MANTEGA  (GM) são tratados 

como indivíduos diferentes. Além disso, a menção de atuação junto a BRANI  reforça a conclusão já 

robusta o suficiente de que ITALIANO é ANTONIO PALOCCI FILHO . 

BRANI é, na verdade, ex-assessor e sócio de ANTONIO PALOCCI FILHO . Trata-se de 

BRANISLAV KONTIC:  
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Em mensagem subsequente, de maio de 2009, há a confirmação de que ITALIANO é 

ANTONIO PALOCCI FILHO . MARCELO BAHIA ODEBRECHT perguntou a ALEXANDRINO DE 

ALENCAR (AA) se ele havia marcado encontro com ITALIANO . Na sequência, informa-o que, em caso 

negativo, ele mesmo ligaria para BRANISLAV KONTIC (BRANI) para marcar a reunião. Além disso, em 

mensagem posterior, MARCELO referiu-se ao “deputado”, tratando-se, sem sombra de dúvidas, de 

ANTONIO PALOCCI FILHO , o qual, à época, exercia mandato de deputado federal. O tema dos encontros, 

conforme assunto dos e-mails, é a questão do IPI Zero. A seguir, os e-mails: 
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Ainda no contexto das tratativas para a aprovação de medidas referentes ao IPI Zero, 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT revela que ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO) pediu um encontro. 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

72 

Segundo MARCELO  acreditava, a reunião seria para tratar, antes da “reta final” da aprovação das medidas 

tributárias, qual seria a contrapartida.  

Pelo que se sabe e pelo que se está provado ao longo de diversos inquéritos e ações 

penais já concluídas no âmbito da OPERAÇÃO LAVAJATO , grandes empresas nacionais e estrangeiras 

negociavam a obtenção de contratos públicos e medidas que lhes beneficiassem de alguma maneira direta 

ou indiretamente com agentes públicos, políticos e, igualmente, com integrantes de partidos políticos que 

integravam a base do Governo Federal – importante frisar que a OPERAÇÃO ZELOTES da Polícia Federal 

já descortinou parcialmente esquema de pagamento a agentes públicos para obtenção de medidas 

tributárias que viessem a favorecer grandes empresas. 

Na mensagem que será abaixo colacionada, chama a atenção o fato de que MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT acreditava que a reunião solicitada por ANTONIO PALOCCI FILHO se destinaria 

ao alinhamento da “contrapartida” que competiria à ODEBRECHT.  

Enquanto não há interpretação em sentido contrário, pelo contexto das investigações 

conduzidas na OPERAÇÃO LAVAJATO , conclui-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT tinha ciência 

de que ANTONIO PALOCCI FILHO , agente umbilicalmente ligado ao Governo Federal da época, 

solicitaria contrapartida financeira indevida da ODEBRECHT em razão da atuação do agente nas questões 

que objetivam a aprovação de medidas tributárias favoráveis à empresa. 

A mensagem se encontra a seguir: 
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Outras mensagens analisadas também reforçam a conclusão de que ITALIANO  era o 

codinome empregado para referência a ANTONIO PALOCCI FILHO . Conforme visto acima, houve 

referência clara de que BRANI (BRANISLAV KONTIC) era a pessoa que MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

procuraria para agendar reunião com ITALIANO. Em mensagem de 13.08.2009, verifica-se que 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  solicitou expressamente que BRANISLAV KONTIC  deveria ser 

procurado para que fosse marcada reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO , conforme se vê: 

 

 

 

Na mensagem a seguir, há reforço na comprovação de que até mesmo as secretárias que 

trabalhavam com MARCELO BAHIA ODEBRECHT – no caso DARCI LUZ NADEU e LUCIANA 

APARECIDA FONSECA – tinham ciência de que o então Deputado Federal ANTONIO PALOCCI FILHO  

também era conhecido por ITALIANO : 

 

 

 

Outras trocas de e-mail revelam a interferência buscada junto a ANTONIO PALOCCI 

SILVA por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  não só na questão tributário dos benefícios do IPI Zero, mas 

também em matérias envolvendo a exportação de serviços e o consequente financiamento pelo BNDES 

– BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO .  

Ao longo das análises comentadas na sequência, observar-se-á que em diversas 

oportunidades foram apresentados novos elementos que retiram qualquer dúvida de que ANTONIO 

PALOCCI FILHO  possuía o codinome ITALIANO  para MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e outros 
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executivos da empresa, dentre os quais os funcionários do Setor de Operações Estruturadas . 

Segundo o e-mail a seguir, houve pedido de executivos da ODEBRECHT a MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  a fim de que fossem tratados temas da BRASKEM , o braço petroquímico do grupo, 

junto a ANTONIO PALOCCI FILHO : 

 

 

 

Observa-se, também, que outro tema que seria tratado envolvia a área de LUIZ ANTONIO 

MAMERI, executivo responsável pelos negócios da empresa em Angola. 

Em mensagem com data de 17.07.2007, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebeu 

anotações para futura reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO – referido como “ital.” em alusão ao 

codinome ITALIANO –, referente a questões para formatação de leilão envolvendo consórcio que, pelo 

teor das mensagens, seria liderado pela ODEBRECHT. Observe-se: 
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Na mensagem abaixo, ainda no contexto da aprovação da Medida Provisória nº 460, 

referente a questão do IPI Zero, MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelou a participação de ANTONIO 

PALOCCI FILHO (italiano) e de CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA (vaca) para a sanção da lei originada 

da aludida referida medida provisória. Cumpre ressaltar que CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA era o então 

Líder do Governo na Câmara dos Deputados. Observe-se: 
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Em troca de e-mails abaixo colacionada, MARCELO BAHIA ODEBRECHT afirmou a 

CLAUDIO MELO FILHO que desejava conversar com ANTONIO PALOCCI FILHO – também referido por 

suas iniciais em muitas mensagens: AP – assim que ele viesse a receber materiais referentes ao Crédito-

Prêmio do IPI, questão de interesse do grupo ODEBRECH. Constate--se 
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Os documentos encaminhados a MARCELO BAHIA ODEBRECHT e que ele desejava 

que fossem entregues a ANTONIO PALOCCI FILHO  são minutas do projeto de lei conversão da MP nº 

460/09 modificados por GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE , executivo da BRASKEM , e seus conteúdos 

podem ser vislumbrados no Evento 2, ANEXO2 e ANEXO3, dos Autos nº 50310820520164047000. 

Por sua vez, em 13.08.2009, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  encaminhou a CLAUDIO 

MELO FILHO , MAURICIO FERRO, BERNARDO GRADIN , NEWTON SOUZA, ALEXANDRINO 

ALENCAR  e CARLOS FADIGAS  uma mensagem contendo diversas informações relevantes. 

No seu corpo, MARCELO  afirmou que iria se reunir no dia seguinte com ITALIANO , o 

qual já se sabe ser ANTONIO PALOCCI FILHO . Apenas para robustecer novamente tal conclusão, 

observe-se, no item 2.22 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016, que MARCELO  

solicitou o encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO  para 14.08.2009. 

Para contextualização da mensagem de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , transcreve-

se, antes e abaixo, notícia publicada no sítio Consultor Jurídico <www.conjur.com.br> em 13.08.2009: 

 

 
BENEFÍCIO PARA EXPORTADOR 
Crédito-prêmio acabou em 1990, decide Supremo 

13 de agosto de 2009, 17h42 
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Por Alessandro Cristo 
O crédito-prêmio do IPI, benefício fiscal instituído pelo governo federal aos exportadores há 40 anos, foi extinto em 1990. Essa foi 
a interpretação do Supremo Tribunal Federal que, em decisão unânime dada nesta quinta-feira (13/8), frustrou as expectativas das 
indústrias que vendem produtos para o exterior. Os contribuintes pretendiam que a corte declarasse que o incentivo continuava 
vigente até hoje. 

Segundo levantamento feito pela Fundação Getulio Vargas, estavam em jogo R$ 70 bilhões em impostos a serem pagos com os 
créditos, dos quais R$ 50 bilhões já foram compensados e R$ 20 bilhões ainda terão de ser quitados. Já o fisco dizia que, para os 
cofres públicos, o valor chegaria a R$ 280 bilhões, caso todos os 30 mil exportadores exigissem o benefício. 

A tese vencedora foi a de que, como o benefício foi criado antes da Constituição Federal de 1988, teria de ser revalidado por uma 
lei em até dois anos depois da promulgação do texto constitucional. Como isso não aconteceu, o direito aos créditos expirou em 5 
de outubro de 1990. Para os contribuintes, no entanto, a regra — prevista no artigo 41, parágrafo 1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias — só se aplica a benefícios setoriais, o que exclui os exportadores por não serem um setor. 

“Esse é o julgamento mais fácil com que me deparei desde que entrei na corte. Se resume à interpretação de um vocábulo”, disse 
o ministro Eros Grau. E foi exatamente esse o ponto discutido: se os exportadores podem ser considerados ou não um setor. 
“Segundo o Aurélio — não o Marco, mas o Buarque de Holanda —, setor significa ramo de atividade, e a atividade industrial é 
que se beneficia do crédito”, disse o ministro Marco Aurélio com bom humor. 

Ao conversar com jornalistas depois do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do voto vencedor e relator dos recursos 
levados ao Supremo, disse que pretende sugerir a edição de uma Súmula Vinculante sobre o tema. Mesmo que isso não aconteça, 
a decisão tem caráter geral e os ministros podem decidir individualmente os casos semelhantes, já que os recursos foram julgados 
sob o regime da Repercussão Geral. 
 
Regras sobrepostas 
A discussão considerada simples pelos ministros, no entanto, era apenas a ponta do iceberg. Fisco e empresas se digladiam nos 
tribunais desde que o Executivo decidiu acabar com o crédito-prêmio, em 1979. Uma sequência de atos deu prazos diferentes para 
a extinção, que levou o debate ao Supremo em 2004, enquanto a briga continuava no Superior Tribunal de Justiça. Uma das normas 
foi declarada parcialmente inconstitucional, colocando ainda mais lenha na fogueira. Inconstante, o STJ mudou de posição pela 
última vez em 2005, declarando extinto o crédito em 1990, com base no ADCT. 
O crédito-prêmio do IPI foi instituído pelo Decreto-lei 491 em 1969, durante o regime militar, para incentivar as exportações de 
produtos industrializados, permitindo que empresas compensassem o imposto recolhido por meio de créditos no mercado interno. 
O decreto isentava de IPI os produtos exportados e permitia que as indústrias se creditassem do imposto pago na compra de 
matérias-primas. O crédito foi mantido até 1983, quando expirou o prazo previsto pelos Decretos-lei 1.658 e 1.722, de 1979. As 
normas definiam uma redução trimestral de 5% do benefício, até sua extinção. No entanto, esses decretos foram revogados pelos 
Decretos-lei 1.724/79 e 1.894/81, que acabaram não estipulando uma nova data para a extinção, mas deram ao ministro da Fazenda 
o poder de fazê-lo. 

Em 2004, o Supremo declarou os dois últimos decretos inconstitucionais quanto ao poder de extinção e redução do benefício pelo 
ministro da Fazenda — decisão aplicada pelo Legislativo por meio da Resolução 71/05 do Senado. Assim, não havia mais normas 
que afirmassem que o crédito-prêmio tinha acabado, voltando a vigorar o que dizia o Decreto-lei 491/69, segundo as empresas. 
Para o fisco, revogada uma norma que também revogou outra, a anterior teria voltado a valer, de acordo com o disposto na Lei de 
Introdução ao Código Civil — o Decreto-lei 4.707/42 —, que estabelece a chamada repristinação.   

O Superior Tribunal de Justiça mudou duas vezes de entendimento. Primeiro, afirmou que o crédito não havia terminado devido à 
revogação dos decretos que o extinguiam. Em 2005, afirmou que o benefício acabou em 1983, como queria o fisco. Dois anos 
depois, a 1ª Seção entendeu que o benefício estava vigente até 1990, prazo dado pelo ADCT para a confirmação dos benefícios 
setoriais vigentes antes da Constituição. Como o argumento para a decisão foi constitucional, as empresas apelaram ao Supremo, 
alegando que a corte superior havia invadido a competência do STF. 

Jogo das teses 
Na defesa das empresas, nomes de peso se revezaram em sustentações orais na tribuna, nesta quinta-feira. O ministro aposentado 
do Supremo Carlos Velloso foi um deles, hoje advogando pelos contribuintes. Ele afirmou que o crédito-prêmio não poderia ser 
extinto com base no ADCT porque não é um benefício setorial, mas “se aplica a todas as empresas exportadoras, 
independentemente da atividade”. O tributarista Nabor Bulhões, autor da tese da manutenção atual do crédito, disse que as empresas 
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seguiram a orientação do STJ mostrada em centenas de decisões e que, por isso, não poderiam ser punidas com uma decisão 
contrária. “Empresas que respondem por 75% das exportações brasileiras já usaram o crédito-prêmio para compensar débitos”, 
afirmou. Ele criticou o STJ por levantar a hipótese da extinção em 1990 usando argumento constitucional quando já havia Recursos 
Extraordinários admitidos no Supremo com a mesma tese. 
O advogado André Martins de Andrade também afastou, diante dos ministros, o argumento do fisco de que o reconhecimento do 
benefício traria problemas ao Brasil na Organização Mundial do Comércio, que consideraria o crédito-prêmio um subsídio 
comprometedor do Estado à concorrência com empresas estrangeiras. “Não há nenhum painel na OMC contra o benefício. A 
desoneração é regra mundialmente consagrada”, afirmou. 

“Se mantido o crédito-prêmio, teríamos subsídio em duplicidade”, advertiu o procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional, 
Fabrício da Soller. Ele lembrou que a Lei 9.363/96, que concede crédito presumido de IPI, já exonera as indústrias de impostos 
como PIS e Cofins, dos quais elas podem ser ressarcidas. “Teríamos que enfrentar a OMC”, disse, considerando a possibilidade de 
os ministros votarem a favor das empresas. 

Benefício setorial 
Como o IPI só incide sobre produtos industrializados e as indústrias compõem o setor secundário da economia, o crédito-prêmio é 
um benefício setorial, extinto em 1990 com base na determinação do ADCT. O raciocínio levou o ministro relator dos casos, 
Ricardo Lewandowski, a negar provimento a dois dos três recursos que ocuparam toda a tarde do Plenário do Supremo, e a não 
admitir o outro. “O ADCT reviu todos os incentivos fiscais, exceto os regionais”, disse. Sobre a possibilidade de compensação dos 
créditos entre 1983 e 1990, o ministro disse que os casos deverão ser analisados isoladamente, mas que o período a se levar em 
conta é o da prescrição quinquenal prevista no Código Tributário. 
Embora todos os ministros tenham votado no mesmo sentido que o relator, os motivos foram diferentes. Segundo Carlos Britto, o 
crédito-prêmio do IPI é setorial porque a Constituição divide os benefícios em apenas “nacionais, regionais e setoriais”, e o 
incentivo não se enquadra nas duas primeiras. Para Cezar Peluso, a interpretação da palavra “setorial” é ampla e envolve o conjunto 
de todos os exportadores, “sejam da indústria ou do comércio”. Ele discordou do ministro relator quanto à invasão de competência 
do STJ ao analisar matéria constitucional. “Qualquer juiz pode aplicar definição constitucional”, disse. 

Os ministros Ellen Gracie e Celso de Mello se manifestaram expressamente a favor da extinção em 1983, mas como essa tese não 
poderia ser analisada pela corte, por ser de natureza infraconstitucional e não ter sido trazida ao Supremo por recurso da Fazenda 
contra a posição do STJ, eles se limitaram a acompanhar o voto do relator. 

O presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, foi o único a mudar de posição. Ao julgar o Recurso Extraordinário 208.260, em 
2004, ele foi enfático ao dizer que o crédito-prêmio ainda estava em vigor. Nesta quinta, porém, ao analisar a matéria sob o 
argumento do ADCT, considerou o benefício extinto em 1990, como entenderam os demais ministros. 

Despojos da batalha 
A decisão deve alimentar uma reação do governo às vitórias das empresas conseguidas tanto no Judiciário quanto no Legislativo. 
Segundo o procurador-geral adjunto Fabrício Da Soller, a decisão da corte fortalecerá os argumentos da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nas ações rescisórias, que visam rever decisões já transitadas em julgado na Justiça em favor dos contribuintes. 
Empresas que tenham conseguido compensar débitos tributários com créditos-prêmio de IPI podem ter de ressarcir a Receita 
Federal pagando os valores em dinheiro ou compensando com outros créditos. 
Outra vitória dos contribuintes que pode ir por água abaixo é a aprovação, no Congresso Nacional, da Lei de Conversão da Medida 
Provisória 460, que estende o direito ao crédito-prêmio até 2002. A lei, que aguarda sanção da Presidência da República, não tem 
apoio do Ministério da Fazenda quanto à extensão do crédito-prêmio — proposta que pegou carona na MP, que trata da tributação 
das construtoras inscritas no programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Segundo o fisco, não houve qualquer acordo 
entre governo e empresas exportadoras quanto à prorrogação do crédito. 
No julgamento do Supremo desta quinta, o ministro Carlos Britto deu mais um argumento para que o presidente Lula vete esse 
trecho, como aposta a PGFN. Ao alegar que nenhuma norma manteve o crédito-prêmio depois da promulgação da Constituição, 
ele afirmou que seria necessária uma lei específica, “monotemática”, que tratasse do assunto. Como a lei de conversão da MP inclui 
diversos outros temas, a referência ao benefício seria inconstitucional, de acordo com o procurador Fabrício Da Soller. “Além 
disso, o prazo para a manutenção do benefício expirou em 1990, o que torna a pretenção atrasada em 19 anos”, diz. 

O julgamento foi acompanhado pelo advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, que, no entanto, não fez sustentação 
oral. Ele havia pedido o adiamento do julgamento para esta quinta, já que acompanharia o julgamento nessa quarta-feira (12/8) do 
STJ sobre os empréstimos compulsórios da Eletrobrás. O processo sobre o crédito-prêmio havia sido incluído na pauta de quarta 
pelo Supremo, mas foi adiado a pedido de Toffoli. 
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Clique aqui para ler o voto do ministro Ricardo Lewandowski. 
RE 561.485, 577.348 e 577.302 
Alessandro Cristo é repórter da revista Consultor Jurídico 
Revista Consultor Jurídico, 13 de agosto de 2009, 17h42 

 

Visivelmente frustrado com a decisão do Supremo Tribunal Federal e da suposta atuação 

do então Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA  (GM), MARCELO BAHIA ODEBRECHT  comentou 

“Vamos sair melhor do que se tivéssemos ganho”. Abaixo, a mensagem: 

 

 

 

MARCELO  comentou que, muito embora “derrotado” com a decisão do Supremo Tribunal 

Federal – que indubitavelmente suprimiria eventuais benefícios fiscais ao grupo –, tentaria emplacar 

“ganhos maiores só para (...)” a ODEBRECHT. Informou que havia recebido uma ligação de ANTONIO 

PALOCCI  FILHO (“Italiano acabou de me ligar”), o qual havia lhe dito que GUIDO MANTEGA  (GM) teria 

manipulado informações para o então Presidente da República, possivelmente relativo a vetos no Projeto 

de Lei de Conversão da MP nº 460/09 e/ou influência sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

deixava de beneficiar a ODEBRECHT e outras empresas. 
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Na sequência, MARCELO  relatou que ANTONIO PALOCCI FILHO  havia solicitado ao 

presidente da holding ODEBRECHT que trouxesse a ele, além de argumentos para a sanção/veto parcial 

do citado projeto de lei de conversão, alternativas para compensar o grupo (“Ele mesmo pediu além dos 

argumentos para a sanção/veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar.”) 

A afirmação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  revela que ANTONIO PALOCCI FILHO , 

diante dos desdobramentos não favoráveis à ODEBRECHT em relação ao reconhecimento do Crédito 

Prêmio IPI, havia sugerido que o presidente da holding trouxesse a ele alternativas para que o grupo fosse 

compensado financeiramente e provavelmente por interferência direta e indevida do Governo Federal e 

do próprio ANTONIO PALOCCI FILHO pelos benefícios fiscais que deixariam de lograr. 

Em razão da proposta de ANTONIO PALOCCI FILHO , MARCELO  pediu a seus 

executivos “criatividade” em ideias para compensação ao grupo ODEBRECHT pela ausência dos 

benefícios que teriam com o Crédito Prêmio IPI.  

Inicialmente, determinou a MAURÍCIO FERRO que verificasse se haveria meios de 

compensação através de um programa chamado “Projeto Poliedro”, o qual, aparentemente, envolvia a 

BRASKEM , PETROBRAS  e a QUATTOR – documentos podem ser vislumbrados no Evento 2, ANEXO4 

e ANEXO5, dos Autos nº 50310820520164047000. 

A afirmação que mais chama atenção feita por MARCELO , quando determinou a seus 

executivos que buscasse opções de projetos da ODEBRECHT que pudessem ser levados a ANTONIO 

PALOCCI FILHO para fins de compensação pela ausência de ganhos fiscais do grupo, foi a de que 

deveriam disponibilizar opções de possíveis benefícios tributários e/ou através da PETROBRAS . Afirmou 

MARCELO : 

 
“O ideal seriamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das opções abrindo 
assim menu/mix de escolha tributárias e ou com Petrobras. 
Vamos sair melhor do que se tivéssemos ganho”. 

Esta mensagem, em síntese, traz ainda mais robustez à conclusão alcançada pela 

OPERAÇÃO LAVAJATO de que a PETROBRAS era utilizada de maneira criminosa, sendo que neste 

caso ficou evidente o fato de que obras e outros contratos futuros de sua alçada foram oferecidos 

indevidamente em benefício da ODEBRECHT.  

Além disso, as afirmações trazem luz sobre os possíveis mentores do uso indevida e 

criminoso da PETROBRAS , uma vez que se expôs a ideia de compensação financeira à ODEBRECHT 

por intermédio da estatal diretamente por ANTONIO PALOCCI FILHO , o qual, repita-se, solicitou ao 

próprio MARCELO que este lhe apresentasse opções de compensação ao grupo. 
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Em outra mensagem, há nova confirmação de que outros executivos do grupo – no caso 

ALEXANDRINO ALENCAR – também se referiam a ANTONIO PALOCCI FILHO como ITÁLIA , derivativo 

de ITALIANO . Igualmente, observem-se as tratativas de ANTONIO PALOCCI FILHO e GUIDO MANTEGA 

(GM) na questão da sanção/veto do projeto de lei de conversão da MP nº 460/09, conforme se vê: 

 

 

 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

83 

Em outra mensagem, cujo conteúdo segue abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

encaminhou para ANTONIO PALOCCI FILHO , por intermédio de BRANISLAV KONTIC , e-mail com 

argumentos relacionados a outras questões que visavam benefício fiscal ao grupo ODEBRECHT:  

 

 

 

Observe-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  se referia a ANTONIO PALOCCI 

FILHO por “Chefe” quando conversava com BRANISLAV KONTIC . No e-mail abaixo, novamente, há 

comprovação de que para acesso a ANTONIO PALOCCI FILHO (Chefe), MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT mantinha contato direto com BRANISLAV KONTIC . No caso, MARCELO solicitava 

informações das ações de PALOCCI junto a GUIDO MANTEGA (GM): 
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Por sua vez, mensagem também revelaram diversos encontros entre ANTONIO PALOCCI 

FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT . Na mensagem que é transcrita a seguir, MARCELO combinou 

com BRANISLAV KONTIC reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO . Pelo teor do e-mail, o encontro entre 

o presidente da holding ODEBRECHT e o então Deputado Federal ocorreria em escritório deste último, 

localizado na Alameda Lorena (“Vamos antecipar o horário para às 18:00 na Lorena. Pode ser para você? 

O almoço não vai dar certo”). Considerando a falta de informações passadas por BRANISLAV KONTIC a 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT em relação ao endereço do escritório de ANTONIO PALOCCI FILHO , 

é possível concluir que ambos já tiveram encontros pretéritos naquele logradouro. Observe-se: 
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Em nova mensagem, consta outro agendamento de reunião entre MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI FILHO . 

 

 

 

Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o 

encontrou ocorreu em 12.01.2010 no apartamento de ANTONIO PALOCCI FILHO na Av. Juriti, 307, 6º 

andar, em São Paulo/SP: 

 

 

 

 

Um dia após a reunião entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI 

FILHO em sua residência, ocorrida em 12.01.2010, MARCELO determinou a DARCI LUZ NADEU que 

comunicasse seus líderes empresariais acerca do agendamento de uma reunião cuja tema era 

“OUTUBRO”. Na sequência, observando que sua secretária se esqueceu de comunicar FERNANDO LUIZ 

AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (FR) e de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 

(HS) sobre a reunião, MARCELO  a adverte expressamente. Abaixo, o e-mail: 
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A reunião destinava-se a tratar dos pagamentos para campanhas eleitorais que seriam 

feitos pelo grupo ODEBRECHT – conclusão extraída do assunto da reunião, em referência ao mês de 

ocorrência das eleições. A solicitação expressa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT pela presença de 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , Líder Empresarial responsável pelo Setor de 

Operações Estruturadas , não deixa dúvidas de que seriam tratados na reunião temas relativos a 

pagamentos ilícitos para finalidades eleitorais, os quais, conforme já se viu, são vinculados a 

contraprestações políticas ocorridas no passado e/ou futuras e indevidas por parte dos beneficiados direta 

ou indiretamente. 

 Chama a atenção que a designação da reunião foi feita após o encontro de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI FILHO , indivíduo que, conforme será demonstrado, foi 

coordenador junto ao presidente da holding ODEBRECHT de pagamentos de vantagens indevidas – seja 

em forma de apoio financeiro a despesas eleitorais, por pagamentos a terceiros ou por outras formas de 

benefícios – e  feitos pelo grupo a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO , MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA, dentre outros beneficiários que ainda não tinham sido identificados. 
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Dois dias após reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO  e um dia após a designação da 

reunião referida acima, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebeu de sua secretária indagação sobre sua 

disponibilidade para outro encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO na residência do então parlamentar 

federal, conforme se vê: 

 

 

 

Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o 

encontrou de fato ocorreu naquela mesma data no apartamento de ANTONIO PALOCCI FILHO na Av. 

Juriti, 307, 6º andar, em São Paulo/SP: 

 

 

 

A mensagem abaixo, encaminhada por DARCI LUZ , revela que a reunião sobre definições 

de pagamentos em período eleitoral seria adiada para depois do feriado de Carnaval daquele ano: 
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A reunião veio a ocorrer em 05.03.2010, conforme indicam registros encontrados no 

celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e contou com a presença de BENEDICTO BARBOSA DA 

SILVA JUNIOR  (BJ), HENRIQUE VALLADARES  (HV), MÁRCIO FARIA  (MF), FERNANDO REIS (FR), 

PAUL ALTIT  (PA), BERNARDO GRADIN  (BG), ALEXANDRINO ALENCAR  (AA), CLAUDIO MELO 

FILHO (CMF) e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO  (HS), o responsável pelo Setor 

de Operações Estruturadas : 

 

 

 

Antes da reunião, ainda, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  reuniu-se outras vezes com 

ANTONIO PALOCCI FILHO , conforme indicam registros em seu celular: 
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Após o encontro de 09.02.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  solicitou a DARCI LUZ 

NADEU que o lembrasse de avisar a MARCIO FARIA  (MF) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR  

(BJ) sobre sua próxima reunião, vide e-mail abaixo: 

 

 

 

A citada reunião veio a ocorrer em 26.02.2010, conforme registros no celular de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 

 

 

 

Oportuno destacar que MARCIO FARIA  (MF) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JUNIOR (BJ) se fizeram presentes na reunião realizada em 05.03.2010. 

Na mensagem abaixo, mais uma vez, MARCELO BAHIA ODEBRECHT utilizou-se de 

BRANISLAV KONTIC para intermediação de assuntos direcionados a ANTONIO PALOCCI FILHO : 
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Cumpre destacar que dias antes do encaminhamento da mensagem, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT teve outro encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO , na residência do então Deputado 

Federal em Brasília: 

 

 

 

Nas mensagens abaixo, identificados registros de contatos telefônicos entre ANTONIO 

PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 
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Em data próxima (23.04.2010), conforme registros do celular de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT, foi realizada reunião entre ele e ANTONIO PALOCCI FILHO : 

 

 

 

Na mensagem ora analisada, existem tratativas para novo encontro entre ANTONIO 

PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 

 

 

 

Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o encontro aconteceu 

em 27.05.2010 na residência de ANTONIO PALOCCI FILHO : 

 

 

 

Na mensagem abaixo, verifica-se que BRANISLAV KONTIC demandou reunião entre 

ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , a reunião ocorreu na 

sede da ODEBRECHT em 07.06.2010: 

 

 

 

Na mensagem abaixo, novamente, verificam-se as tratativas para reunião demandada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT junto a BRANISLAV KONTIC para encontro com ANTONIO PALOCCI 

FILHO: 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , a reunião ocorreu na 

sede da ODEBRECHT em 18.06.2010: 

 

 

 

A importância desta reunião entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO 

PALOCCI FILHO reside nas articulações da holding ODEBRECHT para a concessão de financiamento do 

BNDES para Angola que interessava diretamente o grupo empresarial, conforme se verá a seguir. 

Em 17.06.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebeu de LUIZ ANTONIO MAMERI 

documentos sobre o assunto, conforme registra a mensagem abaixo: 
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O conteúdo do arquivo encaminhado (“Negociações Angola.docx”) – disponível no Evento 

2, ANEXO8, dos Autos nº 50310820520164047000 – para MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

possivelmente por MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES CÂMARA , antiga integrante do Conselho Consultivo 

do Setor Privado do da CAMEX – que integra Conselho de Governo da Presidência da República - 

esclareceu a situação referente as negociações para liberação de créditos pelo BNDES para Angola. 

Abaixo, o conteúdo integral: 
 

Das conversas que tenho mantido , alternadamente, com a delegação angolana, a Lúcia e a Luciene, quero passar 
para vocês os pontos mais importantes que estão causando a postergação do entendimento sobre os novos 
créditos. Segundo as impressões que me foram passadas pela Lúcia e pela Luciene , as chances de se chegar a 
bom termo são muito grandes mas, ao mesmo tempo, existe um receio de que as posições da Fazenda acabem por 
trazer constrangimentos. O Melin não está na mesa (porque não é COFIG) e o Luiz Fernando fica de porta-voz, sem 
coragem de tomar posições. Lidera a reunião, apoiado pelo Adriano do tesouro e pelo Vítor da SBCE, mas tem sido 
muito questionado pelos outros membros do COFIG, principalmente a Lúcia, que já afirmou na mesa, inclusive na 
presença das angolanas, que o Miguel Jorge disse que nada deverá ser assinado antes dele ter conhecimento do 
texto. 

 

Tenho demonstrado para todos que, desta vez, a negociação tem prazo e não dá para adiar a decisão, porque o 
Pres. José Eduardo estará aqui na terça-feira. Esse recado foi dado para o Ministro pela Lúcia, dizendo que seria 
muito delicado dizer aos angolanos que não há espaço para os novos créditos de US$1,2 bi, se só neste mês, 
devolvemos US$ 100 milhões de sobras da conta-petróleo. Quem vai explicar isso para o Lula e o José Eduardo? 

 

O novo relatório, sobre as últimas reuniões e seus impasses, é o seguinte:  

 
- ontem, a Fazenda apresentou novas planilhas sobre os fluxos de pagamentos e créditos do petróleo, afirmando 
que o Tesouro não aceitava considerar o preço do petróleo, para 2011, em US$ 68,00, como a Madalena havia 
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pedido. Isso permitiria espaço suficiente para a concessão de US$1,2 bi de créditos novos (mesmo sem alterar 
nada dos demais dados das planilhas brasileiras, que estão com diversas premissas erradas). 
 
- com o petróleo estimado em RS$ 64,00, como quer a Fazenda (hoje está em RS$ 78,00) fizeram uma simulação 
para mostrar que a única alternativa de não ter nenhum ano com insuficiência de recursos na conta-petróleo, seria 
concedendo créditos novos de US$ 600 milhões. Os RS$ 500 do compromisso assumido no ano passado e mais 
100 mi.Afirmaram para a delegação angolana que o tesouro exige que tenha superávit em todos os anos (sobras 
da conta-petróleo). Na prática, aumentaram, apenas US$50mi , do que foi proposto na primeira reunião. A 
PRIMEIRA INCOERÊNCIA ESTÁ NO FATO DE TEREM "SUBIDO" DE 50 PARA 100, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, EM 
NENHUMA DAS PREMISSAS DA PLANILHA ANTERIOR. OU SEJA, É SÓ CHUTE, NÃO É CÁLCULO DE 
DISPONIBILIDADE REAL. Isso ficou muito claro para as angolanas , que disseram ao Luiz Fernando que eles 
estavam tomando decisões políticas (para não ofender dizendo chute)  e que elas estavam ali para tratar do 
assunto tecnicamente. Se fosse necessário, as discussões políticas seriam entre Ministros ou os dois Presidentes, 
na semana que vem. 
 
 Os absurdos dessa posição colocada pela Fazenda são os seguintes: 
 
a) a concentração dos desembolsos previstos pela Fazenda, em apenas dois ou três anos, está muito grande, o que 
altera o perfil da dívida futura. Vejam os saldos das linhas de cada Protocolo e como estão sendo considerados os 
desembolsos futuros, seja de contratos em andamento ou de operações que sequer foram aprovadas no COFIG. 
 
 BNDES 2006/2007 :  US$ 237,3 (133mi em 2010  e  104,3 mi em 2011) 
 
BNDES 2009  :   US$ 450  ( 225mi em 2010 e  225 mi  em 2011)  
 
Obs. Esses créditos ainda estão para ser aprovados  no COFIG. É impossível que esses desembolsos ocorram dessa 
forma. Mas essa distribuição altera o fluxo da dívida futura e concentra pagamentos nos anos de 2012,13 e 14, 
onde estão aparecendo as diferenças entre pagamentos e fluxos de petróleo(considerado nos US$64,00 que eles 
querem) . 
 
PROEX 2009 e saldos anteriores   :   US$ 60  (30mi em 2010 e 30mi em 2011) outro absurdo, porque nada foi 
sequer priorizado por Angola, para depois ser submetido ao COFIG. Só agora nós  conseguimos alterar a utilização 
e permitir financiamentos de serviços. 
 
BNDES 2010 (em negociação)  :  US$ 1,2 bi  ( nada  em 2010,  360 mi em 2011 ,  840 mi em 
2012)  ou   (120  em 2010,  600,0  em 2011,  360  em 2012,  120  em 2013)    
 
b) nas planilhas apresentadas pela  Fazenda eles  não incluíram 2010, nem na dívida existente e vincenda, nem 
nos embarques de petróleo que ainda estão faltando. Ou seja, está difícil fazer qualquer verificação, porque estão 
considerados novos desembolsos em 2010, que podem chegar a até a US$ 508 mi, mas não colocam a dívida a 
liquidar nem as garantias colaterais ou o fluxo do petróleo. Só dos embarques de petróleo do segundo trimestre 
deste ano, foram devolvidos US$ 100mi , como excedentes, para livre disponibilidade de Angola. Até o final deste 
ano, as previsões da Madalena são de que deve haver mais US$150 a US$200 milhões de devoluções 
para Angola. NO ENTANTO, NINGUÉM DO LADO DA FAZENDA QUIZ COMENTAR A POSSIBILIDADE DE DEIXAR MAIS 
ALGUM RECURSO , DESSA SOBRA DO FLUXO DE PETRÓLEO DESTE ANO, PARA GARANTIR OS ANOS FUTUROS.  

 

MESMO QUANDO A MADALENA SUGERE  QUE PODERIA FAZER ISSO. A RESPOSTA TEM SIDO QUE ANGOLA TEM 
OUTRA  ALTERNATIVA DE LEVAR MAIS CRÉDITOS. A Madalena já disse que não vai discutir CS antes de esgotadas 
todas as possibilidades de créditos pelo Memorando.  
 
c) durante os anos de 2010, 11 , 12 e 13, em que estão sendo considerados pela Fazenda os novos 
créditos a desembolsar, Angola terá que pagar, de dívidas vincendas , US$ 1.946,6 bi ( P+J já 
existentes, mais as potenciais em função dos novos créditos). Importante lembrar que nesses pgtos 
não estão incluídos aqueles referentes aos vincendos de 2010, porque não foram colocados nas 
planilhas da Fazenda. Segundo a Madalena, seriam mais de US$ 250 milhões. SIGNIFICA QUE PARA 
LEVAR NOVOS CRÉDITOS DE US4 1,2 BI, TERÃO QUE PAGAR MAIS DE US4 2,2 BI AO BNDES E AO 
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PROEX. QUAL O RISCO DO BRASIL, SE NÃO SE FAZ NENHUM DESEMBOLSO SE HOUVER QUALQUER 
DÍVIDA NÃO LIQUIDADA? 
 
 
d) as angolanas têm dito que estão com muito receio de aceitar qualquer discussão sobre esses créditos adicionais, 
através de linhas bancárias (CS), vendo nisso um risco de que, nos próximos anos, o governo brasileiro comece a 
transferir, cada vez mais, os seus compromissos de crédito, para bancos privados no exterior. O receio tem razão 
de ser, pela campanha da Fazenda de acabar com o PROEX ( neste  caso a equalização). Há alguns anos, 
concordaram em reduzir o PROEX-financiamento e aceitaram passar parte dos compromissos brasileiros de créditos 
para o BNDES,o que significou um grande prejuízo para Angola. Hoje, praticamente todos os créditos são pelo 
BNDES, em condições financeiras muito piores. 
 
- De libor (5anos) sem spread, com prazos de até 15 anos de pagamento, passaram para libor(5anos) mais spread 
de até  2,5a.a, prazos de 10 anos, no máximo;  conta-garantia de 9 meses de pagamentos futuros do BNDES;  
seguro de crédito; conta-garantia de 6 meses para o PROEX. Tudo isso e continuam tendo de discutir espaço para 
novos créditos, todo ano, como se as garantias tivessem sido reduzidas, ao invés de aumentadas. 
 
Minha opinião  é de  que devemos  alertar os Ministros para os riscos que o país está correndo, ao permitir que se 
"estique a corda dessa maneira".  
 
Não interessa a ninguém que o governo angolano comece a reduzir seus pedidos de crédito ao Brasil (ou seja 
reduzir nossas exportações para aquele país), e comece a usar os saldos da conta-petróleo para garantir outros 
países.  
 
A Madalena já disse, claramente, que não vai aceitar transformar créditos públicos em créditos 
privados. Se o governo brasileiro dificultar a concessão de créditos, não vão aceitar essa transferência 
para bancos privados. Vão usar as sobras de garantia para exportações financiadas por outros 
governos. Isso é um risco para todos os exportadores brasileiros. Melhor ficar atentos a isso. Não dá 
para agradar a dois santos. Apoiar essa operação do CS pode sair caro. Ninguém sabe dizer como isso 
será equacionado. Melhor seguir insistindo nos compromissos do Memorando.  
 
A Lúcia e a Madalena me confirmaram que hoje o Min.Miguel Jorge conversou com o Ministro de 
Finanças de Angola e se comprometeu a discutir o assunto com o Min.Mantega. Acredito que vão ceder 
um pouco mais. A Madalena também me disse que o seu Ministro autorizou a fechar a negociação se 
conseguir chegar a US$ 1 bi de créditos novos. Caso contrário é para esperar a chegada dele e o 
encontro dos Presidentes ( o que seria um vexame) 

Conforme consulta aos dados disponibilizados eletronicamente pelo BNDES, a 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT  exportou serviços para Angola, financiados por aquele país 

através do BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO , que somaram US$ 

3.086.140.588,00, conforme Evento 2, ANEXO9, dos Autos nº 50310820520164047000.  

Abaixo, troca de e-mail de grande relevância para as investigações: 
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Inicialmente, na mensagem acima, há, mais uma vez, a confirmação de que ANTONIO 

PALOCCI FILHO era chamado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos do grupo de 

ITALIANO . MARCELO cita que irá se encontrar com ITALIANO no dia 18.06.2010 e, conforme já indicado 

acima, ele se reuniu com ANTONIO PALOCCI FILHO naquela data. 

Em 17.06.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminhou a ANTONIO LUIZ 

MAMERI a seguinte mensagem: 

 
“Amanha vou estar as 11hs com Italiano. Seria o caso dizer a ele que com os 700 que estão 
sinalizando dificilmente terão algo, e que se nos autorizassem EB poderia tentar conseguir 50 de 
rebate (com o par dele lah) para o objetivo de 1200? Com ele ficando de confirmar o acerto de EB 
no dia 23 com o par dele?” 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  sugeriu que fosse argumentado com ANTONIO 

PALOCCI FILHO que caso não viesse a ser aumentado o valor da linha de crédito do BNDES para Angola 

– fixado, naquele momento, em US$ 700.000.000,00, conforme narra o arquivo “Negociações 

Angola.docx” – dificilmente teriam algo. O “algo”, mencionado por MARCELO , não se revestia de conteúdo 

lícito. A se seguir o modelo de corrupção sistêmica implementado na PETROBRAS  por partidos 

governistas e grandes empresas nacionais e estrangeiras, é provável que a sistemática de pagamentos 

de vantagem indevida também fosse adotada em contratos de financiamento celebrados pelo BNDES e 

que viessem a favorecer empreiteiras nacionais – no caso a ODEBRECHT. Tal conclusão é reforçada pelo 

fato de que a ODEBRECHT pagava propina para consecução de contratos e para garantir seus interesses 

junto a qualquer governo de qualquer esfera da Administração Pública, conforme já demonstrado no 

segundo tópica desta peça, demonstrando-se, assim, novamente, que a corrupção era e é multipartidária 

e sistêmica. 

Voltando à mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT , conforme consignado no e-mail 

e a partir do contexto da investigação e dos elementos indiciários que serão abaixo destrinchados, sugeriu 

que ANTONIO PALOCCI FILHO viesse a ser cientificado de que caso o valor da linha de crédito que se 

pretendia ver concedida pelo BNDES à Angola não fosse aumentado, não haveria pagamento de 

vantagem indevida ao então agente político e/ou a pessoas ligadas a ele ou até mesmo à agremiação 

política a que era e é filiado. 

Na mesma frase, MARCELO BAHIA ODEBRECHT aventou a possibilidade de que fosse 

solicitada autorização junto a ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou a pessoas que representava para que 

ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI  (EB), Diretor Superintendente da ODEBRECHT ANGOLA , tentasse 

conseguir com algum agente em Angola “50 de rebate” para que fosse possível aumentar o valor da linha 
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de crédito do BNDES para Angola para US$ 1.200.000.000,00 naquele episódio. 

A outra anotação encontrada em que MARCELO BAHIA ODEBRECHT refere-se ao termo 

“rebate” foi encontrada em seu celular, conforme se vê: 

 

 

 

O contexto empregado por MARCELO indicava que “rebate” seria, na sua opinião, um 

pagamento ilícito provavelmente descontado de pagamentos irregulares para financiamento eleitoral 

(“caixa 2”), ou seja, evidente o caráter não lícito no emprego do termo em questão. 

Com isso, é possível concluir que MARCELO BAHIA ODEBRECHT aventou, mediante 

autorização que deveria ser obtida junto a ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou a pessoas que representava, 

que ERNESTO BAIARDI tentasse conseguir junto a agente não identificado de Angola o pagamento de 

vantagem indevida de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) para o próprio ANTONIO 

PALOCCI FILHO  e/ou a pessoas ligadas a ele ou até mesmo à agremiação política a que era e é filiado, 

desde que fosse aumentado o valor da linha de crédito a ser concedida pelo BNDES. Evidente, portanto, 

que se discutia remunerar agente político e/ou a agremiação política que representava mediante a 

interferência que seria feita em procedimento de concessão de crédito do BNDES. 

Em outras palavras, aventou-se praticar o crime de corrupção, de maneira expressa e 

cristalina, tendo sido ANTONIO PALOCCI FILHO  escolhido como um dos potenciais agentes a serem 

corrompidos. A naturalidade, no entanto, com que tal proposta criminosa é discutida por MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT com seus executivos provoca a conclusão de que não seria a primeira vez em que 

ANTONIO PALOCCI FILHO  seria corrompido. 

Na sequência, em 18.06.2010, LUIZ ANTONIO MAMERI , Líder Empresarial da 

ODEBRECHT ANGOLA , escreveu a MARCELO BAHIA ODEBRECHT a mensagem cujo conteúdo é 

transcrito a seguir: 

 
“Acho arriscado EB ter um desgaste lah nessa tentativa. Hoje nem existe interlocutor que conheca 
o acordo passado e que possa dar continuidade levando o assunto ao Chefe de lah. 
Ademais, o ambiente de lah estah muito sensível para esse tipo de dialogo. 
Seria muito arriscado. 
PB tampouco nunca viajou. 
Joga contra tb o prazo. 
Isso tem que ser fechado ateh segunda. Terca a noite chega o Chefe. 
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O que vc pode fazer eh incentivar o Ita a entrar no assunto, confiando que depois ele restabeleca os 
contatos para recuperar algo. Afinal houve um acordo passado. 
E no que se estah fechando a chance dele recuperar algo eh zero.” 

 

Questionado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , LUIZ ANTONIO MAMERI 

argumentou que ERNESTO BAIARDI ficaria desgastado caso buscasse em Angola o pagamento de 

vantagem indevida em benefício de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou das pessoas ou do partido político 

que representava. Afirmou que não existia, à época, interlocutor naquele país que conhecesse acordo 

prévio – que provavelmente previu pagamentos de vantagens ilícitas – feito possivelmente entre ANTONIO 

PALOCCI FILHO e/ou as pessoas que representava e agentes angolanos que pudessem levar o tema ao 

“Chefe da lah”, em referência a JOSE EDUARDO DOS SANTOS , Presidente de Angola. 

Na mesma mensagem, LUIZ ANTONIO MAMERI alertou que o “ambiente” em Angola 

estava “sensível” para conversas relativas ao acerto do pagamento de vantagens indevidas. 

Por fim, sugeriu a MARCELO BAHIA ODEBRECHT que este incentivasse ANTONIO 

PALOCCI FILHO a “entrar no assunto”, confiando que o então deputado federal reestabelecesse os 

contatos com agentes angolanos – possivelmente em razão do acordo ilícito prévio mencionado – para 

“recuperar algo”, ou seja, para conseguir contraprestação pecuniária financeira e indevida em razão do 

financiamento pretendido junto ao BNDES. Além disso, confirma que houve um acordo prévio entre 

ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou as pessoas que representava e agentes angolanos, cujo exato teor se 

desconhece, mas, pelos elementos existentes, possivelmente previa que seriam realizados pagamentos 

ilícitos em razão dos financiamentos concedidos pelo BNDES e/ou em outras esferas de interferência do 

então Governo Federal. 

O criminoso colaborador NESTOR CUÑAT CERVERÓ, em termo de colaboração 

premiada (ANEXO10, evento atual), confirmou que ANTONIO PALOCCI FILHO havia tratado com 

autoridades de Angola sobre pagamentos de vantagem indevida a ser destinado ao financiamento de 

campanhas eleitorais do PARTIDO DOS TRABALHADORES por volta do ano de 2005, os quais seriam 

devidos em virtude da aquisição pela PETROBRAS de blocos de petróleo em Angola. Abaixo, o trecho da 

afirmação: 
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Conclui-se, então, que havia, e isso parecia ser uma alternativa aos interesses da 

ODEBRECHT, um conluio criminoso prévio e feito no passado entre ANTONIO PALOCCI FILHO  e as 

pessoas e entidades que representava com as autoridades angolanas. 

Aliás, em outro documento investigativo produzido pela POLÍCIA FEDERAL  – Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 510/2016 (ANEXO14, evento atual) –, resta evidenciado que os 

interesses da ODEBRECHT em Angola sempre envolveram a participação indireta e direta de ANTONIO 

PALOCCI FILHO , possivelmente com contrapartidas ilícitas para o próprio e para o PARTIDO DOS 

TRABALHADORES . 

A seguir, e para comprovação da conclusão feita no parágrafo anterior, colaciono trechos 

utilizados pela Equipe de Análise do GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR ao proceder à análise de 

anotações feitas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 
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Concluiu a Equipe de Análise: “O nome de Palocci também aparece em outras anotações, 

sendo em uma delas ao lado do nome Luis Pereira (ainda não identificado) – “Luis Pereira/Palocci vs 

pedidos outras emp. Ang?” – relacionando-os a pedidos de outras empresas Angola.” 

 

 

 

 

 

Concluiu a Equipe de Análise: “As diversas anotações mencionam o nome de Palocci, 

sendo que em uma delas, consta informação de que seu custo será da Braskem, também Palocci aparece 

vinculado aos países Angola e Venezuela. (...) Em uma das linhas temos a anotação “Beto Colnague vs 

Palocci (Angola)”, trata-se de Jose Roberto Colnaghi, já investigado na CPI dos Bingos por seus negócios 

em Angola, financiados pelo BNDES.” 
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Concluiu a Equipe de Análise: “Na anotação “Ações Mosquito na LC - urgente meet c/ 

Palocci”, a sigla LC, era utilizada por Marcelo Odebrecht para indicar o presidente do BNDES Luciano 

Coutinho, contudo, não foi possível encontrar outros elementos para elucidar tal oração. ” 

Há possibilidade, também, que “LC” faça referência à “linha de crédito”, termo que também 

guarda correlação com financiamentos concedidos pelo BNDES à Angola. A conclusão foi alcançada a 

partir da análise de e-mail encaminhado por FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS , em 09.08.2007, 

a MARCELO BAHIA ODEBRECHT, FELIPE MONTORO JENS, FERNA NDO MIGLIACCIO DA SILVA e 

LUIZ ANTONIO MAMERI , no qual se discute sobre a forma e o valor das linhas de crédito a serem 

concedidas à Angola. Observe-se: 
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Causa estranheza o fato de que os executivos da ODEBRECHT tratavam da concessão 

de crédito à Angola como se dispusessem de atribuição para tanto. Isso poderia ser justificado pelo fato 

de que, na mensagem, havia expressa menção de que o CAMEX – CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR  

e o SAIN – SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS do MINISTÉRIO DA FAZENDA , órgãos 

envolvidos na concessão de financiamentos a países estrangeiros, eram “amigos”, ou seja, que seus 

dirigentes eram capazes de beneficiar economicamente a ODEBRECHT, o que, pelo contexto da 

investigação, sugere contrapartidas consubstanciadas em pagamentos de vantagem indevida. 

Ainda em relação à anotação, observe-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  associou 

a tomada de ações junto ao empresário angolano ANTONIO MOSQUITO (Mosquito) em relação a possível 

benefícios oriundos de financiamento ao país africano pelo BNDES à necessidade de encontro urgente 

com ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Apenas para se reforçar o vínculo com ANTONIO MOSQUITO – personagem que é 

mencionado pelo criminoso colaborador NESTOR CUÑAT CERVERÓ – com ANTONIO PALOCCI FILHO  

e MARCELO BAHIA ODEBRECHT , observe-se o seguinte e-mail encaminhado por LUIZ ANTONIO 

MAMERI para o então Diretor-Presidente da ODEBRECHT: 
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Vê-se, mais uma vez, a referência expressa à ITALIANO , o codinome de ANTONIO 

PALOCCI FILHO , em assuntos relacionados à Angola.  

Seguem as demais anotações pertinentes e elencadas no Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 510/2016: 

 

 

Concluiu a Equipe de Análise: “Neste conjunto, temos menção ao nome SDM, provável 

referência a Sociedade de Desenvolvimento Mineiro , parceria autoriza por decreto presidencial do 

governo de Angola entre a Odebrecht Mining Services e a Endiama. Interessante que este conjunto de 

anotações mencionam a sigla LC (utilizada por Marcelo para identificar Luciano Galvão Coutinho, 

presidente do BNDES de 01/05/2007 a 16/05/2016); Lula, Angola e álcool e ainda faz menção a 

porcentagem da SDM para PR (tal sigla é utilizada por Marcelo Odebrecht como abreviatura da palavra 

“presidente”). Na sequência temos a anotação “Pres. JES” , indicando o presidente da Angola, Jose 

Eduardo dos Santos, no poder desde 1979. Diante da menção do nome de dois presidentes, não fica claro 

se a porcentagem da SDM seria para Lula ou José Eduardo. ” 

Por sua vez, observe-se nova referência feita por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

associando a sigla DGI – em referência a pagamentos de vantagens indevidas – a assuntos econômicos 
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em Angola de interesse da ODEBRECHT. 

 

 

 

Concluiu a Equipe de Análise: “Temos também a anotação DGI Zango e Viana, seguida 

da interrogação “Quem?” e “% total vs US 5 M em casa”, pesquisando-se os termos Zango e Viana, 

encontramos um arquivo .doc, intitulado “AGENDA EO JES JUN08 r2 (2)” (...), trata-se de uma agenda 

para audiência concedida pelo presidente de Angola, Jose Eduardo dos Santos, para Emilio Odebrecht, 

nesta agenda, em seu segundo tópico, temos menção a um projeto de realojamento, com entrega de 5 mil 

casas em Zango II e Sapu I e II. Já para o termo “Viana”, nada foi encontrado. ” 

DGI, conforme amplamente comprovado, era a sigla empregada em referência aos 

pagamentos de vantagem indevida operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECHT. Isto posto, a anotação acima revela o pagamento de propina em virtude de obras 

executadas em Angola, assim como qual seria o valor e quais os destinatários. 

Outra anotação também revela a gama e a diversidade dos interesses econômicos da 

ODEBRECHT em Angola: 

 
Pallocci: Quem disse para diversificar LC foi Angola 
Estrat. mercado/concorr BR 
CCCC em Angola: 
-ações contra Jacobina 
-conversa com Namur 
CCCC vs Grinaker 
Decisao LNG 
Aditivo Capanda p/ obras Malange 
e lnstit. Agricola vs proj agric. 
Componentes sociais e de comunicação nos projetos 
Espaço LC x estrategia 
Carta JES > Lula 
Holding c/ parcerias angolanos 
Passarelas 
Imagem x buracos 
Foto p/ Sonia 
Concessoes estrada 
- c/ embasamento 
Notas Consul 
Consul SP Angola: AA 
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meet Jovens 
Visao Est 
HC 
- aparelho 
- parcerias/casa 
Votorantim 
Proposta 
Conversa Consul 
- Meet JES? 
- Mota Direito Angolano 
- Luanda Sudeste cont/Samba > nota 
- Patrocinio qds Angolanos 
Desenvolver parcerias/alianças 
Ocupação LC 
Licitação? Temos ganhar 
Programas prioritarios p/ 2007? 
Soares da Costa vs CCCC 
- contra oferta 
- pessoas 
Felipe Jems 
Mauricio Neves 
Votorantim 
Ações  vs Consul 
Consul SSA e SP 
Diamante: 
- Exploração Maritima 
- Congo 
Retrofit Cabembi 
Bertim vs Julio 
Prop. Agro Angola? 
BM vs Prog. Licit. Ang 
M.Gomes? 
Continuidade L.Sul? 
BL 16 (ações) 
- Meet Maesk 
- Consultor p/ alt 
-ficar c/Maesk 
-vender: Tullow/Premier/outro 
Neusa 
Visita JES RJ (20 dias) 

 

Observa-se, novamente, menção a ANTONIO PALOCCI FILHO  no mesmo contexto de 

interesses na concessão de crédito ao país africano. 

Não restam dúvidas, assim, do papel relevante que ANTONIO PALOCCI FILHO  tinha 

para a ODEBRECHT na consecução de seus interesses econômicos em Angola. 

Voltando à análise dos e-mails em que é aventada a possibilidade em se propor o 

pagamento de vantagem indevida a ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou ao grupo que representava para 

aumento do valor de financiamento a ser concedido pelo BNDES à Angola, verifica-se que LUIZ ANTONIO 

MAMERI concluiu afirmando que se se confirmasse o valor da linha de crédito em US$ 700.000.000,00 a 

chance de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou as pessoas que representava “recuperar algo”, em clara 

referência a valores ilícitos, era “zero”. 

Na sequência, ERNESTO BAIARDI concordou com LUIZ ANTONIO MAMERI e entendeu 
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que o grupo não deveria tratar dos pagamentos ilícitos. 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , então, revelou que tinha receio não só de que o valor 

da linha de crédito do BNDES permanecesse em US$ 700.000.000,00, mas de que outras empresas 

brasileiras se beneficiassem do financiamento com a exportação de serviços para Angola. Afirmou que iria 

comunicar a ANTONIO PALOCCI FILHO que se quisessem, à época, “algo” precisariam “agir”. 

ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI, em seguida, afirmou que CARLOS MARIA DA SILVA 

FEIJÓ (Feijó), então Chefe da Casa Civil e Ministro de Estado de Angola, havia lhe pedido que a linha de 

crédito fosse fixada em, no mínimo, US$ 1.000.000.000,00, revelando-lhe que Angola não iria aceitar a 

operação de créditos suplementares (CS) naquele momento. 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em 20.06.2010, escreve: 

 
“O desafio é que se eu for no GM, M vai ficar puto. Com M já não consigo mais argumentar (só 
consegui subir de 600 para 750 e fazer com que ele deixasse a abertura de retomar em outubro).  
Ir no PB é complicado por causa do rebate não confirmado...Ele vai me cobrar e não sei o que dizer 
mais. 
Sugestão: peça para Feijó recorrer ao PB. Se der tempo me avise antes que deixo o PB melhor 
capacitado”. 

 

Afirmava MARCELO  que se procurasse GUIDO MANTEGA (GM) sobre o assunto, “M” – 

possivelmente LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA, então Diretor da Área de Comércio 

Exterior do BNDES, com o qual MARCELO BAHIA ODEBRECHT manteve contato telefônico no dia 

17.06.2010, conforme indicam registros do celular apreendido – ficaria irritado, pois MARCELO alegou 

que já não tinha mais como argumentar com ele sobre o aumento da linha de crédito. 

Informou que seria complicado procurar PAULO BERNARDO , então Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, pois não havia confirmação de pagamentos ilícitos (“rebate”) em prol 

dele e/ou de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou das pessoas que representavam. O então ministro, disse 

MARCELO , indagá-lo-ia acerca dos pagamentos ilícitos e o presidente da holding não teria resposta a 

oferecer. 

Há, conforme demonstrado, razoáveis elementos probatórios de que ANTONIO PALOCCI 

FILHO interferia, dentro de suas atribuições e influência junto aos órgãos do Governo Federal, em favor 

do grupo ODEBRECHT. Tal benesse, conforme também já demonstrado, costumava estar vinculada a 

pagamentos de vantagem indevida.  

Serão apresentados, a seguir e na continuidade desta peça, os diversos elementos que 

corroboram pagamentos de vantagens indevidas em vultosos valores a pedido de ANTONIO PALOCCI 

FILHO para outrem e provavelmente para si. 
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*        *                  * 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em conjunto com ANTONIO PALOCCI FILHO , 

ordenou diversos pagamentos ilícitos através do Setor de Operações Estruturadas no período da 

campanha eleitoral para presidência do PARTIDO DOS TRABALHADORES  em 2010, pagamentos estes 

refletidos na planilha intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”. 

A planilha intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” também revelou pagamentos 

ilícitos feitos a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO  desvinculados de maneira direta das eleições 

presidenciais de 2010, haja vista que foram identificados pagamentos e outras vantagens indevidas 

concedidas nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012. 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 permitiu explicar outros aspectos 

dos pagamentos relacionados na planilha e solicitados por ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Em e-mails encontrados e colacionados abaixo, ROMILDO SANTOS , Diretor 

Superintende do PROSUB na ODEBRECHT, encaminhou para BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR, Líder Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , documentos para encontro de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO), relativo ao PROSUB – 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO, responsável pela produção do primeiro 

submarino de propulsão nuclear do Brasil. Observe-se: 
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Atualmente, o programa está sob responsabilidade da CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, contratada sem licitação.  

Chama a atenção o seguinte trecho: 
 

“BJ: vide duvidas. 
Com andou? Entro no circuito com Italiano e Paulo? 
Depois me fale da reunião sobre DGI” 

  

MARCELO BAHIA ODEBRECHT indagava se deveria tomar parte das discussões 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

112 

referentes às necessidades da ODEBRECHT – possivelmente relacionada a demanda sobre o 

financiamento do PROSUB – junto a ANTONIO PALOCCI FILHO e PAULO , ainda não identificado, mas 

a informação mais relevante, sob o ponto de vista da investigação policial criminal, é a de que houve uma 

reunião prévia entre BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e ANTONIO PALOCCI FILHO e PAULO  

sobre o possível acerto de pagamentos ilícitos, haja visto que MARCELO necessitava saber sobre o 

resultado da reunião em que o tema foi tratado – conclusão decorrente do emprego da sigla DGI. 

Consultando-se o tema PROSUB nas anotações do celular apreendido de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT foram encontradas notas de certa relevância, senão vejamos: 
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Na anotação acima, extraída do celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , feita em 

09.01.2013, o tema PROSUB encontra-se relacionado no mesmo contexto de menções a JOÃO VACCARI 

NETO (VACA), MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (FEIRA) 

e à CONTA ITALIANO, em referência a ANTONIO PALOCCI FILHO . 

A primeira menção identificada segue analisada abaixo: 
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A anotação PROSUB foi feita imediatamente abaixo da frase “40 para vaca (parte para 

Feira)” e ao lado de menções a SUPERVIA e LUCRO EXT – possivelmente referência à lucro no exterior. 

SUPERVIA é o nome do consórcio liderado pela ODEBRECHT TRANSPORT  responsável pela 

manutenção e operação comercial da malha ferroviária urbana de passageiros da região metropolitana do 

Rio de Janeiro.  

Ao que parece, pelo contexto das investigações, seriam possíveis motivos para 

pagamentos ilícitos destinados a VACA e à FEIRA, isto é, a JOÃO VACCARI NETO e MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA /JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO , respectivamente. 

Cumpre destacar que a anotação foi feita, conforme destacada em representação policial 

por medidas cautelares em face de MÔNICA REGINA CUNHA MOURA /JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO – objeto da 23ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO –, em período em que foram realizados 

pagamentos no exterior em favor dos investigados a partir de conta em nome da offshore KLIENFELD 

SERVICES LTD, controlada pelos irmãos OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES e utilizada 
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pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. 

Tal conclusão, assim como a ciência de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , foi reforçada 

pela anotação "Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar prédios com Vaca”. Há, portanto, 

com robustez, afirmação feita por MARCELO  a respeito da liberação de recursos ilícitos para JOÃO 

VACCARI NETO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA /JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO . 

Observe-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT mencionou “Deixar prédios com Vaca” 

e, em anotação na sequência, traz novamente o termo “prédios” agora associado a “DGIs”, sigla esta que, 

conforme já comprovado, era empregada em referência a pagamentos ilícitos. Ao que parece, embasando-

se em fatos já apurados na presente investigação e em outros no âmbito da OPERAÇÃO LAVAJATO , 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT relacionava projetos que geravam lucro para as empresas da holding 

ODEBRECHT como motivos para pagamentos ilícitos. 

Repita-se, a anotação inicia-se com palavras relacionadas a liberação ilícita de recursos 

para JOÃO VACCARI NETO (VACA) e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA /JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO (FEIRA) e associadas a algumas obras e projetos fontes de receita para o GRUPO 

ODEBRECHT, tais como, por exemplo: lucros no exterior (Lucro Ext.), Supervia, Prosub, Linha de Crédito 

de Angola (LC Angola), Nafta, créditos tributários da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL (Creditos 

PIS/COFINS Agro). 

Há, no mesmo bloco de anotação, outra referência ao PROSUB: 
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A menção à PROSUB encontra-se junto a “Conta italiano”. Importante mencionar que tal 

anotação encontra-se junto a outra relacionada a “CRÉDITOS”, o que parece indicar projetos lucrativos 

que motivariam pagamentos indevidos sob coordenação e a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO . Há, 

por exemplo, menção à BMX – BMX Empreendimento Imobiliário e Participações S/A – através do qual 

foram desenvolvidos projetos pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS  junto à Prefeitura 

Municipal de São Paulo (PMSP), conforme se observa do trecho do seguinte e-mail encaminhado, em 

18.11.2011, a MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 
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As anotações indicam receitas logradas pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS por obras desenvolvidas pelo Projeto BMX e que teriama motivado pagamentos de 

vantagens a CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA (VACAREZZA) e CARLOS ZARATTINI (ZARATTINI), à 

época parlamentares federais pelo Estado de São Paulo. 

Importante ressaltar que as análises das anotações no celular de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT relacionadas a CARLOS ZARATTINI já foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal 

por meio dos Relatórios de Polícia Judiciária nº 418/15 e 689/15, remanescendo para apuração perante o 

MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba os fatos envolvendo ex-parlamentares e outros agentes 

sem prerrogativas de foro, não havendo que se falar, sob hipótese nenhuma, em usurpação de função que 

compete à mais alta corte do país. 

Segundo a anotação, já esquematizada acima, parte dos recursos auferidos pela 

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS com projetos da BMX seriam destinados para CANDIDO 

ELPÍDIO VACAREZZA (VACAREZZA), CARLOS ZARATTINI (ZARATTINI) e GUIDO MANTEGA (GM).  

CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA (VACAREZZA; V’a), CARLOS ZARATTINI 

(ZARATTINI; Z) receberiam R$ 3.000.000,00 relacionados ao “Evento Out” – evidenciou-se que “Evento” 

era o nome utilizado para eleições – e R$ 2.000.000,00 relacionados a “Evento 2014”, este último valor 

sob orientação de GUIDO MANTEGA (GM; G.). 

GUIDO MANTEGA (GM), por sua vez, ao que parece, definiria a destinação de R$ 

1.000.000,00, relativo ao “Evento Out”, e de R$ 21.000.000,00, relacionado ao “Evento 2014”. 

Há, ainda, menção a outros créditos, tais como aqueles diretamente relacionados e 

possivelmente devidos a JOÃO VACCARI NETO (“Creditos Vaccari e pgtos. diretos”) e ao REIQ (“REIQ: 

100 MM – 1.5 Brasilieros”).  
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Quanto ao REIQ, mensagens encaminhadas para MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

revelam se tratar do Regime Tributário Especial para Indústria Química, o qual guarda pertinência, 

portanto, com a BRASKEM , empresa petroquímica do grupo ODEBRECHT. 

A menção ao REIQ, por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , no mesmo contexto em que 

fazia anotações projetos lucrativos que motivavam pagamentos ilícitos, permite a conclusão de que a 

aprovação do Regime Especial para Indústria Química (REIQ) e dos créditos proporcionados pelas 

desonerações fiscais pretendidas também seria fato gerador para pagamentos de vantagens a 

determinadores agentes públicos ou políticos. 

Na mesma anotação, MARCELO BAHIA ODEBRECHT , conforme já dito, relaciona o 

PROSUB à “Conta Italiano”. ITALIANO , conforme já se demonstrou, era o termo empregado por ele e 

outros executivos da ODEBRECHT para se referirem a ANTONIO PALOCCI FILHO . 

A menção à “Conta Italiano” guarda pertinência com documento encontrado em e-mails 

trocados entre FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , por 

ocasião das investigações que produziram a 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO . Faço 

remissão ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24 (Autos nº 50036821620164047000, Evento 

13, ANEXO2) e as conclusões ali alcançadas para explicar, agora com novos elementos, outras e mais 

acuradas conclusões possíveis de serem tiradas do documento. 

Abaixo, novamente, o teor da planilha denominada “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ”: 
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Inicialmente, a planilha possui o nome de “Posição Programa Especial Italiano Em 31 

de julho de 2012 ” e trata, indubitavelmente, de controle pessoal de MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

sobre, em sua maioria, de despesas atinentes a pagamentos de vantagens indevidas em época e 

relacionadas ao financiamento de campanhas eleitorais. A menção à ITALIANO no controle de tais 

despesas revela que a programação e os destinatários dos pagamentos das vantagens eram ajustados 

com ANTONIO PALOCCI FILHO .  

A indicação de diversas reuniões realizadas entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e 

ANTONIO PALOCCI FILHO , principalmente no ano de 2010, algumas já indicadas acima e outras que 

ainda serão apresentadas, retira qualquer dúvida sobre a interferência direta do então Deputado Federal 

na coordenação dos pagamentos. 

Na planilha, há indicação por MARCELO BAHIA ODEBRECHT das siglas dos executivos 

responsáveis por determinadas áreas de negócios dentro do grupo empresarial: LUIS MAMERI (LM), 

BENEDICTO JUNIOR (BJ), HENRIQUE VALLADARES (HV) e BRASKEM (BK). 

É correta, diante de todos os elementos já apresentados, a conclusão de que 

determinados programas governamentais executadas pela ODEBRECHT em suas mais diversas áreas 

foram a ele permitidos mediante interferência de agentes públicos e, em especial, de ANTONIO PALOCCI 

FILHO. Pela interferência, houve a necessidade em se remunerar não só agentes públicos e políticos, 

mas também havia que se financiar irregularmente campanhas eleitorais, em especial, e com maior 

destaque na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” a campanha presidencial de 2010 do 

PARTIDO DOS TRABALHADORES . 

O projeto do PROSUB, executada pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , presidida à 

época por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR,  encontra correlação com o fato da sigla BJ ter 

sido elencada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  como um dos fatos ensejadores de pagamentos de 

vantagem indevida. Aliás, conforme esclarecido anteriormente, MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelou 

que houve reunião relacionada ao PROSUB para discussão de contrapartida indevida e criminoso – fato 

comprovado no e-mail em que manifesta interesse em saber sobre a reunião de DGI – e, no mesmo 

contexto, indagou BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR se deveria procurar “italiano” (ANTONIO 

PALOCCI FILHO) para tratar do tema. E, ainda, na própria anotação em seu celular, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT relaciona o PROSUB aos créditos que ensejaram pagamentos de vantagem indevida e, 

igualmente, à “Conta Italiano”, em clara referência aos pagamentos solicitados e coordenados por 

ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO). 

Por sua vez, a menção à sigla BK, em referência à BRASKEM , na planilha “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ” elencada como fato gerados a pagamento de vantagens, encontra 
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correspondência no fato de que a empresa petroquímica do grupo ODEBRECHT foi favorecida 

indevidamente na questão de contrato de fornecimento de nafta da PETROBRAS para a petroquímica – 

fato este que já resultou em condenação na Ação Penal nº 50365282320154047000 –, fato que gerava à 

holding a necessidade em remunerar agentes públicos e políticos pelo benefício gerado ao grupo. Muito 

possivelmente, os benefícios indevidos que a BRASKEM  obteve junto à esfera federal não se limitaram 

ao contrato em questão, sendo sua menção meramente exemplificativa e explicativa.  

Há, portanto, indícios suficientes para a conclusão de que os pagamentos realizados para 

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO/MÔNICA REGINA CUNHA  MOURA e outros beneficiários 

relacionados ao PARTIDO DOS TRABALHADORES , todos a partir de indicação por ANTONIO PALOCCI 

FILHO, encontravam justificativa em lucros percebidos pela holding ODEBRECHT na execução de 

contratos públicos e em benefícios fiscais.  

Outros detalhes da planilha merecem elucidação. Ao final, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT esclarece a composição do saldo existente naquele “programa” – aparentemente o nome 

por ele empregado para a série de pagamentos ali relacionados –, dando a entender que ainda haveria 

recursos a serem transferidos em benefício do PARTIDO DOS TRABALHADORES e/ou de seus agentes 

e representantes. Abaixo, o “saldo” em questão: 

 

 

Seriam devidos, à época da última atualização da planilha, R$ 6.000.000,00 para “Itália”, 

em referência ao Italiano, ou seja, a ANTONIO PALOCCI FILHO , R$ 23.000.000,00 para “Amigo”, ainda 

não identificado, e R$ 50.000.000,00 para “Pós Itália”, cujos indícios preliminares apontam para o emprego 

deste termo em referência a GUIDO MANTEGA . 

Em relação à data da criação e última alteração do conteúdo da planilha, necessário 

alguns esclarecimentos. Abaixo, as propriedades do arquivo criado MARIA LÚCIA GUIMARÃES 

TAVARES em 02.08.2010 e modificado pela última vez por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA em 
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03.08.2012: 

 

 

 

Consultando-se os registros de reuniões de MARCELO BAHIA ODEBRECHT no celular 

que foi apreendido, identifica-se que, nos períodos próximos à criação do documento, o presidente da 

holding ODEBRECHT reuniu-se com ANTONIO PALOCCI FILHO : 

 

 

 

O encontrou ocorreu no edifício em que se situava a sede da holding (Edifício Eldorado 

Business Tower) e foi registrado na agenda do celular de MARCELO o número da secretária de ANTONIO 

PALOCCI FILHO para referência (“Rita: 2365-1872”). Nos contatos de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , 

para que não pairem de dúvidas, há indicação do mesmo número para o escritório de São Paulo de 

ANTONIO PALOCCI FILHO : 
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Por sua vez, na data da última modificação do documento – em 03.08.2012 –, MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT reuniu-se com GUIDO MANTEGA , conforme registros de sua agenda celular: 

 

 

 

Outro fator que reforça a ligação entre o nome de GUIDO MANTEGA com a alcunha “Pós 

Itália” está na menção por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , nas anotações ora analisadas, à “CC antiga 

(saldo)” e, imediatamente abaixo, aos valores de R$ 50.000.000,00 e R$ 20.000.000,00: 
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A partir da sobreposição dos dados das anotações de MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

e da planilha denominada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, observa-se a correspondência exata 

entre o saldo relativo a “Pós Itália” e “G.”. “G.”, conforme já demonstrado, foi utilizado por MARCELO nas 

anotações para fazer referência à “GM”, o qual, por sua vez, na mesma anotação, foi vinculado a um 

número de telefone, conforme se observa: 

 

 

 

 

Nos contatos de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o número relacionado à “GM” está 

associado à GUIDO MANTEGA : 

 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

125 

 

 

Na mesma anotação, há indicação de outros pagamentos ilícitos (“Provaveis Aditivos”) 

que seriam definidos com GUIDO MANTEGA, CANDIDO ELPIDIO VACAREZZA e CARLOS ZARATINI 

[“30: a definir G. com V’a+Z (Novo Projeto RJ)]. 

Há assim, indícios de que GUIDO MANTEGA também tenha sido beneficiário de 

pagamentos ilícitos e/ou intermediador de pagamentos realizados pelo Setor de Operações 

Estruturadas da ODEBRECHT, tal qual o foi ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Frise-se, no entanto, que o foco da presente peça visa aos fatos criminosos praticados 

por ANTONIO PALOCCI FILHO , sendo que será demonstrado, ainda, sua atuação indevida em benefício 

da ODEBRECHT para a contratação de navios-sondas pela PETROBRAS  para exploração do pré-sal e 

respectiva contrapartida financeira criminosa. 

 

*        *                  * 

 

No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 há, ainda, esclarecimentos sobre 

os pagamentos identificados na planilha sob a rubrica “Prédio (IL) ” e a participação direta de ANTONIO 

PALOCCI SILVA nesse assunto. 

Conforme mensagens analisadas e cruzadas com anotações de celular de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT, constatou-se, em 29.06.2010, designação de reunião junto a BRANISLAV KONTIC  

com ANTONIO PALOCCI FILHO . Observe-se: 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o encontro com 

ANTONIO PALOCCI FILHO aconteceu em 02.07.2010: 

 

 

 

Nos dias que seguiram, houve designação de reunião com JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI , a qual apresenta relevância para este fato. Abaixo, o e-mail: 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o encontro ocorreu 

em 08.07.2010: 

 

 

 

JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI foi ouvido acerca das reuniões que manteve 

com MARCELO BAHIA ODEBRECHT . Abaixo, o conteúdo das declarações: 

 
“QUE foi cientificado de que possui o direito constitucional ao silêncio; QUE já prestou depoimento 
na Procuradoria-Geral da República a respeito dos fatos narrados por DELCIDIO DO AMARAL nos 
termos lavrados por ocasião da celebração de acordo de colaboração premiada; QUE indagado 
acerca de sua relação com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu que, inicialmente, 
conheceu MARCELO por ser ele filho de EMILIO ALVES ODEBRECHT, o qual, por sua vez, 
conheceu em virtude das relações comerciais surgidas em razão de sua função na CONSTRAN; 
QUE possuía uma relação esporádica com EMILIO e, posteriormente e em consequência disso, 
conheceu MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE, em momento posterior, o DECLARANTE passou 
a ter contato mais frequente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em virtude das funções que 
ambos tinham no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social; QUE, além disso, o grupo 
ODEBRECHT possuía três (3) unidades industriais vizinhas a empresa de exploração de álcool dos 
filhos do DECLARANTE, SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA; QUE indagado a respeito 
das reuniões que teve com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, disse que se resumiam a dois temas, 
basicamente a questões relacionadas ao INSTITUTO LULA e relações comerciais do DECLARANTE 
referentes a possível exploração de açúcar na África; QUE se recorda que, no ano de 2010, MARISA 
LETÍCIA LULA DA SILVA trouxe ao DECLARANTE a ideia de se constituir um espaço institucional 
para LUIS INÁCIO LULA DA SILVA. Este espaço seria destinado à formação de um museu no qual 
seriam armazenados para exposição os presentes e demais itens que LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 
ganhou no período em que exerceu o cargo de Presidente da República. Além disso, o espaço 
possuiria um escritório para o ex-Presidente receber convidados e atender demandas variadas; QUE 
a ideia da criação deste espaço para o ex-Presidente LULA seguiria os moldes do Instituto 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; QUE MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA solicitou ao 
DECLARANTE que ele deveria procurar empresários dispostos a participar financeiramente e 
ideologicamente do projeto; QUE o DECLARANTE consentiu com esta proposição; QUE indagado 
sobre as circunstâncias de tal solicitação, recorda-se o DECLARANTE que havia outras pessoas na 
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ocasião em que MARISA conversou com ele sobre a ideia da implementação do INSTITUTO LULA; 
QUE indagado sobre quem seriam tais pessoas, disse não se recordar. Contudo, esclarece ser 
bastante provável que JACÓ BITTAR fosse uma destas pessoas, pois se lembra que o assunto da 
implementação do INSTITUTO LULA foi tratado com esta pessoa; QUE havia determinação de 
MARISA para que tal assunto não fosse levado a LUIS INÁCIO LULA DA SILVA pelo DECLARANTE 
e por outras pessoas até que o tema fosse tratado diretamente por ela com o Ex-Presidente; QUE a 
primeira pessoa com quem o DECLARANTE conversou sobre a implementação desta ideia foi 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE acredita que tal assunto foi discutido com MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT em Brasília, durante alguma oportunidade em que o DECLARANTE estava na cidade 
e encontrou o presidente da holding ODEBRECHT, provavelmente por ocasião das reuniões do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; QUE não se recorda de ter tido outra reunião 
com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em Brasília para tratar desse ou de outro assunto; QUE se 
recorda que MARCELO BAHIA ODEBRECHT mencionou que era uma boa ideia e iria encarregar 
alguém ligado a ele para tratar de tal assunto; QUE não se recorda de tratado diretamente com 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT a compra de um terreno para implementação da ideia; QUE 
indagado se a pessoa ligada a MARCELO BAHIA ODEBRECHT com quem tratou sobre este 
assunto foi PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO, executivo da ODEBRECHT REALIZAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS, respondeu que sim; QUE se recorda que PAULO MELO manteve contato com o 
DECLARANTE em algumas oportunidades para tratar do assunto; QUE se recorda que os contatos 
com PAULO MELO foram feitos exclusivamente por telefone; QUE o contato com PAULO MELO se 
dava ao fato de que MARCELO BAHIA ODEBRECHT não possuía capacidade para lidar 
pessoalmente com este assunto; QUE indagado se teria participado de uma reunião com MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT e PAULO DE MELLO no Hotel WTC SHERATON em São Paulo, afirma que, 
muito embora não se lembre com exatidão dos fatos ocorridos há 6 anos atrás, tem bastante 
convicção de não ter participado de tal encontro, até porque, repete o DECLARANTE, nunca se 
encontrou pessoalmente com PAULO MELO; QUE indagado se teria tratado com RODRIGO 
SALLES, outro funcionário da ODEBRECHT, sobre o tema de implementação do INSTITUTO LULA, 
respondeu que não; QUE indagado se efetuava contato com PAULO MELO através de mensagens 
de e-mail, respondeu que, pelo que se lembra, tem quase certeza que não trocou mensagens por 
este canal com tal pessoa; QUE indagado se este assunto acerca da implementação do INSTITUTO 
LULA foi tratado com outras pessoas ligadas ao governo federal ou outras estruturas do poder 
executivo, respondeu que não; QUE tampouco tratou de tal tema com LUIS INÁCIO LULA DA SILVA;  
QUE indagado se já foi à sede da ODEBRECHT para discutir pessoalmente com MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT este ou outro assunto, respondeu que já esteve na sede da empresa, contudo, 
lembra-se que as reuniões tinham por objeto a exploração de etanol/açúcar no continente africano; 
QUE à época de tais tratativas, o DECLARANTE não tinha ciência de que seria demandado para 
ser o comprador do terreno que seria escolhida para implementação da ideia; QUE repete que, 
inicialmente, o DECLARANTE foi informado por MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA que deveria 
apenas gerenciar a ideia de implementação do espaço institucional criado para LUIS INÁCIO LULA 
DA SILVA; QUE soube somente em momento posterior que deveria ser o responsável pela aquisição 
de um terreno para tanto; QUE se lembra que ROBERTO TEIXEIRA disse ao DECLARANTE que 
ele deveria adquirir um terreno localizado nas proximidades das vias que levam ao Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo/SP; QUE se recorda que, à época, foi publicada uma matéria por uma 
revista de circulação nacional na qual foi veiculado que o DECLARANTE seria o responsável pela 
construção do INSTITUTO LULA; QUE em razão da publicação da notícia, procurou ROBERTO 
TEIXEIRA em razão de sua profissão como advogado, a fim de obter aconselhamento jurídico sobre 
eventual publicação de nota e/ou resposta à matéria da revista; QUE, naquela oportunidade, 
recorda-se que ROBERTO TEIXEIRA informou que iria contratar uma corretora de imóveis para que 
procurasse um terreno apto para a implementação do INSTITUTO LULA; QUE se recorda que 
chegou a visitar o local escolhido pelo corretora; QUE pelo que se lembra, no terreno havia uma 
edificação antiga e em deterioração; QUE indagado se não teria recaído sobre a ODEBRECHT, na 
pessoa de PAULO MELO, a incumbência da procura de um terreno para a construção do 
INSTITUTO, respondeu que não se recorda, no entanto, lembra-se que não tratou do terreno 
encontrado com PAULO MELO ou outros funcionários da ODEBRECHT; QUE ROBERTO TEIXEIRA 
indagou posteriormente ao DECLARANTE se ele poderia adquirir o terreno, tendo o DECLARANTE 
dito que não possuía disponibilidade financeira para tanto; QUE indagado se se lembra do valor do 
terreno, respondeu que não, mas se recorda que o valor “não era baixo”; QUE afirma que após não 
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concordar com a aquisição pelo DECLARANTE do terreno escolhido, passou a ser deixado de lado 
na questão da implementação do INSTITUTO LULA; QUE soube, recentemente, por intermédio de 
imprensa, da existência de um documento em que o DECLARANTE outorgava poderes para 
ROBERTO TEIXEIRA tratar da aquisição do terreno em questão; QUE nunca assinou ou consentiu 
com a confecção de tal documento; QUE indagado se foi aventada a hipótese de a aquisição do 
terreno ser realizada por outra empresa, respondeu que, pelo que se lembra e pelo que tem 
conhecimento, não foi discutida tal ideia; QUE indagado se conhece ou já ouviu falar da empresa 
DAG CONSTRUTORA LTDA, e de DEMERVAL GUSMÃO, respondeu que não; QUE indagado se 
tais pessoas estavam envolvidas na aquisição do terreno para construção do INSTITUTO LULA, 
respondeu que não tem conhecimento disso, não podendo confirmar tais fatos; QUE indagado se o 
terreno a ser adquirido pertencia a alguma empresa de nome ASA, respondeu que se recorda 
apenas que o terreno pertencia a dois irmãos, cujos nomes não se lembra, não podendo afirmar se 
a empresa ASA era da propriedade deles; QUE indagado se chegou a tratar da escrituração da 
aquisição do terreno em questão pela empresa, respondeu que nunca tratou disto e tampouco se 
lembra de pedidos para que isto fosse realizado pelo DECLARANTE; QUE indagado novamente se 
não atuou para a aquisição de um terreno por outra empresa para a construção do INSTITUTO 
LULA, responde que não; QUE indagado se o DECLARANTE informava a MARISA LETÍCIA LULA 
DA SILVA o andamento da implementação do projeto do INSTITUTO LULA, respondeu que não; 
QUE segundo MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA nada sabia de tais 
tratativas; QUE o DECLARANTE tinha ciência de que LUIS INÁCIO LULA DA SILVA tinha a 
necessidade em possuir um espaço, para quando deixasse o cargo de Presidente, para armazenar 
itens, presentes e demais objetos que ganhou durante o exercício da função; QUE, contudo, LUIS 
INÁCIO LULA DA SILVA não sabia das questões logísticas para a construção de tal espaço; QUE 
indagado porque DELCIDIO DO AMARAL teria dito que o DECLARANTE foi o principal responsável 
pela implementação do INSTITUTO LULA, disse que tal afirmação guarda relação com o que foi 
veiculado em matéria da revista de publicação nacional na qual foi narrado que o DECLARANTE 
seria o articulador da criação do INSTITUTO e que teria sido o principal responsável pela procura 
de terrenos para a construção; QUE esclarece que nunca conversou sobre tal assunto com 
DELCÍDIO DO AMARAL; QUE em relação ao outro tema das reuniões do DECLARANTE com 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, esclarece que tinha a ideia de construir uma usina para 
exploração de açúcar no continente africano, mais especificamente em Angola. No país, passou a 
ter ciência de que a ODEBRECHT já se encontrava estabelecida naquele local. Desta forma, no 
Brasil, teve algumas reuniões com MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre sua ideia; QUE a ideia 
não foi executada por falta de recursos; QUE indagado se teria procurado o BNDES para o 
financiamento de seu projeto, respondeu que não. ” 

 

Na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” há o seguinte dado já analisado em 

momento anterior: 
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Em uma das representações policiais que deram origem à 23ª fase ostensiva da 

OPERAÇÃO LAVAJATO , foram tecidas as seguintes manifestações acerca do termo “Prédio (IL)” e dos 

valores a ele associados: 

 
“Em relação à anotação “Prédio (IL) ” e ao valor a ela referido de R$ 12.422.000,00 – a composição 
desse valor foi feito da seguinte maneira: três vezes o valor de R$ 1.057.000,00 (3.171.000,00), 
acrescidos dos valores de R$ 8.217.000,00 e 1.034.000,00 –, a Equipe de Análise consignou ser 
possível que tal rubrica faça referência ao INSTITUTO LULA . 
A composição do valor de R$ 12.422.000,00 – acima explicada –, faz referência a valores 
específicos, possivelmente devidos em razão de serviços prestados, p. ex., cujo valor é calculado 
com base no preço de produtos e mão de obras.  
As investigações policiais conduzidas na OPERAÇÃO LAVAJATO demonstraram que a negociação 
de vantagens indevidas, quando se referiam a transferências bancárias no exterior ou 
disponibilização do recurso em espécie, permaneciam, geralmente, em números inteiros – tal como 
R$ 500.000,00, R$ 1.000.000,00, R$ 1.500.000,00. 
Não é crível que o agente corrompido solicitasse a disponibilização, em espécie, de valores 
quebrados, tal como R$ 1.057.000,00. 
Valores “quebrados” foram identificados em duas situações: quando a vantagem indevida era 
calculada a partir de percentuais – no caso dos contratos da PETROBRAS – e quando a vantagem 
se travestia na disponibilização de serviços, bens e outras benesses passíveis de serem valoradas 
precisamente. 
Assim, caso a rubrica “Prédio (IL) ” refira-se ao INSTITUTO LULA , a conclusão de maior 
plausibilidade seria a de que o GRUPO ODEBRECHT arcou com os custos de construção da sede 
da referida entidade e/ou de outras propriedades pertencentes a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA .” 

 

Novos elementos permitem concluir que ANTONIO PALOCCI FILHO  tratou da aquisição 

de um terreno cujo objetivo visado era o de construção de sede do INSTITUTO LULA .  

A participação de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI  em tais tratativas também 

é inequívoca, não só pela sua confissão, mas por outros elementos que serão indicados. 

O envolvimento de MARCELO BAHIA ODEBRECHT também é confirmado, conforme se 

demonstrará a seguir. Antes, porém, é necessário repetir que os custos empregados para tanto constavam 

de planilha – “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” – gerenciada por MARCELO e relacionados aos 

pagamentos ilícitos coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO  a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA 

FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  e outros beneficiários. Conforme já se demonstrou, os motivos 

para os pagamentos de vantagens indevidas – através de pagamentos em espécie e/ou através de 

depósitos em contas no exterior em nome de empresas offshore – estavam relacionadas aos lucros da 

ODEBRECHT vinculados as mais diversas obras, projetos e contratos relacionados ao poder público. 

Conforme mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT , ROBERTO TEIXEIRA, 

RODRIGO SALLES  (em substituição a PAULO MELO ) e ANTONIO PALOCCI FILHO participaram de 

reunião no escritório do último em São Paulo: 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o encontro ocorreu 

em 03.09.2010: 

 

 

 

Em período anterior, ocorreram vários encontros entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

e PAULO MELO , assim como entre MARCELO e ANTONIO PALOCCI FILHO – possivelmente para tratar 

do tema do INSTITUTO LULA e também dos pagamentos ilícitos gerenciados pelo então responsável pela 

campanha eleitoral para a Presidência da República do PARTIDO DOS TRABALHADORES –, conforme 

se verifica nos e-mails a seguir: 
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Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , este encontro com 

ANTONIO PALOCCI FILHO ocorreu em 23.07.2010: 
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Conforme outra mensagem verificada abaixo, ANTONIO PALOCCI FILHO  solicitava 

reuniões com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e, considerando a data de ocorrência, não restam dúvidas 

de que eram tratados temas vinculados aos inúmeros pagamentos de vantagens realizados: 

 

 

 

O encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO tratado no e-mail acima, conforme registros 

no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , ocorreu em 13.08.2010: 

 

 

 

Antes do encontro entre ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

e ROBERTO TEIXEIRA ocorrido em 03.09.2010, tratativas foram feitas para a participação de RODRIGO 

SALLES na reunião em substituição a PAULO MELO , conforme se observa abaixo 
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Em 22.09.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminhou mensagem a 

BRANISLAV KONTIC na qual comunicou a necessidade de encaminhar um documento para atualização 

de ANTONIO PALOCCI FILHO  acerca do “novo prédio”, em clara referência as tratativas para a aquisição 

de terreno para a implementação do INSTITUTO LULA : 
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Foi possível recuperar o arquivo encaminhado a BRANISLAV KONTIC . Denominado de 

“Edifício.docx” – disponível no Evento 2, ANEXO10, dos Autos nº 50310820520164047000 –, possui o 

seguinte teor: 

 

Chefe, 

Referente ao Predio Institucional, RT adiou para esta 5ª. Vamos fazer conforme 

orientado, mas gostaria de compartilhar o cenário/risco abaixo com você. O Risco 

na pratica parece ser de o terreno ficar enrolado por um tempo e ou termos 

custos adicionais aos previstos. 

Abs 
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Marcelo 

 

 
Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 21:02 
 

Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos com relação ao Prédio do Instituto, no tocante aos 
eventuais riscos da aquisição, pedi ao nosso apoio jurídico que fizesse uma rápida verificação da minuta de 
escritura por desencargo de consciência. As conclusões são preocupantes (vide mail abaixo), e imagino que não 
tenha sido possível assinar a escritura hoje pela falta de algumas das certidões citadas. Estou encaminhando 
apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando orientações dos interessados. (ele acredita que a escritura 
poderá ser lavrada na quinta-feira) 

Abraços 

 

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 20:52 
 

Caro Paulo 

 

Conforme combinado, fizemos o levantamento de informações relativas à ASA e 

seus sócios encontrando as seguintes informações: 

 

1. Na certidão do imóvel existem três apontamentos: a) penhora em ação 
promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo (divida ativa n. 
563.303-6/04-2), cujo valor histórico é de  R$ 117.228,96; b) penhora em 
ação promovida pela Phanton Sul Americana de Publicidade e 
Administração Ltda., cujo valor histórico é de R$ 8.059,69; e, c) 
arrolamento de bem, através de medida liminar, promovida pela Sra. Stela 
Regina Callas, em face do Sr. Fernando Carlos Gravina Baldassari e que 
corre em segredo de Justiça. 
 

2. Nas certidões de distribuições de processos cíveis e execuções fiscais da 
comarca de São Paulo, constam além das anteriormente mencionadas as 
seguintes ações nas quais a ASA é Ré: a) Execução Fiscal n. 090.09.048422-2 
com valor histórico de R$ 148.516,04; b) Execução Fiscal n. 090.08.592513-
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9 com valor histórico de R$ 154.903,46; c) Execução Fiscal n. 
090.10.046014-0, com valor histórico de R$ 143.000,00; d) Procedimento 
Ordinário promovido pela Companhia de Saneamento do Estado de São 
Paulo com valor histórico de R$ 12.000,00. 
 

3. Na prefeitura de São Paulo constam débitos de IPTU relacionados ao 
contribuinte do imóvel nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. 
 

Nossos entendimentos sobre as questões levantadas e nossas observações sobre 

a minuta da escritura são os seguintes: 

 

a) Na minuta de escritura analisada não há menção da ação descrita no 
item ”c” do número 1, a qual deverá ter sua liminar caçada e o imóvel 
retirado do arrolamento de bens antes do pagamento dos valores que 
couberem ao sócio Fernando e antes da assinatura da escritura. 

b) O débito com a SABESP deverá ser pago e abatido do valor a ser pago 
aos sócios; 

c) O número do contribuinte apresentado na escritura está incorreto, ou 
seja, foi grafado faltando o dígito 4 (correto: 0450030010-4) 

d) A escritura está sendo passada por valor inferior ao valor constante do 
contrato de compra e venda.  

e) Não temos a confirmação de que o valor de débitos para com a 
Prefeitura do Município de SP  é somente de R$ 1.586.261,21 e 
consideramos que - por uma conta simples (são 12 anos de IPTU em 
atraso e o valor anual de R$ 134.537,68, se a dívida não tivesse juro nem 
multa, seria de, no mínimo, R$ 1.614.452,16) - o valor é insuficiente para 
a quitação de todos os débitos. Sugerimos que os vendedores 
entreguem cópia de certidão atualizada de débitos (requerida através 
de procurador na Rua Maria Paula, 136) e que a escritura traga cláusula 
prevendo expressamente que os vendedores ficarão responsáveis por 
quaisquer débitos relativos ao imóvel  que não tenham sido 
considerados no momento da transação. 
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f) No item (V) – Das Condições Gerais – A compradora declara que 
dispensa a certidão negativa de débitos do IPTU, que verificou a certidão 
negativa de débitos previdenciários (INSS) e a certidão negativa de 
débitos de tributos Federais e que autoriza o Sr. Oficial do 14º Cartório 
de Registro de Imóveis a proceder o registro. Tais declarações não são 
verídicas, especialmente porque: a) a empresa possui débitos junto a 
Fazenda e Receita Federal o que não permite, embora não existam 
execuções fiscais federais conhecidas, a emissão de certidões com 
nenhuma finalidade; b) a empresa possui débitos com o INSS, o que não 
permite a emissão de certidões negativas de débitos tendo como 
finalidade a averbação da venda de imóveis; e, c) a ausência das 
certidões negativas anteriormente mencionadas não permite a correta 
averbação da aquisição do imóvel através de escritura pública, o que 
pode ocasionar uma futura anulação da compra e venda e da escritura a 
pedido do INSS ou da Fazenda Nacional.  Para solucionar essa questão 
se faz necessário que os Vendedores requisitem junto à Fazenda Federal 
e ao INSS, através de procuração com instrumento específico, a 
apuração e listagem de débitos, os quais deverão ser quitados pelos 
Vendedores ou pelos Compradores (nos mesmo termos que os demais 
débitos) antes do registro da escritura. 

 

Estamos à disposição. 

 

Abs 

 
Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 18:03 
 

OK. Ficou claro. 

 

De qualquer maneira, acho importante que a escritura mencione a existência de uma ação nova da 

Sabesp (valor baixo, que compensa liquidar) e a prenotação, no Reg. Imobiliário, do arrolamento do 
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imóvel como se fosse bem do casal Fernando e esposa... Além disso, seria conveniente incluir que os 

atuais sócios respondem integralmente por toda e qualquer outra divida constituída até à data. 

 

Logo mais vamos mandar sugestão de texto. 

 

Abs 

 

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:45 
 

Não, minha preocupação é menos com o risco de aquisição, mas com a empresa compradora. Se houver 

uma fraude a execução, por exemplo, o prejuizo é dele. Estou preocupado com a compradora, a DAG. 

 

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 17:44 
 

E ele vai dar acesso? 

 

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:42 
 

Nosso cliente nos eximiu desta análise. Sei que é estranho, mas pedi para dar uma olhada apenas por 

desencargo de consciência.  Mas não temos acesso a estes documentos. 

Abraços 

 

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 16:39 
 

Paulo 

 

Precisamos de cópia atualizada do Contrato Social da empresa, para saber se há alguma 

limitação/condição relativa a alienação de imóveis pelo(s) administrador(es). Você consegue? 

Abs 
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Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 3:04 
 

Prezado José  

Segue minuta da escritura de aquisição Ed. Institucional que estaremos celebrando na quinta-feira para 
sua análise e comentários. 

Abraços 

 

O conteúdo do arquivo revela que MARCELO BAHIA ODEBRECHT referia-se ao projeto 

como “PRÉDIO INSTITUCIONAL”. Há confirmação, em razão da “atualização” fornecida por MARCELO 

a ANTONIO PALOCCI FILHO  de que este também coordenava esta vantagem oferecida pelo grupo 

ODEBRECHT a pessoas ligadas ao então coordenador da campanha eleitoral para Presidência da 

República do PARTIDO DOS TRABALHADORES . 

Verifica-se, também, a participação ativa de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

(José) e PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO (Paulo). 

Consultando-se as propriedades do “Edifício.docx”, verifica-se ter sido criado pelo próprio 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , conforme dados abaixo: 
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Segundo prova a mensagem abaixo, PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO estava 

pessoalmente envolvido com o tema e desejava repassar informações a respeito do projeto do INSTITUTO 

LULA para MARCELO BAHIA ODEBRECHT : 

 

 

 

Cumpre reforçar que ANTONIO PALOCCI FILHO  era o responsável por receber de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT informações a respeito do andamento do projeto, conforme demonstram 

as mensagens abaixo, em que existem registros de entregas de documentos, reuniões e menção expressa 

de que MARCELO necessitava encaminhar um “paper” para PALOCCI : 

 

 

 

 

 

Registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  comprovam que a reunião 

acima mencionada ocorreu, na sede da ODEBRECHT, em 27.09.2010: 
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A mensagem abaixo revela que documentos físicos, possivelmente revestidos de 

conteúdo ilícito, foram encaminhados para o escritório da empresa de consultoria de ANTONIO PALOCCI 

FILHO em São Paulo/SP. Muito embora a data da mensagem seja do ano de 2010, seu teor traduz-se em 

indícios importantes para medidas cautelares invasivas em relação ao imóvel. 

Por sua vez, importante destacar que, muito embora se verifique, sem sombra de dúvidas, 

que havia tratativas para a aquisição de um terreno para a construção do INSTITUTO LULA , com 

motivação ilícita, o presente relatório busca subsidiar a investigação relativa a ANTONIO PALOCCI FILHO  

e outros agentes, uma vez que o ex-presidente possui investigação específica, razão pela qual não será 

aventada sua responsabilidade criminal em tais fatos neste procedimento investigatório. 

 

 

 

Dias após, em nova mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  indagou BRANISLAV 

KONTIC acerca do recebimento, por ANTONIO PALOCCI FILHO , do “paper” relativo ao projeto do 

INSTITUTO LULA , bem como de eventuais novas ações a serem tomadas pelo empresário. Na sequência, 
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BRANISLAV  comunicou MARCELO de que PALOCCI desejava uma reunião nos dias seguintes: 

 

 

 

Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o 

encontrou com ANTONIO PALOCCI FILHO  ocorreu em 11.11.2010 no endereço comercial do então 

parlamentar federal: 

 

 

 

 

Importante destacar, por conseguinte, que é pouco provável que os encontros se 

limitassem ao objeto relativo ao projeto de aquisição de terreno para construção do INSTITUTO LULA. 
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Conforme já demonstrado, as frequentes reuniões entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO 

PALOCCI FILHO , especialmente em 2010, corroboram a participação e gestão de ambos nos pagamentos 

ilícitos realizados à margem da lei para o financiamento de despesas eleitorais do PARTIDO DOS 

TRABALHADORES . 

As conclusões possíveis de serem alcançadas e mais pertinentes sob o ponto de vista da 

investigação policial são: 
 

(i) MARCELO BAHIA ODEBRECHT  tratava com ANTONIO PALOCCI FILHO , por 

vezes através de BRANISLAV KONTIC , acerca da aquisição de terreno para construção 

do INSTITUTO LULA ; 

(ii) A aquisição do terreno para construção do INSTITUTO LULA  era uma das 

despesas ilícitas discriminadas no “Programa Especial Italiano ”, identificada na planilha 

“POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls ”, a qual era gerida por MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT junto com ANTONIO PALOCCI FILHO ; 

(iii) Houve, no tema, participação direta, além de MARCELO BAHIA ODEBRECHT e 

ANTONIO PALOCCI FILHO , de BRANISLAV KONTIC, JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI , PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO , DEMERVAL DE 

SOUZA GUSMÃO FILHO – proprietário da empresa D.A.G. CONSTRUTORA LTDA –, 

RODRIGO SALLES  e ROBERTO TEIXEIRA . 

 

Observa-se, assim, que a atuação ilícita de ANTONIO PALOCCI FILHO  e MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  não se limitava a pagamentos ilícitos para financiamento eleitoral à margem da lei, 

fossem eles ou não contraprestação direta por benefícios concedidos pelo Governo Federal para o grupo 

ODEBRECHT. 

Cita-se, como exemplo, a atuação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e seus 

executivos, de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI – Termos de Declarações carregado no 

Evento 120, OUT2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 – e ROBERTO TEIXEIRA , com a coordenação 

de ANTONIO PALOCCI FILHO , para a aquisição de terreno no qual se idealizava a construção do 

INSTITUTO LULA . 

Por sua vez, a partir de material arrecadado na deflagração da 24ª fase ostensiva da 

OPERAÇÃO LAVAJATO  e do conteúdo da planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, o 

SETEC/SR/DPF/PR produziu o Laudo nº 620/2016 (Evento 7, ANEXO2, Autos nº 

50310820520164047000). 
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Em síntese, corrobora-se, pelo laudo, a linha de investigação policial até então 

apresentado na qual foram apresentados elementos probatórios de que a ODEBRECHT, por intermédio 

da empresa D.A.G. CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 02.903.203/0001-13), cujo sócio-proprietário é 

DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO – os elementos contra ele foram apresentados no relatório do 

ANEXO3), adquiriu terreno – da Rua Doutor Haberbeck Brandão, 178, São Paulo/SP – para construção 

do INSTITUTO LULA , a partir de acerto entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI 

FILHO, uma vez que a previsão do custo constava da planilha de conteúdo ilícito denominada de 

“POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”. 

Além disso, constatou-se que: 

 

(a) Documentos apreendidos na residência de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA  revelaram 

a comunicação entre ROBERTO TEIXEIRA  e terceiros referentes à aquisição de 

imóvel localizado na Rua Doutor Haberbeck Brandão, em São Paulo/SP; 

(b) Documentos apreendidos no Sítio de Atibaia, em pasta endereçada à MARISA 

LETÍCIA LULA DA SILVA , revelaram a existência de um projeto de “reforma de um 

imóvel situado à Rua Doutor Haberbeck Brandão, nº 178, com previsão para três 

pavimentos, sendo dois principais: pavimento térreo e pavimento superior; e um 

menor: pavimento cobertura – conforme a planta. O pavimento térreo foi concebido 

para abrigar uma área para exposição temporária, uma área para exposição 

permanente, um auditório, central de segurança, estacionamento coberto entre outras 

utilidades. O pavimento superior foi concebido para abrigar uma outra área para 

exposição permanente, uma biblioteca, depósito de acervo museológico e acervo 

textual, gabinetes, salas de reuniões, estacionamento descoberto, entre outras 

utilidades. O pavimento cobertura foi concebido para abrigar um apartamento 

residencial com cinco suítes. As Figuras 4 a 6 ilustram o material apreendido. ” (Laudo 

nº 0620/2016-SETEC/SR/DPF/PR) 

 

Assim, conclui-se que, de fato, a aquisição do terreno identificado e que era objeto de 

tratativas entre ANTONIO PALOCCI FILHO  e MARCELO BAHIA ODEBRECHT  tinha por beneficiário final 

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA , cuja conduta, conforme já dito, e a devida responsabilidade criminal deverão 

ser apurados em procedimento próprio. No presente, resta a apuração do possível crime de corrupção passiva 

praticado por ANTONIO PALOCCI FILHO , uma vez que pleiteou e coordenou junto a MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT a aquisição de um terreno para a construção de prédio voltado a sediar o empreendimento que 
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passaria a se chamar INSTITUTO LULA . Conforme já demonstrado, as tratativas ocultas entre ambos, assim 

como a alocação do custo do empreendimento na planilha na “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” 

revelam que o pedido e a coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO  consubstanciavam solicitação e 

recebimento de vantagem indevida em benefício de terceiro. 

 

 

*        *                  * 

 

O aprofundamento das investigações em face de ANTONIO PALOCCI FILHO  demonstrou 

que seu poder de interferência não se limitava a questão diretamente ligadas ao Governo Federal. 

Conforme demonstrar-se-á, ANTONIO PALOCCI FILHO  atuou indevidamente em favor da ODEBRECHT 

a pedido de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  no que diz respeito ao processo de construção de navios-

sondas no Brasil para exploração do pré-sal e o consequente procedimento licitatório conduzido pela 

PETROBRAS  para afretamento e operação dos drill-ships que culminou com a contratação da 

ODEBRECHT ÓLEO E GÁS, dentre outras empresas. 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 (ANEXO3, evento atual) 

identificou o início das tratativas do grupo empresarial junto ao Governo Federal e à PETROBRAS  sobre 

a forma de implementação do projeto que exploraria o pré-sal no Brasil, conforme se constata da 

mensagem abaixo: 

 
Assunto: Re: RES: Re: Res: Sondas Pre Sal.  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para:  Rogerio Araujo /O=ODEBRECHT Construction/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=raraujo; 
Miguel de Almeida Gradin /O=ODEBRECHT Construction/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=mgradin;  
CC: Marcio Faria da Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE 
ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Jorge Carneiro Azevedo Filho 
/O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jorgeazevedo;  
Envio:  19/05/2008 11:01:36 

 
A casa civil nos chamou (Odebrecht). Disse que Roge rio iria pois eu estaria no Madeira 
 
----- Original Message ----- 
From: Rogerio Araujo  
To: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebrec ht 
Cc: Marcio Faria da Silva 
Sent: Mon May 19 09:18:20 2008 
Subject: RES: Re: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Marcio & Miguel, 
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Estão indo para BsB o Gabrielli/Duque/Estrella/Just i para esta apresentação que vai 
ser as 18:00 hrs na Casa Civil. A Petrobras pede qu e a Odebrecht apóie o Plano ( são 
18 no exterior e 28 no Brasil, dando um total plane jado para esta fase do pré-sal de 
46 unidades ( o planejamento mais a longo prazo ind ica uma demanda total de 66, mas a 
Petrobras/E&P somente esta considerando neste momen to 46)- a Pb acredita que somente 
vão fechar umas 12 do pacote de 18... 
 
O Plano prevê a sua implementação em seis meses e o  prazo de construção da primeira 
unidade no Brasil em 42 meses. 
 
A Petrobras considera importante nossa presença par a apoiar este processo de compra no 
exterior tendo como contra partida um Plano de cons trução no Brasil. 
 
Minha opinião é de que devemos estar presentes, poi s inclusive a Queiroz vai 
comparecer a este Evento. 
 
Rogério. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Rogerio Araujo 
Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2008 09:06  
Para: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebr echt 
Cc: Marcio Faria 
Assunto: Res: Re: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Petrobras/Engenharia com proposicao do Plano para C onstrucao de Sondas no Brasil 
pronto para apresentacao ae Entidades de Classe hoj e, segunda feira, em Brasilia. E 
importante darmos apoio para destravar a contrataca o das sondas no exterior. RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Miguel de Almeida Gradin 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo 
Cc: Marcio Faria 
Enviada em: Thu May 15 20:53:06 2008 
Assunto: Res: Re: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Marcelo, 
 
Estamos firmes até quinta-feira, 22, quando temos o  compromisso de firmar os contratos 
sem alteração nos preços. A BR solicitou a extensão  da validadfe das nossas propostas 
até o dia 23. Quando puder me ligue amanhã. 
 
Abs, 
 
Miguel 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Rogerio Araujo; Miguel de Almeida Gradin 
Cc: Marcio Faria 
Enviada em: Thu May 15 19:26:04 2008 
Assunto: Re: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Ok. 
Ou seja so vamos ter que aguardar um pouco mais tem po para as duas sondas. MG: entendo 
que estamos firmes com Daiwoo. 
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Marcio: qual sera nosso site/estrategia? 
 
----- Original Message ----- 
From: Rogerio Araujo  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Miguel de Almeida Grad in 
Cc: Marcio Faria da Silva 
Sent: Thu May 15 19:19:22 2008 
Subject: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Lula e Dilma estao mantendo posicao contraria contr atacao no exterior, o q levou a DE 
não tomar decisao de contratacao das sondas na reun iao de hoje. A estrategia da 
Petrobras acertada com Lula e Dilma e fazer uma con sulta a industria( entidades de 
Classe tipo Onip, Abdib, Sinaval, etc)nesta proxima  segunda feira ,  de um Plano de 
Construcao de Sondas no Brasil, deixando de fora as  objeto desta licitacao, cujos 
prazos de entraga somente podem ser viabilizados no  exterior. Uma vez 
aprovado/acordado esta Plano, a Petrobras estara li berada para a contracao no exterior 
e implementar o Plano. 
 
O Plano da Pb passa pela constituicao de uma SPE qu e faria o funding, contrataria os 
EPC,s e faria os contratos de aluguel. Esta SPC tam bem compraria o  pacote para todas 
as sondas de driling e propulsores. 
 
A Pb esta considerando os seguintes sites : 1 ou 2 no RJ , 1 Pe, 1 RS e 1 Ba 
 
Para Petrobras  lancar este Plano, considera impera tiva a participacao da Odebrecht, 
com um site, alem da QG , CCCC, Jurong/Mac Laren e KFels. A ideia da Pb e de fazer 
negociacao direta com estes Grupos de pacotes com 6  / 7 sondas para cada Grupo, sendo 
6 sondas novas-brasileiras para entrega ate 2014 e restante apos este prazo.  Por 
decisao da Diretoria da Pb, a primeira Empresa q fo i consultada foi a Odebrecht e dei 
sinal verde, caso contrario este Plano não iria pra  frente e criaria problemas na 
contratacao das nossas 2  sondas no exterior alem d e ficarmos numa posicao 
desconfortavel perante a Petrobras ! 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Miguel de Almeida Gr adin 
Cc: Marcio Faria 
Enviada em: Thu May 15 09:48:45 2008 
Assunto: RES: Sondas Pre Sal. 
 
Tive retorno B que gostou da conversa com MO. 
O Gabrielli foi ontem a noite para BsB, certamente vai estar com Lula. RA. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrech t.com] Enviada em: quarta-feira, 14 
de maio de 2008 15:30 
Para: Rogerio Araujo; Miguel de Almeida Gradin 
Cc: Marcio Faria 
Assunto: RES: Sondas Pre Sal. 
 
Reflete a conversa com B. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Rogerio Araujo [mailto:raraujo@odebrecht.com] E nviada em: quarta-feira, 14 de maio 
de 2008 13:21 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

 

149 

Para: Miguel de Almeida Gradin 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Sondas Pre Sal. 
 
 MG, apenas para alinhamento de informações, a Petr obras vai criar um Programa de 
Construção de Sondas no Brasil, sem prejuízo da con tratação em curso. Segundo a Pb, 
sua demanda é de 66 sondas ou seja: 18 + 4 = 22 ate  2014 e o restante das 44 a partir 
de 2014. Para justificar esta contratação no exteri or, a Petrobras vai querer da 
Industria Nacional um compromisso se construção das  próximas sondas no Brasil. A 
idéia, é a Petrobras ser a proprietária destas unid ades,afreta-las para operação por 
um período de 10 anos ( podendo ser renováveis)e no  final do contrato de afretamento 
vende-las para os respectivos operadores por um val or residual previamente acordado ( 
faixa de 20 a 40 % ?) 
 
  A Petrobras sabe que certamente não vai conseguir  contratar as 18 sondas, tendo em 
vista as exigências de garantias. As eventuais sond as não contratadas, serão 
possivelmente inseridas neste Programa Naval. 
 
   Internamente na Petrobras, existe atualmente uma  disputa entre a Engenharia e E&P 
sobre a construção no Brasil: a Engenharia tem aleg ado que procura sempre construir as 
unidades de produção no Brasil, apesar de todas as dificuldades enquanto a E&P adota a 
solução de contratar no exterior! Com esta reação d o Lula, a Engenharia ganha força e 
certamente todas as outras sondas ( ou a grande mai oria) vão ser encomendadas para 
construção no Brasil ! 
 
   Engenharia/Barusco, a pedido do Duque já ligou p ara o MO acerca da sua conversa com 
Gabrielli. Mas a resposta já esta alinhada com Migu el. 
 
   RA. 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Rogerio Araujo 
Enviada em: terça-feira, 13 de maio de 2008 09:37 
Para: Miguel de Almeida Gradin 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Sondas Pre Sal. 
 
 
MG, em decorrência da visita do Lula a Petrobras na  seg feira pela manha, observar que 
o Gabrielli já deu declarações na mídia acerca do p rograma de contratação naval no 
Brasil.Faz parte da estratégia montada pela Petrobr as com Lula para seguir em frente 
com a contratação das sondas no exterior.RA. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Rogerio Araujo 
Enviada em: segunda-feira, 12 de maio de 2008 12:33  
Para: Miguel de Almeida Gradin 
Assunto: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Miguel, foi feita hoje pela manha , na Sede da Petr obras, uma apresentacao da 
necessidade  de sondas para o programa exploratorio  assim como de todos os outros 
meios navais x a sinificativa  demanda ja criada pe la propria Pb nos estaleiros 
nacionais x cpmpromissos exoratorios da Cia por for ca de legislacao atual /ANP. 
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Segundo fui informado, nada decidido, pois Lula ain da vai estar ( entendi amanha???)  
com Empresarios e quer ter certeza q esta demanda ,  nos prazos requeridos, não pode 
ser atendida pelo  parque industrial brasileiro. Ro gerio. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebr echt Enviada em: Sat May 10 
09:23:02 2008 
Assunto: Res: Sondas Pre Sal. 
 
Miguel, considero muito viavel uma negociacao  dire ta com Area Intl para colocacao de 
um navio/ 3000 m. E a forma mais direta/ objetiva d os apoios politicos serem 
contemplados... 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Miguel de Almeida Gradin 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo Envia da em: Sat May 10 09:08:36 2008 
Assunto: Enc: Sondas Pre Sal. 
 
Marcelo, conforme conversado, segue email de RA. Co ntudo, a demanda continuará em 
aberto, uma vez que vários contratos não serão firm ados por falta de estaleiro 
disponível, o que pode resultar em um terceiro navi o para OOG para operar no Brasil. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Miguel de Almeida Gradin 
Enviada em: Sat May 10 08:09:37 2008 
Assunto: Sondas Pre Sal. 
 
 
A Reuniao DE quinta feira acabou as 3 hrs da madrug ada e depois de muita discussao ( 
fabricacao no Brasil q e a atual politica do Lula e  vem sendo aplicada para as 
Unidades de Producao e porque não para as de perfur acao???) ficou acordado a 
contratacao de 18 sondas no exterior ( os dois navi os OOG ok) e 4 sondas no Brasil. 
 
Mas Pb/ Gabrielli e diretoria concluiram ser import ante fazrem uma apresentacao para o 
Lula ( deve ser segundo dia 12) desta decisao vis a  vis um trabalho que a Engenharia 
esta elaborando neste fim de semana q vai dar o niv el de ocupacao do parque nacional e 
respectivos prazos de construcao com as necessidade s do pre sal. 
 
Apos acordarem com Lula, ai sim a decisao será form alizada pela DE e divulgada. 
 
RA 

 

A mensagem revelou o interesse direto do Governo Federal na forma de condução para 

a construção e contratação dos navios-sondas para exploração do pré-sal. 

Chama a atenção mensagem de ROGÉRIO ARAÚJO para MIGUEL DE ALMEIDA 

GRADIN e para o próprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT  na qual revelou que eventual negociação 
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direta com a Área Internacional da PETROBRAS seria a “forma mais direta/objetiva dos apoios políticos 

serem contemplados”, em clara referência ao pagamento de vantagens indevidas. 

Conforme já esclareceram os criminosos colaboradores PEDRO JOSE BARUSCO FILHO  

e JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ , a sistemática de pagamentos de propina nos contratos da 

PETROBRAS  também foi adotada com a criação da SETE BRASIL , empresa criada tendo em vista o 

projeto que visava a construção no Brasil dos navios-sondas que seriam utilizados pela estatal para 

exploração do pré-sal. 

Neste sentido, esclareceu o criminoso colaborador PEDRO JOSE BARUSCO FILHO 

(ANEXO11, evento atual): 
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O criminoso colaborador JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ , ao ser ouvido no 

interesse da Ação Penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000 (Evento 465, TERMO1), corroborou as 

informações de PEDRO JOSE BARUSCO FILHO  e afirmou: 

 
“(...) 
Juiz Federal :- O senhor Pedro Barusco, o senhor conheceu lá na SETEBRASIL? 
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 acordo de pagamento de propinas 
pelos estaleiros contratados pela SETEBRASIL, o senhor pode me esclarecer o que foi isso, se isso 
ocorreu mesmo? 
Interrogado :- Sim, senhor. Ocorreu, conforme inclusive consta dos termos do acordo que eu 
celebrei com o ministério público, esse esquema foi implantado pelo próprio Barusco e, pelo que ele 
me informou, em conjunto com o João Vaccari. Os dois negociaram com os estaleiros o pagamento 
de uma comissão de 0,9 por cento sobre o valor total 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 executivos 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:-  Esse acordo de pagamentos de propinas abrangiam também outros estaleiros ou só 
o estaleiro Jurong? 
Interrogado:-  Abrangiam todos os estaleiros. Cada estaleiro contratado 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 fechado um acordo com o 
Renato Duque e o João Vaccari, no sentido de, ao invés de cada pagamento ser dividido da forma 
como eu expliquei antes, eles dividiram de uma forma que um estaleiro ia fazer o pagamento integral 
para uma pessoa, o outro estaleiro ia fazer o pagamento integral de outra pessoa, de tal forma que 
a soma geral resultasse naquela proporcionalidade a que eu me referi. 
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 longo da obra. A obra ... o total de 
prazo da obra iria durar mais ou menos 15 anos, dependendo do estaleiro. No caso do Atlântico 
Sul... desculpa, no caso do Rio Grande, que é um estaleiro que pegou menos obra, então ia durar 
mais ou menos dez anos, então esses pagamentos seriam feitos ao longo do período da obra, não 
seria tudo feito de uma vez. 
(...) 
Juiz Federal:-  O senhor tem conhecimento se o grupo Keppel Fels também participava desse 
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esquema? 
Interrogado:-  Sim, era um dos estaleiros contratados da SETEBRASIL. 
Juiz Federal:-  Estaleiro Bras fells, é isso? 
Interrogado:-  Estaleiro Bras fells, sim. 
Juiz Federal:-  E eles também tinham acertos de pagamentos de propinas? 
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 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. 
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 
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. 
Juiz Federal:-  Quem dentro da Petrobras recebia? 
Interrogado:-  Certamente Renato Duque, que foi o que o Barusco me falou. Outras pessoas eu não 
tenho certeza, tive conhecimento através do desenvolvimento dos inquéritos. 
Juiz Federal:-  O senhor chegou a falar com o senhor Renato Duque a esse respeito? 
Interrogado:-  Sobre pagamentos não. Eu conversei com ele sobre outros assuntos, mas sobre 
pagamentos não. A única pessoa que eu falava sobre o pagamento das comissões era o Pedro 
Barusco. 
Juiz Federal:-  O senhor João Vaccari o senhor conheceu? 
Interrogado:-  Conheci. 
Juiz Federal:-  Nesse contexto que o senhor era presidente lá da SETEBRASIL? 
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 
operações, 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 sobre 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 afretamento 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 
empresas 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 balanço, uma grande capacidade financeira, mas que não tinha conhecimento na operação, 
na tecnologia de operar sondas. Então o que houve no caso foi uma associação entre SETEBRASIL 
e esses operadores. Então duas empresas estrangeiras foram associadas com a SETEBRASIL, a 
Sea Drew e a Old Fel, as duas norueguesas, e outras quatro empresas brasileiras também de 
operação de sondas. Então, nesse jantar, quer dizer, como já havia essa associação, - esse jantar 
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ocorreu bem depois -, já havia essa associação, a SETEBRASIL apresentou propostas para a 
Petrobras em conjunto com esses parceiros.  Não foi a SETEBRASIL apresentando propostas para 
a Petrobras na licitação 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 assinado. As coisas já estavam bem avançadas. E nesse jantar, o Renato 
Duque e o João Vaccari propuseram de se cobrar comissões também 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 empresas também. 
Juiz Federal:-  E diante dessa sua reação negativa houve algum desdobramento disso? 
Interrogado:-  O desdobramento foi que assim que o jantar acabou, eu e o Barusco voltamos para 
o hotel, que a gente estava em São Paulo, nós voltamos para o hotel, eu falei com o Barusco no táxi 
“Olha, Barusco, não vamos fazer isso, não conte comigo”, ele disse que ia resolver isso com o Duque 
e o Vaccari, e que não ia cobrar, que não ia implementar esse tipo de estrutura. Eu não sei se essa 
estrutura acabou sendo implementada ou não, mas ... porque, simplesmente eu não concordei com 
ela. Agora, ela pode ter sido implementada e eu não ter conhecimento. 
Juiz Federal:-  Mas esses estaleiros que concordaram lá, não os operadores, os estaleiros que 
concordaram em fazer esse pagamento, o que eles ganharam em troca, qual foi o motivo desses 
pagamentos? 
Interrogado:-  Doutor Moro, eu imagino que já era praxe se fazer esse tipo de cobrança. Não era 
que houve um toma lá dá cá, você vai pagar essa comissão e vai ser contratado, porque ... O que 
eu imagino: que isso já era uma praxe dentro dessa estrutura que o Barusco tinha dentro da 
Petrobras, de fazer essas cobranças. Então eu não entendo que eles tiveram alguma regalia depois. 
Pelo menos, no meu ponto de vista, da minha gestão, como presidente da SETEBRASIL, nenhum 
deles teve nenhuma regalia por estar participando desse esquema de propinas. 
Juiz Federal:-  Mas eles foram forçados a pagar isso, o senhor ameaçou alguma vez eles ou teve 
conhecimento de alguma ameaça? 
Interrogado:-  Não, nunca tive nenhuma ameaça em relação a isso, eu mesmo nunca ameacei, 
porque eu nunca conversei com nenhuma outra pessoa que não fosse o Barusco a respeito desses 
valores... 
Juiz Federal:-  Mas o senhor também disse aqui que foi conversado sobre isso nesse jantar, né? 
Interrogado:-  Não, sobre... Foi conversado sim, sim. Foi conversado ... a conversa surgiu ... a 
conversa da possível cobrança dessas comissões sobre os operadores de sonda, surgiu logo após 
a conversa sobre o pagamento dessas propinas pelos estaleiros. 
Juiz Federal:-  E nesse jantar estavam o Renato Duque, o Pedro Barusco, o João Vaccari e o 
senhor? 
Interrogado:-  Sim. 
(...) 
Juiz Federal:-  E essa questão do motivo do pagamento, que nós estávamos conversando, mas, 
assim, eles pagavam e não tinham nada em troca? É um pouco difícil de compreender isso ... 
Interrogado:-  É, eu mesmo tenho dificuldade de compreender isso, doutor Moro. Vou citar um fato, 
um fato real: o Barusco uma vez me procurou, dizendo que os representantes do estaleiro Jurong 
estavam reclamando da minha postura, que era uma postura muito firme, muito dura, e que eles iam 
fazer “queixa para o Vaccari”, e eu falei para o Barusco “Barusco, manda direto, se eles quiserem 
fazer queixa vão direto, porque eu não vou mudar minha postura”. Não sei se essa queixa foi feita, 
mas nunca me chegou nenhuma posição do João Vaccari pedindo para interceder a favor do 
estaleiro a respeito dessas questões. 
Juiz Federal:-  O senhor mencionou no começo, salvo engano, havia essa divisão dessas 
comissões, dessas propinas. Como que era essa divisão mesmo? 
Interrogado:-  Era 0,9 no total, dois terços ou 0,6 por cento para o partido dos trabalhadores e um 
terço ou 0,3, era dividido em duas metades iguais: 0,15 para o que eles chamavam de casa 1, que 
era a Petrobras, e 0,15 para o que eles chamavam de casa 2, que eram os executivos da 
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SETEBRASIL. No primeiro momento só eu e Pedro Barusco e depois também o Eduardo Musa. 
Juiz Federal:-  Por que eram destinados valores ao partido dos trabalhadores? 
Interrogado:-  Já era... já nasceu assim, doutor Moro. Quando me foi apresentado isso, já foi 
apresentado dessa forma. 
Juiz Federal:-  Pelo que eu entendi, o representante do partido dos trabalhadores era o João 
Vaccari? 
Interrogado:-  Sim. 
Juiz Federal:-  Com ele o senhor só tratou disso nesse jantar, ou em alguma outra oportunidade? 
Interrogado:-  Sobre esse assunto só nesse jantar. 
(...)” 

 

Percebe-se que o sistema criminoso amplamente empregado na PETROBRAS de 

pagamento de propina para agentes públicos e para agentes de agremiações políticas também foi adotado 

no projeto que envolvia a SETE BRASIL e estaleiros brasileiros para a construção dos navios-sondas para 

exploração do pré-sal e posterior contratação para afretamento e operações pela estatal. 

Não se sabia, até então, do envolvimento de ANTONIO PALOCCI FILHO  para a 

contratação da ODEBRECHT neste projeto.  

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 515/2016 (ANEXO12, evento atual) 

materializou os elementos de prova que possibilitaram concluir para a interferência direta de ANTONIO 

PALOCCI FILHO no projeto de contratação da PETROBRAS dos navios-sondas para exploração do pré-

sal. 

Mensagens de dezembro de 2010 revelam a articulação entre executivos da 

ODEBRECHT que demandavam de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  a busca por apoio político de 

alguém que pudesse ajudar o grupo empresarial nos potenciais entraves relacionados aos modelos de 

tecnologia que seriam demandados nos navios-sondas de exploração do pré-sal. Abaixo, as mensagens: 

 
Assunto: Res: Re: Enc: Guara Tupi  
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1 
Para:  'cmf@odebrecht.com' cmf@odebrecht.com;  
CC: 'marcorabello@odebrecht.com' marcorabello@odebrecht.com;  
Envio:  17/12/2010 15:24:15 

 
Ok, Claudio. 
Estou agilizando a preparacao e vou pedir para mandar diretamente para sua secretaria. 
Abraco 
 
 
Marco, peco passar para o R. Vianna. 
 

 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS  
Enviada em: Fri Dec 17 14:57:34 2010 
Assunto: Res: Re: Enc: Guara Tupi  
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Roberto, 
Estou com ele agora, mas ele ira a Brasilia e eu não. Mas se quiser me envie e eu faço chegar as mãos dele através 
da minha secretaria. 
Preciso apenas que você agilize, pois ele vai chegar em Bsb "em cima do laço". 
Aguardo seu retorno. 
Abs 
 
Claudio 
 

 
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviada em: Fri Dec 17 11:51:00 2010 
Assunto: Enc: Re: Enc: Guara Tupi  
Caro Claudio 
Como imagino que voce vai estar com MBO de noitinha e abusando de sua gentileza, peco-lhe entregar em maos a 
nota que o Jorge Mitidieri vai preparar e lhe mandar. 
Antecipadamente grato,  
Abraco 
Roberto 
 

 
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS  
Para: 'jmitidieri@odebrecht.com' <jmitidieri@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Dec 17 14:12:41 2010 
Assunto: Enc: Re: Enc: Guara Tupi  
Jorge 
Veja abaixo 
Prepare eum nota e mande por e-mail a MBO, mas fale com Claudio Mello, no nosso Escritorio de BSB e peca para 
ele imprimir e entregar em maos a MBO quando ele chegar em BSB. 
Faca um rapido historico da situacao , inclusive com valores e com o proposito da concorrencia , aponte as 
vantagens contra o concorrente e conclua com o nosso pedido. 
Estou indo daqui hah pouco para Sauipe fazer uma apresentacao na reuniao da CNO , mas voce me acha no celular 
(011_85714134)ateh as 15:45 (hora do Rio) . 
Abs 
 

 
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS  
Para: 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Dec 17 14:05:23 2010 
Assunto: Res: Re: Enc: Guara Tupi  
Ok. 
 

 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS  
Enviada em: Fri Dec 17 14:00:24 2010 
Assunto: Re: Enc: Guara Tupi  
Me passe uma nota. Estou indo para BSB (chego la as 18hs) e posso entregar a pessoa que pode nos ajudar. 
 

 
From: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Dec 17 10:41:46 2010 
Subject: Enc: Guara Tupi  
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Marcelo 
Recebemos a informacao de que o nosso preco para os "riser towers" eh substancialmente mais alto do que a 
alternativa da Subsea7, que, aparentemente, utiliza grandes boias. Nao conseguimos saber o valor desta diferenca , 
mas a nossa tentativa seria de reduzir o preco em cerca de $90MM , desde que o Cliente aceite a mudanca da 
especificacao dos conectores e propor que o Cliente divida a ordem, contratando dois sistemas conosco e dois com 
o concorrente, ate para poder avaliar o desempenho de cada solucao. 
Como a situacao passou a ser delicada, acho que nao temos nada a perder se fizermos o contato que voce tinha 
sugerido; a esta altura, o risco de uma reacao negativa eh pequeño, dado o potencial de beneficio. 
Abs 
 

 
De: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri <jmitidieri@odebrecht.com>  
Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS  
Enviada em: Fri Dec 17 12:17:47 2010 
Assunto: Res: Guara Tupi  
Roberto, 
A situação e critica e a Acergy esta bem desesperada e não conseguimos controla-los. Segundo eles no mundo 
subsea as loucuras de preços podem acontecer. 
Avaliamos que seria importante uma ação política junto a PB para reforçar: 
1.A importância do conteúdo local, 
2.A opção que indicamos para eles de trocar a especificação dos conectores que pode garantIr uma redução de ate 
USD 90M 
3.Estamos dispostos a conversar sobre possível desconto para assinarmos o contrato 
 
Veja se e possível esta ação  
Abs 
Jorge 
 

 
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>  
Para: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri  
Enviada em: Thu Dec 16 14:44:47 2010 
Assunto: Res: Guara Tupi  

Jorge 
Nao hah acao politica que consiga reverter uma diferenca, dita tao  grande de preco. 
A nossa solucao tem que ter uma vantagem de OPEX, se, em termos de CAPEX ela eh assim tao cara. 
Se isso tambem nao pode ser demonstravel, entao a situacao fica complicada. 
Quando nos discutimos esta alternativa tecnologica com a Acergy, agente tinha alguma perspectiva de precos 
relativos de Capex? 
Vamos ver o que a Acergy vai sugerir, mas, para eu pedir uma intervencao "politica" de MBO, ele vai querer saber 
exatamente qual eh a diferenca de precos, senao o pedido fica sem lastro. 
Abraco 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri <jmitidieri@odebrecht.com> 
Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS 
Enviada em: Thu Dec 16 17:26:08 2010 
Assunto: Enc: Guara Tupi 
 
Não sei ainda quanto disso e verdade pq não estivemos na conversa com Diniz mas como so falaremos com 
Formigli na semana que vem precisamos talvez deixar MO em alerta para ação política 
Obrigado 
Jorge 
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----- Mensagem original ----- 
De: Gilles LAFAYE <gilles.lafaye@acergy-group.com> 
Para: Olivier Carre <olivier.carre@acergy-group.com>; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri; Ricardo Viana; Denis Archambaud 
<Denis.Archambaud@acergy-group.com> 
Enviada em: Thu Dec 16 14:12:49 2010 
Assunto: Guara Tupi 
 
 
I have been offshore today with Diniz and we discuss Guara Tupi. 
 
He described the situation as follows: 
Petrobras was VERY much in favour of the HRT solution, however the price 
difference with Subsea 7 boiões is prohibitive (he did not say how much). 
They were clearly not expecting the riser tower price so high. 
 
I questioned their intention of having two technologies. He said that they 
had been seriously supporting the idea to increase the number of system 
available for the future but again price is prohibitive and Formigli 
himself said that he could not sell this to partners. 
 
Diniz also mentioned that they are short of resources to follow two systems 
development. 
 
Finally he said that flexibles, if qualified,  are unbeatable. But this is 
not the case. 
We need to discuss strategy tomorrow during our meeting. Time for conf call 
will be at 11h30 Rio time. 
 
Gilles 

 

Nas mensagens, há discussão de executivos da ODEBRECHT acerca de questões 

envolvendo tecnologia de navios-sonda da empresa e de empresa ACERCY/SUBSEA7 , aparentemente 

parceira da brasileira à época, e a necessidade em se solicitar “apoio político” junto à PETROBRAS  para 

favorecimento do grupo ODEBRECHT. 

Os executivos JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI  e ROBERTO PRISCO PARAÌSO 

RAMOS foram expressos ao solicitarem a MARCELO BAHIA ODEBRECHT  intervenção para obtenção 

de “apoio político” junto à PETROBRAS . 

MARCELO , assim, solicitou que fosse elaborada uma nota e que ele próprio entregaria a 

pessoa que, em suas palavras, poderia ajudar-lhes. 

Dando continuidade à análise do assunto tratado no item anterior, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT justificou a seus funcionários não ter conseguido entregar a nota referente aos aspectos 

técnicos dos navios-sonda da ODEBRECHT e as exigências da PETROBRAS – referente aos projetos 

iniciais de exploração do pré-sal – a ANTONIO PALOCCI FILHO , referido pelos executivos como 

ITALIANO , sob a alegação de que ele não se encontrava na diplomação do primeiro mandato presidencial 

de DILMA VANA ROUSSEF . Observe-se: 
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Assunto: Re: Documento Petrobras  
De: Marcelo Bahia Odebrecht mbahia@odebrecht.com 
Para:  Jorge Luiz Uchoa Mitidieri jmitidieri@odebrecht.com; Claudio Melo Filho cmf@odebrecht.com;  
CC: ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1;  
Envio:  17/12/2010 23:10:58 

 
Italiano nÃ£o estava na diplomacao (foi quem eu ja havia iniciado esta conversa). Vou fazer a nota chegar a ele na 
2a. 
 

 
From: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Cc: Roberto Ramos; Diva Alves Ribeiro Souza; Ricardo Viana  
Sent: Fri Dec 17 14:03:16 2010 
Subject: Documento Petrobras  
Caros Srs, 
  
Segue conforme combinado o paper referente ao projeto Petrobras. 
  
Diva, por favor imprimir e entregar em mãos de Marcelo Odebrecht. 
  
Obrigado 
  
Jorge 

A veiculação da negociação formal de acordo de colaboração premiada entre executivos 

da ODEBRECHT e a Procuradoria-Geral da República trouxe diversas notícias sobre o suposto conteúdo 

das colaborações premiadas de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e de executivos do grupo. Cite-se, por 

exemplo, matéria em que foi veiculado que ANTONIO PALOCCI FILHO  era o indivíduo denominado de 

ITALIANO por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e outros.15 

Conforme demonstrado com elementos de provas produzidos em âmbito policial – 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 e outros –, não restam dúvidas de que MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  e outros executivos se referiam a ANTONIO PALOCCI FILHO  pelo codinome de 

ITALIANO . Todavia, recentes publicações, talvez fruto de violações de sigilo, possuem o condão de frustrar 

terrivelmente investigações de fatos cometido há anos atrás. 

A própria Defesa de ANTONIO PALOCCI FILHO  já publicou nota na qual argumenta que 

ITALIANO  não fazia referência a ele, sob a alegação de que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  escreveu 

e-mail a executivos falando que ITALIANO  não se fazia presente na diplomação do primeiro mandato da 

Presidente afastada DILMA VANA ROUSSEF , ao passo que ANTONIO PALOCCI FILHO  esteve sim 

                                                           
15 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778353-odebrecht-liga-mantega-e-palocci-a-lista-de-
propinas.shtml>. Acesso em 15.08.2016 
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presente.16 

O mesmo fato, aliás, levou a Força-Tarefa Operação Lava-Jato MPF/PRPR a pleitear 

afastamento do sigilo telemático de GUIDO MANTEGA  em autos sigilosos sob o argumento de que como 

ele não estava presente na diplomação em questão e considerando-se também a cidadania italiana do 

investigado, seria ele o ITALIANO  em questão. 

Além dos robustos elementos já discriminados no Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 124/2016, será demonstrado a seguir que o próprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

produziu elementos que explicam por qual razão ele disse a seus executivos que ANTONIO PALOCCI 

FILHO não se fez presente na diplomação de DILMA VANA ROUSSEF . 

Observe-se a mensagem a seguir: 

 
Assunto: ENC: Documento Petrobras  
De: Marcelo Bahia Odebrecht mbahia@odebrecht.com 
Para:  ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1; Jorge Luiz Uchoa 
Mitidieri jmitidieri@odebrecht.com;  
Envio:  19/12/2010 22:10:42 

 
Peço revisar o texto abaixo que vou colocar no corpo e-mail e o anexo: 
  
Chefe, 
Não consegui lhe ver na 6ª na recepção pós diplomação. 
A algum tempo conversamos sobre o momento/oportunidade de um reforço na área de E&P (Estrela). 
Acho que a oportunidade chegou, trata-se da 1ª grande concorrência para o mercado de subsea (feito embaixo da lamina 
d´gua), que tende a crescer exponencialmente no pré-sal. Este mercado é totalmente dominado por estrangeiras e nós estamos 
a ponto de colocar um pé nele. Se perdemos esta oportunidade, as novas serão cada vez mais complicadas. 
Peço que avalie o texto em anexo e qualquer duvida nos falamos. 
Estou em Salvador esta semana, mas posso sem problemas ir para SP ou BSB caso necessário, pois acho importante uma ação 
urgente. 
Forte abraço e Obrigado 
Marcelo 
  

De: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri  
Enviada em: sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 17:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Roberto Ramos; Diva Alves Ribeiro Souza; Ricardo Viana 
Assunto: Documento Petrobras 
  
Caros Srs, 
  
Segue conforme combinado o paper referente ao projeto Petrobras. 
  
Diva, por favor imprimir e entregar em mãos de Marcelo Odebrecht. 
  
Obrigado 

                                                           
16 Disponível em <http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/237187/Palocci-contesta-apelido-de-italiano-nas-planilhas-de-
Odebrecht.htm>. Acesso em 15.08.2016. 
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Jorge 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  encaminhou a seus executivos minuta de 

encaminhamento da nota que pretendia fazer chegar em mãos de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Nela explica ao próprio ANTONIO PALOCCI FILHO que não conseguiu encontrá-lo na 

recepção pós-diplomação de DILMA VANA ROUSSEF  – justificando, assim, o e-mail anterior no qual diz 

que ITALIANO não estava na diplomação –, para, na sequência, solicitar apoio do então coordenador da 

campanha da presidente diplomada e parlamentar federal em procedimento licitatório da PETROBRAS  

para contratação dos navios-sondas que seriam destinados à exploração do pré-sal. 

Há menção expressa a tratativas anteriores sobre aquilo que MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT chama de “momento/oportunidade de um reforço na área de E&P (Estrela)”, ou seja, o 

presidente do grupo ODEBRECHT desejava solicitar o apoio de ANTONIO PALOCCI FILHO  para a 

empresa viesse a ser beneficiada com grande contratação da área de Exploração e Produção que era 

presidida por GUILHERME ESTRELLA  – à época ainda não havia sido formatado o projeto que culminaria 

na criação da SETE BRASIL para construção em conjunto com os estaleiros dos navios-sondas e futura 

contratação pela PETROBRAS. 

Ao final da minuta, MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelou que entendia ser importante 

a tomada de uma “ação urgente” por parte de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Conforme visto acima, ao não conseguir encontrar ANTONIO PALOCCI FILHO  na 

cerimônia ocorrida no dia 17.12.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  revelou a seus executivos que 

faria uma nota chegar ao coordenador da campanha vencedora de DILMA VANA ROUSSEF  à Presidência 

da República na segunda-feira vindoura, isto é, no dia 20.12.2010.  

Conforme mensagem abaixo, a nota e os anexos foram encaminhados a CLAUDIO MELO 

FILHO a fim de que fossem entregues para BRANISLAV KONTIC , assessor de ANTONIO PALOCCI 

FILHO: 

 
Assunto: DOCs para Brani  
De: Marcelo Bahia Odebrecht mbahia@odebrecht.com 
Para:  Darci Luz darciluz@odebrecht.com;  
CC: Claudio Melo Filho cmf@odebrecht.com; ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-
ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri jmitidieri@odebrecht.com;  
Envio:  20/12/2010 09:20:45 

 

Abaixo, o conteúdo das notas: 
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A seguir, o conteúdo o texto anexo à nota: 
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O texto técnico foi criado por JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI e editado por MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT , conforme se vê: 
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Em mensagem identificada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 

(ANEXO3, evento atual), há a confirmação de que os documentos foram entregues para BRANISLAV 

KONTIC: 
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Ainda fazendo menção ao contido no documento investigativo produzido pela POLÍCIA 

FEDERAL  (ANEXO3, evento atual), observa-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  revelou a 

executivos do grupo suas tratativas para o tema em questão envolvendo a exploração do pré-sal com 

ANTONIO PALOCCI FILHO : 
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Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , o 

encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO  (ITALIANO), ocorreu, de fato, em 30.12.2010: 

 

 

 

Em 10.01.2011, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  encaminhou a BRANISLAV KONTIC  

mensagem para confirmar a próxima reunião que teria com ANTONIO PALOCCI FILHO , à época recém-

nomeado Ministro-chefe da Casa Civil. Observe-se: 
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MARCELO BAHIA ODEBRECHT  pediu, por fim, que ANTONIO PALOCCI  FILHO viesse 

a ser alertado de que “aquele assunto do Petroleo não [estava] indo bem”, em inequívoca referência aos 

entraves e tratativas que a ODEBRECHT estava tendo com a PETROBRAS  para futura contratação de 

sondas para a exploração do pré-sal, problemas para os quais o grupo empresarial, na figura do seu então 

Diretor-Presidente, contava com o apoio e interferência do então Ministro-Chefe da Casa Civil. 

Retomando o conteúdo criminalmente relevante e documentado no Relatório de Análise 

de Polícia Judiciária nº 515/2016 (ANEXO12, evento atual), colaciono, abaixo, e-mail contendo diversas 

mensagens entre executivos da ODEBRECHT OLÉO E GAS e MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

relacionado a contratação das sondas para exploração do pré-sal: 

 
Assunto: RES: Res: Re: Res.: Re: Sondas Brasil /SET.  
De: Jorge Luiz Uchoa Mitidieri /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
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(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JMITIDIERI 
Para:  Roberto Ramos /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Roberto.ramos; Herculano de Almeida Horta Barbosa 
/O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hbarbosa; Tulio Cintra /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE 
ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cintrat;  
Envio:  01/03/2011 17:20:37 

 
E em risco os FPSOs da Modec e SBM. 
Por outro lado 6 sondas na CNO coloca em risco todo  nosso programa de FPSO por falta 
de pessoal 
 
Mauá com AG fica sendo o único lugar disponível 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Roberto Ramos  
Enviada em: terça-feira, 1 de março de 2011 16:55 
Para: Herculano de Almeida Horta Barbosa; Tulio Cin tra; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Assunto: Enc: Res: Re: Res.: Re: Sondas Brasil /SET . 
 
Senhores,  
Para conhecimento. 
Jorge, tres sondas na Keppel Fels os tira fora fora  de qualquer possibilidade de fazer 
os PLSV's. 
 
Vai ser engracado, ver a Alusa Galvao fazer SEIS, r epito SEIS navios!!! 
Abracos 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Ma rcio Faria da Silva; Roberto Ramos 
Enviada em: Tue Mar 01 14:50:58 2011 
Assunto: Res: Res: Re: Res.: Re: Sondas Brasil /SET . 
 
A divisão das 21 Sondas, caso ocorra a contratação,  deverá ser a seguinte: 6 p/ nosso 
Consorcio+6 Alusa Galvao + 6 Jurong (segundo Barusc o já sinalizaram com preço abaixo 
700)+ 3 KF ( estão jogando duro para reduzir mas Pb  acha q cedem). R 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Ma rcio Faria da Silva; Roberto Ramos 
Enviada em: Tue Mar 01 13:11:08 2011 
Assunto: Res: Res: Re: Res.: Re: Sondas Brasil /SET . 
 
 
PBarusco assume Operações SET a partir dia 14 marco .  
 
Na avaliação dele, nosso Consórcio tem chegar nível  preço 699 M$/sonda para pacote 
SEIS Sondas ao invés 7, para dividir demais. RA.  
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Ma rcio Faria da Silva; Roberto Ramos 
Enviada em: Wed Feb 23 09:10:12 2011 
Assunto: RES: Res: Re: Res.: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
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Muito difícil fazer esta compensação, face valor e ainda que cada caso é tratado na 
Cia,de forma independente. 
 
Alternativas já em foco pelo Consorcio: tentar mini mizar impacto da amortização do 
investimento do Estaleiro Green Field e , principal mente, o valor do procurement - 
cerca de 400 M$ por sonda- buy outs? 
 
 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011 0 8:08 
Para: Rogério Araujo; Fernando Barbosa; Marcio Fari a da Silva; Roberto Ramos 
Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: Sondas Brasil vs. EA S 
 
Podem compensar 400M em outro lugar? 
 
----- Original Message ----- 
From: Rogerio Araujo 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marc io Faria da Silva; Roberto Ramos 
Sent: Wed Feb 23 06:05:12 2011 
Subject: Res: Re: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Apenas para atualização de todos, em conversa  com Dir Duque ele mencionou que, caso 
haja interesse por parte Consórcio, teria q sinaliz ar com valor inferior a $700 
p/sonda. Mencionou a q Pb, no Cenário Atual, não te m condições de contratar por valor 
superior a 700$/sonda. RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Fernando Barbosa; Rogerio Araujo; Marcio Fari a da Silva; Roberto Ramos 
Enviada em: Mon Feb 21 10:43:06 2011 
Assunto: Re: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Chegou no Italiano a fofoca (via Petrobras) que est ariamos saindo/desistindo da Bahia. 
Neguei e afirmei que as conversas não evoluiram ape nas por eles estarem concentrados 
no 1o pacote. 
Ele tem claro que a linha vai ser na compensacao vi a tarifa de arrendamento. 
 
----- Original Message ----- 
From: Fernando Barbosa 
To: Rogerio Araujo; Marcio Faria da Silva; Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos 
Sent: Mon Feb 21 09:28:53 2011 
Subject: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
A posição da Samsung nao poderia ser diferente para  o Estrela. No entanto, não é o que 
eles tem dito a diversos interlocutores no Brasil e  lá fora, inclusive para OOG.  
Aproveitando, estive quinta passada com o fundo (AS ) que viabiliza a Sete, para tratar 
do financiamento do nosso equity, assunto que da pa rte dele, está evoluindo bem. 
Especificamente quanto a Sete, me foi dito que eles  necessariamente terão que entrar 
neste primeiro pacote. Palavras da PB (JF)para eles . Desta forma, deve atrasar pois é 
necessário regulamentar por Lei, a MP que os autori za a investir em O&G. Querem também 
discutir com PB, garantias, governança, taxas e fut uro da Sete (agregar + ativos, como 
FPSO's ). Como o mercado está voltando a ser aquece r, estas demoras preocupam.  
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Na oportunidade me foi dito, por duas vezes, que qu alquer formalização de parte deles 
só se dará após a Bahia ser atendida. O estaleiro e stá dentro de um contexto maior, 
incluindo a ponte e criação de zonas industriais no  entorno etc.   
 
Abs, 
 
Fernando    
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Marc elo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos 
Enviada em: Mon Feb 21 05:24:38 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Em conversa recente com Dir Pb/Estrella durante sua  visita + E&P a Korea/DSME, 
mencionei a ele das dificuldades q o EAS teria para  construir as 7 Sondas no Brasil no 
preço e prazos pactuados. Ele observou que estava E AS(tem como sócio a Samsung) iria 
conseguir ,pois tinha recebido este feedback da Sam sung durante sua visita a este 
estaleiro naquele mesmo dia... RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Marc elo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos 
Enviada em: Thu Feb 10 15:45:19 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
DE aprovou hoje contratação do Pacote 7 Sondas por 663M$/unidade e constituição da 
SET. Ficou também fixado o prazo de um mes para q a  E&P conclua o processo do 
Afretamento (contratação ou não). 
 
Portanto a conclusão de todo este Processo vai até meados marco.  
 
Mas Pb vai chamar Consórcio para iniciar discussões  preliminares “quais pontos pode 
haver ganho na visão do Consórcio”. Para esta fase,  FB vai ser contatado possivelmente 
já na próxima semana.  
 
RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Marc elo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos 
Enviada em: Wed Feb 09 13:08:08 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Assunto em pauta e deve ser aprovado DE desta 5a fe ira (10/2). Cravado preço por sonda 
663M$. RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Fernando Barbosa 
Para: Rogerio Araujo; Marcio Faria da Silva; Marcel o Bahia Odebrecht; Roberto Ramos; 
Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Fri Feb 04 18:14:36 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
A meta é aprontar a DIP ate terça e aprovar as 7 so ndas na quinta. O item que dava 
preferencia a SETE para demais pacotes foi retirado  e fica para depois.  
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----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcio Faria da Silva; Marcelo Bahia Odebrech t; Roberto Ramos; Fernando Barbosa; 
Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Fri Feb 04 13:32:59 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Temos indicações que está havendo um alinhamento e que Pacote 7 Sondas poderá ser 
apreciado prox DE, apesar ausência Estrella.RA 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Rogerio Araujo 
Para: Marcio Faria da Silva; Marcelo Bahia Odebrech t; Roberto Ramos; Fernando Barbosa; 
Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Tue Feb 01 08:27:48 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Estão sendo realizadas reuniões, a nível gerencial,  entre Engenharia e E&P. As 
informações indicam evolução positiva quanto entend imentos visando a contratação do 
Pacote de 7 Sondas pelo EAS.  
 
Ainda dependendo da evolução destas discussões, est e assunto poderá ser apreciado 
somente na próxima semana pela DE.  
 
RA   
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcio Faria da Silva 
Para: Rogerio Araujo; Marcelo Bahia Odebrecht; Robe rto Ramos; Fernando Barbosa; Jorge 
Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Sat Jan 29 10:01:27 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
O desalinhamento entre os diretores esta chegando a  níveis inviável pela falta de 
liderança na casa. 
A briga com EeP e Engenharia e simplesmente a pedra  da vez. 
Esta briga esta bastante acentuada com o Abast que passou a fazer seus próprios 
orçamentos. 
Fiquei sabendo que agora a diretoria de Gás e Energ ia também estaria criando sua 
própria área de engenharia. 
Voltando as sondas concordo com os comentários de R ogerio que dificilmente será 
contratado outros pacotes acima de 663 o que inviab iliza todos nossos esforços de 
construir o estaleiro. 
O compositor ja foi informado do cenário e teve uma  reunião com o diretor de 
engenharia mas ainda não sei o resultado. 
Os custos de construção no Brasil (todas as áreas) estão e continuarão subindo numa 
velocidade muito acima de qualquer formula de reaju ste o que aumenta muito o nosso 
risco. 
Ja estamos sentindo o aumento do suprimento com a r etomada dos preços do petróleo. 
Vamos ficar atento e proteger nossos contratos atua is e em fase de conquista. 
Marcio Faria 
 
----- Mensagem original ----- 
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De: Rogerio Araujo 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos; Marci o Faria da Silva; Fernando Barbosa; 
Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Sat Jan 29 07:52:15 2011 
Assunto: Res: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
(1)Realmente este assunto(DIP) foi colocado em Paut a(Reunião DE  de 20/jan)pelo Dir 
Duque, sem consenso com E&P, após as negociações de  rotina da Comissão , em que a EAS 
ainda deu 1M$ de desconto /sonda, ficando preço em 663$ cada, 
 
(2)Nesta reunião , o Dip não foi aprovado, pois Dir  Estrella argumentou que ainda 
“haveria espaço para redução”! Como não houve conse nso na DE,  continua em Pauta. 
 
3) Como na DE de 27jan (esta última 5a feira) o JSG  não estaria, o Duque retirou de 
Pauta e sua estratégia será de retornar com este as sunto na prox DE,com a presença do 
JSG. Se ele não se posicionar favorável a aprovação  junto com Duque, pode criar uma 
solução de continuidade no processo, 
 
4)Acreditamos que este Dip, acaba sendo aprovado, p ois mesmo o preço de 663$ sendo 
considerado alto pela E&P, quando entra na estrutur ação financeira da SET, resulta 
numa taxa diária de Mercado (cerca 400 mil $/dia). Toda esta argumentação esta no Dip, 
mas E&P,liderada pelo Estrella, firmou posição que ainda dah para reduzir o valor de 
face ou seja os 663$b. 
 
5)Nossa grande preocupação eh justamente estar send o definido na Pb um valor teto de 
663$/sonda muito inferior ao nosso de 758$, que Já eh apertado ( vejam que o mercado 
offshore está com tendência de aquecimento face pre ço oleo alto e recuperação Golfo 
poderá produzir aumento no valor do procurement que  eh parcela substancial na 
composição preço final)para sustentar um investimen to de um estaleiro green field.  
 
6)Diante deste Cenário, considero muito difícil a P b vir a contratar mais sondas com 
valores superiores a 663$ e neste caso a viabilizaç ão do nosso estaleiro fica 
comprometida.  
 
RA 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Roberto Ramos; Marcio Faria da Silva; Fernand o Barbosa; Rogerio Araujo; Jorge 
Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Enviada em: Sat Jan 29 07:04:00 2011 
Assunto: Re: Sondas Brasil vs. EAS 
 
Realmente eh estranho. 
Justamente no momento que tenho escutado que o Cons elho esta questionando a diretoria 
pelos atrasos decorrentes das mas contratacoes. 
 
----- Original Message ----- 
From: Roberto Ramos 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Marcio Faria da Silva;  Fernando Barbosa; Rogerio Araujo; 
Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 
Cc: Marco Campos Rabello 
Sent: Sat Jan 29 05:32:02 2011 
Subject: Sondas Brasil vs. EAS 
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Marco Rabello esteve ontem com Andre (FI-FGTS) que lhe disse que soube pelo Joao 
Ferraz que o contrato de construção das 7 sondas pe lo EAS foi levado para aprovação da 
Diretoria da Pbr nesta 5a Feira e que G.Estrella te ria se manifestado fortemente 
contra , dizendo que o preço de construção era muit o alto e que ele não estava de 
acordo. 
Pediu vistas do processo e JSG concordou. 
Rogerio, peço verificar se foi isso mesmo que acont eceu. 
 
Comentários: 
1) Nos achamos que o preço dado pelo EAS eh complet amente fora da realidade e eles não 
conseguirão realizar a encomenda por esse preço; GE  deve ter sido informado pelos seus 
Diretos que o preço ofertado representa um enorme d esafio. 
2) A Pbr terá apenas temporariamente 15% de proprie dade das sondas, participação essa 
que será vendida aos Operadores ao final da constru ção; por que GE tem que aprovar o 
custo da sonda está além da minha compreensão. 
3) Se o preço do EAS não eh aceitável  - e era, de longe, o mais baixo - , a 
negociação das demais sondas para nos e FELS fica a inda mais prejudicada. 
4) Jorge e Fernando: se a FELS não ganhar as 2 (ou 4) sondas, eles vão se concentrar 
nos FPSO's de Guará Norte e Iracema Sul, cotando pa ra SBM/Queiroz e Modec/Schaim. 
 
Abs 
RR 

 

A questão da exploração do pré-sal pela PETROBRAS foi operacionalizada, em termos 

gerais, a partir da criação da empresa SETE BRASIL para construção em conjunto com estaleiros no 

Brasil de 21 (vinte e um) navios-sondas, sendo que a empresa e operadores competiriam em parceria por 

contratos da PETROBRAS de afretamento e operação dos drill-ships.  

Sem embargo disso, verifica-se que ANTONIO PALOCCI FILHO  continuou a acompanhar 

e apoiar a ODEBRECHT na questão que envolvia a construção de estaleiro e a construção e operação 

dos navios-sonda para a exploração do pré-sal. 

Nas mensagens, MARCELO revelou que ANTONIO PALOCCI FILHO  soube pela 

PETROBRAS  de rumores que o grupo ODEBRECHT poderia estar desistindo da criação do estaleiro na 

Bahia – ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU, que veio a ser construído em consórcio formado com 

OAS, UTC e a japonesa KAWASAKI. O presidente do grupo informou aos demais que comunicou a 

ANTONIO PALOCCI FILHO que se tratavam de rumores infundados e que não havia evolução nas 

tratativas pelo fato de que a PETROBRAS  se encontrava diretamente envolvida com a licitação do primeiro 

pacote das sondas do pré-sal, a qual foi vencida pelo ESTALEIRO ATLANTICO SUL . 

Nas mensagens subsequentes, ROGÉRIO ARAÚJO comunicou que o então diretor 

RENATO DE SOUZA DUQUE  revelou a ele que a ODEBRECHT deveria sinalizar que apresentaria 

proposta para taxa de afretamento dos navios-sonda inferior a US$ 700.000,00, uma vez que a 

PETROBRAS  não teria condições de contratar valor superior. 

Na sequência, o próprio ROGÉRIO ARAÚJO  revelou como se daria a divisão dos 21 
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navios-sonda por estaleiro. 

Em outras mensagens trocadas dias após, verificam-se as tratativas de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  e outros executivos sobre a colocação de sobre-preço na taxa de operação dos 

navios-sonda exploração do pré-sal para compensação pelos custos de suas construções. Observe-se: 

 
Assunto: Res: RES: sondas  
De: Marcio Faria da Silva marciofaria@odebrecht.com 
Para:  ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1; Marcelo Bahia 
Odebrecht mbahia@odebrecht.com; Fernando Barbosa fbarbosa@odebrecht.com; Rogerio Araujo 
raraujo@odebrecht.com;  
Envio:  21/03/2011 20:17:51 

 
Como qq coversa com PB sera a partir de 15 abril vou me alinhar esta semana com Roberto antes de 
UTC e OAS 
 

 
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo  
Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011 
Assunto: RES: RES: sondas  
Falei com o AndrÃ© em um sobre-preÃ§o no contrato de operaÃ§Ã£o da ordem de $20-25000/dia (por sonda). 
Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e OAS, para que eles nÃ£o venham a se tornar futuros 
concorrentes na Ã¡rea de afretamento e operaÃ§Ã£o de sondas. 

JÃ¡ temos muitos brasileiros â€œaventureirosâ€� neste assunto (Schahim, Etesco...). 
Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para a CNO, mas nÃ£o posso fazÃª-lo para as outras duas; isto 
teria que ir dentro do mecanismo de distribuiÃ§Ã£o de resultados dentro do consÃ³rcio.Meu ponto Ã© que ele 
nÃ£o pode ser proporcional as participaÃ§Ãµes atuais, porque, sem a OOG, a equaÃ§Ã£o nÃ£o fecha e quem trÃ¡s 
a OOG Ã© a CNO. 
Em tempo: falei ao AndrÃ© , respondendo a pergunta dele, que o desenvolvimento do Operador tem que ser 
desde o inicio, para participar da escolha dos componentes, acompanhar a construÃ§Ã£o das Unidades, definir 
nÃveis de spare parts e, principalmente, preparar os testes e comissionamento.Ele pareceu entender. 
  
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de marÃ§o de 2011 19:13 
Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo 
Assunto: Re: RES: sondas 
  
E sugiro acelerar para "amanha" a conversa com OAS e UTC. 
  

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht  
To: Roberto Ramos; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo  
Sent: Mon Mar 21 18:10:25 2011 
Subject: Re: RES: sondas 
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Com Andre temos que deixar as portas abertas para sempre fazer na Bahia tudo que puder. Deixando 
claro que qq outra opcao eh backup. Pois vai chegar no ouvido de JW. 
Refletindo, acho que deveriamos sim envolver a OAS e UTC (ou pelo menos tomarmos a iniciativa de 
convida-los logo) para estarem tb no afretamento. Sendo proativos saimos na frente liderando a 
discussao com eles. Eh inevitavel e evita desconfiancas, conflito de interesses e fogo amigo. 
Mas temos, com toda legitimidade, de garantir um acordo de acionista onde nosso controle (contabil e de 
fato/direito) eh ainda mais forte que no estaleiro. E nossa proatividade pode ajudar nisto. 
Foram colocados alguns numeros hoje para ele? 
Minha conversa com DR foi postergada a principio para o final da semana. 
  

 
From: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo  
Sent: Mon Mar 21 17:30:28 2011 
Subject: RES: sondas 
Minha sugestÃ£o ao Fernando foi impormos a OAS e UTC (P.Cesena me disse que o A. de S. tem demonstrado 

muita proximidade com a UTC) um â€œFEE de lideranÃ§aâ€� , por viabilizarmos a operaÃ§Ã£o, assumindo os 
contratos de operaÃ§Ã£o. Isto nos daria uma remuneraÃ§Ã£o diferenciada, acima de nossa participaÃ§Ã£o 
acionÃ¡ria, com a justificativa que o contrato de construÃ§Ã£o sÃ³ estava sendo possÃvel pela nossa 
participaÃ§Ã£o na operaÃ§Ã£o. 
Eu disse ao AndrÃ© que a soluÃ§Ã£o para a viabilizaÃ§Ã£o do estaleiro seria a negociaÃ§Ã£o em conjunto 

â€œconstruÃ§Ã£o+operaÃ§Ã£oâ€�, tal que nÃ³s adicionÃ¡ssemos ao contrato de operaÃ§Ã£o a perda na 
construÃ§Ã£o. 
Foi aÃ que ele mencionou a questÃ£o de como ficariam os sÃ³cios e eu disse que isto teria que ser discutido. Ele 
aventou a possibilidade de termos 8 sondas e nÃ£o 6 ou 7 e eu disse que,quanto mais, melhor. 
Falei ainda que o Ferraz (com quem ele ia se reunir hoje) tinha dado declaraÃ§Ãµes abrindo a porta para contratar 
construÃ§Ã£o e operaÃ§Ã£o e falei que temos que impedir, a qualquer custo, que os estrangeiros sejam chamados 
para dar preÃ§o para operaÃ§Ã£o ou para comprar a parcela Pbr , com o que ele estÃ¡ de acordo. Ressaltei co 
conflito de interesse que a Pbr tem pela frente. 
Ficamos de continuar conversando, inclusive comeÃ§ando a discutir nÃºmeros. 
  
Perguntei se ele nÃ£o teria interesse em participar do equity dos FPSOâ€™s de GuarÃ¡ e Iracema e ele perguntou 
se nÃ£o dava para fazer no Estaleiro da Bahia; falei que tÃnhamos que discutir se a dimensÃ£o do estaleiro 
comportava e o Fernando lembrou a questÃ£o do tempo necessÃ¡rio para ter o estaleiro pronto e que nÃ³s terÃ-
amos que usar ParanaguÃ¡. 

Ele disse que, caso fosse em ParanaguÃ¡, ele â€œestaria foraâ€� e eu propus analisarmos a possibilidade de fazer 
algum modulo em S.Roque; Fernando lembrou que, para isso, terÃamos que transferir S.Roque da Pbr para o 
Governo da Bahia. 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de marÃ§o de 2011 14:14 
Para: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo; ROBERTO PRISCO P RAMOS 
Assunto: RES: sondas 
  
Teriamos em ultima instancia (oque aumenta a conta do ajuste) que ter a mesma SPE, com nosso controle, na 
operaÃ§Ã£o (ou na propriedade). 
Por outro lado, sabemos, sem que possamos dizer a ninguem, que a OAS e UTC cedem mais fÃ¡cil no preÃ§o de 
construÃ§Ã£o! 
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De: Fernando Barbosa  
Enviada em: segunda-feira, 21 de marÃ§o de 2011 13:33 
Para: Marcio Faria da Silva; Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo; Roberto Ramos 
Assunto: Res: sondas 
  
O Andre comentou isto na nossa conversa a pouco. 
  

 
De: Marcio Faria da Silva  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Rogerio Araujo; Roberto Ramos  
Enviada em: Mon Mar 21 12:30:27 2011 
Assunto: sondas 
Temos que ter cuidado quando falarmos que o preÃ§o de construÃ§Ã£o das sondas poderia ser ajustado uma vez 

Â¨compensadoâ€� parcialmente no afretamento. 
Nossos sÃ³cios no estaleiro nÃ£o tem esta Ã¡rea de negÃ³cios e podem questionar o procedimento. 

 

Cumpre ressaltar que a mensagem auxiliou a fundamentar o primeiro decreto de prisão 

cautelar de MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

Outras mensagens trocadas no mesmo contexto fático revelam entraves sobre como se 

daria o procedimento licitatório para operação das sondas que seriam construídas nos estaleiros 

brasileiros. 

Abaixo, o teor dos e-mails: 

 
Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: Res: Contratação Sond as(DrillShips) Brasil - Atualização 18 abril  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para:  Roberto Ramos /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Roberto.ramos; Rogerio Araujo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE 
ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Raraujo; Marcio Faria da Silva 
/O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Fernando Barbosa /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE 
ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Fbarbosa;  
Envio:  30/04/2011 16:10:46 

 
Cuidado para não "alimentar" cobra. Não acho que el es sao nossas preocupacoes ou que 
tem condicoes de nos ajudar 
 
  _____   
 
From: Roberto Ramos  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo; Marcio  Faria da Silva; Fernando Barbosa  
Sent: Sat Apr 30 15:06:16 2011 
Subject: Res: Re: Res: Re: Res: Contratação Sondas( DrillShips) Brasil - Atualização 18 
abril  
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Marquei uma reuniao com Petroserv, QG, Etesco e Sch ahim na 3a Feira, 10/05 para 
conversarmos a respeito. O objetivo eh montarmos um a frente contra as operadoras 
estrangeiras e ver se seria possivel um entendiment o para distribuir as 28 plataformas 
entre as 4 empresas. 
 
 
  _____   
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Rogerio Araujo; Marcio Faria da Silva; Fernan do Barbosa  
Cc: Roberto Ramos  
Enviada em: Sat Apr 30 14:20:29 2011 
Assunto: Re: Res: Re: Res: Contratação Sondas(Drill Ships) Brasil - Atualização 18 
abril  
 
 
Se nos soubermos o que queremos(construcao ou afret amento) posso passar para o 
Italiano 
 
  _____   
 
From: Rogerio Araujo  
To: Marcio Faria da Silva; Marcelo Bahia Odebrecht;  Fernando Barbosa  
Cc: Roberto Ramos  
Sent: Sat Apr 30 08:45:37 2011 
Subject: Res: Re: Res: Contratação Sondas(DrillShip s) Brasil - Atualização 18 abril  
 
 
 
1)No recente Bid Afretamento , com Sondas construíd as no Brasil , tanto Etesco quanto 
QG não foram contratadas, porque E&P considerou os daily rates na faixa 640/650 mil $, 
altos (mas não preços abusivos) 
 
Para DE poder abrir negociação com SETE demais 21 S ondas, E&P tem considerar estes 
preços abusivos, o que não está ocorrendo. Da forma  atual, E&P “poderá” conduzir o 
processo para novo bid de afretamento o que o Duque  não concorda.  
2)Nomeação do Palocci para CA, na visão Sete ,dará robustez ao processo construção 
Brasil. Tem forca política , conhece a Pb (Já foi C onselheiro)e exerce certa 
influencia no JSG 
 
Canal q poderá ser utilizado,em certos casos, por n os... 
 
RA 
 
  _____   
 
De: Marcio Faria da Silva  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo; Fern ando Barbosa  
Cc: Roberto Ramos  
Enviada em: Fri Apr 29 20:50:40 2011 
Assunto: Res: Re: Res: Contratação Sondas(DrillShip s) Brasil - Atualização 18 abril  
 
 
Exatamente o que falamos (RA e eu) depois que soube mos o ocorrido. 
Vamos acompanhar/avaliar melhor. 
 
  _____   
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De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Rogerio Araujo; Marcio Faria da Silva; Fernan do Barbosa  
Cc: Roberto Ramos  
Enviada em: Fri Apr 29 19:43:57 2011 
Assunto: Re: Res: Contratação Sondas(DrillShips) Br asil - Atualização 18 abril  
 
 
Sugiro que enquanto não tenhamos uma solucao econom ica de nossa parte não insistamos 
com JW. Se desistirem de contratar mais sondas o on us sera totalmente deles, e não 
nosso por não termos chegado no preco. 
Ademais, se partirem para afretamento, alem da refe rencia de preco do EAS desaparecer, 
a competicao a meu ver diminui pois operador brasil eiro soh tem nos e QG (sendo que a 
QG ja tem o EAS ocupado). Assim os operadores inter nacionais teriam que acertar com 
estaleiros virtuais brasileiros (e assumir o risco dos mesmos). 
Na verdade comeco a achar que esta posicao de Estre la eh a melhor opcao para nos, pois 
na pratica ficariamos em uma posicao diferenciada e m relacao a todos os competidores, 
tendo apenas que fechar uma equacao financeira nos niveis da SET. 
 
 
  _____   
 
From: Rogerio Araujo  
To: Marcio Faria da Silva; Fernando Barbosa  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos  
Sent: Fri Apr 29 13:01:54 2011 
Subject: Res: Contratação Sondas(DrillShips) Brasil  - Atualização 18 abril  
 
 
Ontem na reunião DE, este assunto foi provocado pel o JSG numa linha“ precisamos 
resolver o que fazer com as sondas”. 
 
Liderança fraca... 
 
Reunião foi confusa e sem nenhuma decisão . 
 
Necessária ação no JW, para capacita-lo de todo est e quadro confuso! 
 
 
RA 
 
  _____   
 
De: Rogerio Araujo  
Para: Marcio Faria da Silva; Fernando Barbosa  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos  
Enviada em: Fri Apr 29 09:25:18 2011 
Assunto: Res: Contratação Sondas(DrillShips) Brasil  - Atualização 18 abril  
 
 
 
1)E&P/Dir Estrella mantém posição contraria a abrir  processo de autorizar negociação 
pela SETE do restante das 21 Sondas para serem cons truídas no Brasil,  
 
2)Portanto,a possibilidade de haver Nova Licitação,  convidando apenas os Operadores, 
para Afretamento com Sondas construídas no Brasil ,  eh considerada muito possível, 
caso não haja uma ação contraria. 
 
RA 
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  _____   
 
De: Rogerio Araujo  
Para: Marcio Faria da Silva; Fernando Barbosa  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Ramos  
Enviada em: Tue Apr 19 17:21:17 2011 
Assunto: Contratação Sondas(DrillShips) Brasil - At ualização 18 abril  
 
 
 
SETE Brasil e SETE Internacional- já constituídas 
 
  
 
SETE Brasil - tem a seguinte estruturação societári a: Petrobras,Petros,Previ,Funcef, 
Valia,Santander,Bradesco e BTG Pactual. Observar qu e o FI FGTS não participa por 
enquanto pois existem duvidas quanto ao objeto da s ua constituição “energia & infra 
estrutura”. Fica a questão: petróleo e seus acessór ios são caracterizados como 
energia? Também existe uma linha que defende a cons tituição de outro FI FGTS para 
petróleo ... 
 
  
 
PACOTE 7 SONDAS (drillships)- Carta Intenção em pro cesso , para o EAS. Ainda não 
definida a forma de entrada dos sócios operadores,.  As SPE`s proprietárias de cada 
Sonda, terão a estruturação societária de 85% SETE + 15% Operador . A Petrobras/E&P 
tem uma relação das Empresas Cadastradas e Qualific adas para este tipo de Operação. Já 
foi dito claramente tanto a OAS quanto a UTC que , caso tenham interesse em serem 
Operadores, tem que se qualificarem na E&P! 
 
  
 
RESTANTE 21 SONDAS(drillships)- Pb/E&P concluiu o p rocesso do BID de afretamento das 
sondas a serem construídas no Brasil: nenhuma vai s er contratada face valor final 
daily rate na faixa de 640 mil $. Mas a E&P ainda n ão decidiu como leva este assunto a 
DE ou seja se os preço forem considerado abusivos/e xcessivos,a Licitação será 
automaticamente cancelada e abre espaço para a Petr obrás acionar a 
negociação/contratação , via SETE, do restante das 21 Sondas com a Alusa/Galvão, 
Jurong, KF e EEP. Caso os preços sejam considerados  elevados mas com possibilidade se 
serem reduzidos, uma nova licitação poderá ser prop osta pela E&P! Neste caso, a SETE 
iria participar, mas embola tudo! Toda esta confusã o está sendo criada pela E&P! 
 
  
 
O fato é que existem (infs da própria Pb) cerca de 31 novas Sondas para Águas 
Profundas em construção no Mundo,encomendadas pelos  grandes Players, a risco. 
Portanto, uma outra encomenda de 21 Sondas para ser em construídas no Brasil alem das 7 
Sondas locadas no EAS, vai mexer e ferir muitos int eresses comerciais neste Mercado 
Globalizado ( faturamento de cerca de 150 milhões $ /ano por cada Sonda !). 
 
  
 
Conclusão: o processo de contratação das 21 Sondas no Brasil está “travado” no E&P !  
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Chama a atenção o fato de foi sugerido e considerado que fosse buscado apoio de 

JAQUES WAGNER  (JW) para resolução do procedimento de contratação das 21 sondas restantes que 

se encontrava travado na PETROBRAS . 

Além disso, ROGERIO ARAÚJO  revelou explicitamente que uma saída a ser utilizada 

pela ODEBRECHT poderia ser a nomeação de ANTONIO PALOCCI FILHO  para o Conselho de 

Administração da PETROBRAS , uma vez que tinha força política, conhecia a estatal e exercia certa 

influência em JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO (JSG). 

Na sequência, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  disse “se nós soubermos o que 

queremos (construção ou afretamento) posso passar para o Italiano”. Em outras palavras, considerando 

que ainda não estava perfeitamente delineado o quadro de construção e operação das sondas, MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  informa que caso apenas a construção ou o afretamento dos drill-ships interesse ao 

grupo empresarial, tal posição poderia ser levada a ANTONIO PALOCCI FILHO  para fins de 

implementação da vontade da empresa. 

Alguns dias após, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  comentou com seus executivos sobre 

reunião que teve com DILMA VANA ROUSSEF , no qual o tema da licitação das sondas do pré-sal foi 

tratado, e afirmou que ANTONIO PALOCCI FILHO  consultou-lhe para saber se estava satisfeito com os 

parâmetros que seriam empregados pela PETROBRAS para a nova licitação de contratação dos navios-

sondas. MARCELO  disse que o informou de que a ODEBRECHT ÓLEO E GÁS estava de acordo com a 

solução encontrada, pois “ganharia” as sondas de afretamento em parceria com a SETE BRASIL . 

A seguir, o e-mail: 

 
Assunto: ENC:  
De: ROBERTO PRISCO P RAMOS /O=OPP/OU=SP-ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1 
Para:  Claudio Melo Filho cmf@odebrecht.com;  
Envio:  16/05/2011 10:12:44 

 
Claudio,  
Ai vai. 
Abs 
RR 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrech t.com]  
Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2011 22:06 
Para: Marcio Faria da Silva 
Cc: ROBERTO PRISCO P RAMOS 
Assunto: Re: 
 
2hs e 45min! 
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Temas principais a pedido dela: TAV, Aeros e Arenas . 
Fora as Arenas (nao por nossa culpa) foi bem positi vo. 
Estavam LC e Italia. 
No fim comentei do pre-sal (no inicio da reuniao el a tinha dito por iniciativa 
propria que soube recentemente da OOG). Ai ela trou xe o tema sondas / estaleiro 
(queixou-se do nosso preco nao competitivo das 7 so ndas e falou da proposta da PB 
de nova licitacao). Ela disse que com esta nova lic itacao a PB queria introduzir 
novos entrantes (chineses, etc) pois queria quebrar  a "rigidez dos custos locais". 
No final da reuniao Italia saiu comigo (e voltou de pois) para me perguntar se eu 
estava ok com as mudancas para nova licitacao (para  afretamento) pois amanha ia 
ter conversa com JSG. Eu disse que sim, que seria u ma alternativa para sair do 
impasse, com a OOG ganhando sondas de afretamento c om a Set e contratando o 
estaleiro. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcio Faria da Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thu May 12 18:02:30 2011 
Subject:  
 
Foi boa a conversa? 

 

Importante consignar que o então Ministro-chefe da Casa Civil revelou que se reuniria com 

JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO  no dia seguinte ao da reunião mencionada, dando a entender 

que caso as alterações na licitação não tivessem a aprovação da ODEBRECHT ele poderia interferir junto 

ao presidente da PETROBRAS . Conforme se viu, a nova interferência não se mostrou necessária, uma 

vez MARCELO BAHIA ODEBRECHT  revelou que a ODEBRECHT ÓLEO E GÀS  estava de acordo com 

as mudanças para o novo procedimento licitatório. 

A mensagem é de maio de 2011, sendo que, em 03 de junho de 2011, a PETROBRAS 

disponibilizou o Convite Internacional nº 0966646118, do tipo melhor preço, que contemplava a celebração 

simultânea de contratos de afretamento e de prestação de serviços para uma ou mais unidades de 

perfuração marítima do tipo navio sonda, semissubmersível e/ou mono coluna.  

Em 03.08.2012, vieram a ser assinados o Contrato de Afretamento (nº 

2050.0075188.12.2) e de Prestação de Serviços (nº 2050.0075210.12.2) da unidade de perfuração 

marítima SS BOTINAS, entre a PETROBRAS , a SETE BRASIL  e a ODEBRECHT ÓLEO E GÁS  – utilizou-

se, como exemplo, apenas um dos contratos assinados. 

A conclusão que se toma é que ANTONIO PALOCCI FILHO , a pedido de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT , supervisionou e conduziu aspectos e mudanças nas negociações e tratativas que 

culminaram no procedimento licitatório da PETROBRAS  iniciado pelo Convite Internacional nº 

0966646118, o qual ensejou contratos de afretamento e operação de unidades de perfuração marítima do 

tipo navio sonda para a ODEBRECHT ÓLEO E GÁS . 
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Por sua vez, e isso também deve ser mencionado, foram produzidos elementos de prova 

que demonstram que ANTONIO PALOCCI FILHO  exercia certa supervisão sobre as atividades 

executadas pela empresa SETE BRASIL . 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 387/2016 (ANEXO13, evento atual) 

demonstrou que o criminoso colaborador JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ , por intermédio do 

também criminoso colaborador JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO , encaminhava demandas a 

ANTONIO PALOCCI FILHO  atinentes ao desenvolvimento das atividades da SETE BRASIL . 

Cumpre ressaltar, antes do aprofundamento das mensagens, que o criminoso colaborador 

JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO não relatou, por ocasião da celebração de seu acordo de 

colaboração premiada, a proximidade que detinha com o investigado ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Em 25.02.2013, JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ  encaminhou a JULIO GERIN 

DE ALMEIDA CAMARGO  e a seu filho mensagem na qual solicitou que um texto dirigido a ANTONIO 

PALOCCI FILHO  fosse entregue em mãos de BRANISLAV KONTIC . Observe-se: 

 
Assunto: doc a ser entregue ao doutor  
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Julio Belardi Camargo (Filho) <juliocamargo@terra.com.br> 
Cc: Julio G de A Camargo <j.a.camargo@terra.com.br> 
Envio: 25/02/2013 21:53:54 

 
Caro Julinho, 
  
Tudo bem com vcs? Aqui está tudo maravilha. Fique tranquilo porque estou cuidando bem do Bagão 
Conversamos hoje de manha e achamos por bem te enviar o texto abaixo para você imprimir e entregar em mão ao Brani 
Peça a ele para fazer chegar o amis urgente possível ao Doutor 
O assunto é grave e urgentíssimo e achamos que somente ele pode tentar reverter a situação (leia abaixo) 
Por favor confirma o recebimento e confirma depois que o material chegou às mãos de quem de direito 
  
Abs, 
  
Ferraz 
  
  
  
  
Prezado Brani, 
  
Gostaria que você me fizesse a gentileza de ser o portador deste ao nosso amigo em comum. 
Desde já agradeço e renovo meus votos de elevada estima e consideração 
  
Abs, 
  
J. Ferraz 
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Prezado, 
  
Como atualmente estou em Cingapura, visitando as obras de nossas sondas que se iniciam aqui e serão concluídas no Brasil, 
estou optando por enviar-lhe essas informações por fax, face à urgência do assunto, o que me impede de aguardar o meu 
retorno (no próximo final de semana). 
  
Historiando um pouco mais o assunto, acho importante esclarecer que no final do ano passado houve um consenso geral, na 
verdade unanimidade, entre a administração da Sete Brasil e seus acionistas acerca da necessidade de ampliação da estrutura 
organizacional da empresa. Tal conclusão foi decorrente de uma percepção geral de que a complexidade e tamanho das obras, 
além da necessidade de levantamento de recursos financeiros em elevados volumes e diversidade de fontes, exigiam uma 
estrutura mais abrangente e especializada. 
  
Contratada a consultoria McKinsey (a maior e mais conceituada mundialmente para este tipo de serviços), no final de dezembro 
a consultoria concluiu seus trabalhos, recomendado uma nova estrutura que basicamente ampliava a área financeira e criava 
uma nova diretoria (Engenharia e Construção). Essa nova diretoria passaria a concentrar todas as ações e esforços da 
companhia na área das obras de construção das sondas, de longe, o maior de todos os riscos da empresa durante essa fase 
inicial de sua vida. 
  
Apresentado o resultado dos trabalhos da McKinsey aos acionistas, estes entenderam que a nova estrutura proposta atendia 
totalmente as expectativas e aceitaram que a matéria fosse encaminhada para deliberação da AGE, fórum adequado para sua 
aprovação, aprovação essa que exigirá a concordância de 94% dos votos. 
  
A citada AGE foi agendada inicialmente para o dia 8/1, dentro do prazo regulamentar de 11 dias uteis para convocação da 
assembleia. No entanto, a pedido da Petrobras que necessitava de mais prazo para submeter o assunto à sua diretoria, a AGE foi 
adiada para o dia 22/1. Tínhamos a expectativa de aprovação dessa nova estrutura organizacional, mesmo que a Petrobras 
votasse contra, já que a Petrobras possui hoje menos do que 5% de votos e todos os demais acionistas já tinham me informado 
que votariam a favor da matéria. O último dos acionistas a deliberar sobre esse assunto internamente foi a Petros. No entanto, 
no dia 19/1 a diretoria da Petros também decidiu favoravelmente, o que foi inclusive registrado em ata. 
  
Ocorre que na tarde do dia 21/1, véspera da AGE, a Petrobras entrou em contato com a Petros para solicitar que esta 
acompanhasse seu voto contrário na AGE do dia seguinte. Entendendo por um lado que a matéria deveria ser aprovada mas 
tentando evitar de contrariar a Petrobras, a Petros nos solicitou o adiamento da AGE para o próximo dia 1/3 (sexta feira), 
argumentado que esse prazo era necessário para ganhar tempo buscando um convencimento da Petrobras a respeito da 
necessidade imperativa de aprovação da nova estrutura, absolutamente necessária para diminuição dos riscos envolvidos na 
construção das sondas e viabilidade de todo o projeto. 
  
Ao que parece, a Petrobras está irredutível em sua decisão de não aprovar a matéria e, desta forma, estaremos no próximo dia 
1/3  diante de 2 alternativas. Caso a Petros decida acompanhar a Petrobras a matéria será reprovada, ao passo que na 
possibilidade da Petros manter sua decisão soberana original e votar a favor, a matéria será aprovada. 
  
Sem entrar nesse momento na questão específica sobre o porque do voto contrário da Petrobras, o que gostaria de abordar 
pessoalmente numa outra oportunidade, fica evidente que, mais uma vez, a posição da Petrobras é contrária a de todos demais 
acionistas e vai no sentido da inviabilidade do projeto. A manutenção da estrutura organizacional atual é, na opinião de todos, 
danosa ao projeto e de elevadíssimo risco para a Sete Brasil. 
  
Diante do exposto, e como a Petros parece um tanto insegura no sentido de proferir sua vontade própria nessa matéria, gostaria 
de perguntar de seria possível um contato com o Luís Carlos Afonso para tranquilizá-lo e deixa-lo à vontade para votar de 
acordo com o que a Petros realmente considera mais adequado para a Sete Brasil e a própria Petros. A pressão da Petrobras 
tem sido grande e receio que a Petros venha a capitular diante das exigência da Petrobras. 
  
Os demais acionistas estão apreensivos e alguns até mesmo arrependidos de terem entrado no projeto, visto que eles 
esperavam da Petrobras alinhamento de interesses para viabilizar o projeto e não as contínuas ações contrária ao seu sucesso. 
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Desde já agradeço e me coloco à sua disposição para apresentar maiores detalhes deste ou de qualquer assunto de seu 
interesse. 
  
  
Atenciosamente, 
  
  
JF 

 

JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ desejava que ANTONIO PALOCCI FILHO  

fizesse contato junto a LUIZ CARLOS FERNANDES AFONSO , então Presidente da PETROS, para 

orientá-lo a votar em determinado sentido a fim de que houvesse a reestruturação organizacional da SETE 

BRASIL , tema este que não contava com o apoio de PETROBRAS . 

Em outra mensagem, JULIO BELARDI CAMARGO indagou JOÃO CARLOS DE 

MEDEIROS FERRAZ se estava tudo certo para reunião que viria ser realizada com BRANISLAV KONTIC , 

dando a entender que seriam discutidos interesses de todos e, por óbvio, de ANTONIO PALOCCI FILHO , 

o qual seria representado por seu sócio e assessor. Observe-se: 

 
Assunto: Reunião  
De: Julio B. Camargo <juliobcamargo@gtrev.com.br> 
Para: Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 08/08/2012 12:02:07

 
Boa tarde Amigo!,  
 
 
Ficou marcada a reunião com o Brani na minha casa terça feira(14/08) às 16:30hrs,ok?  
 
 
Abs,  
 
 
Julinho.  

 

Em troca de e-mails de 21.05.2011, o criminoso colaborador JOÃO CARLOS DE 

MEDEIROS FERRAZ revelou que ANTONIO PALOCCI FILHO  e GUIDO MANTEGA poderiam vir a ser 

acionados para liberação de recursos junto ao Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN). Na 

mesma oportunidade, narrou que o projeto ainda inicial da SETE BRASIL era cobiçado tanto pela 

PETROBRAS quanto pela TRANSPETRO e deixou claro que os interesses das empresas deveriam ser 

conciliados, sob pena de criação de problemas entre o PARTIDO DOS TRABALHADORES  e o PARTIDO 
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DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO , dando a entender que os partidos possuíam interesses 

nos negócios das empresas, hipótese que já restou demasiadamente comprovada ao longo da assim 

denominada OPERAÇÃO LAVAJATO  – item 6 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 387/2016 

(ANEXO13, evento atual). 

Sobre este fato e o seu relacionamento com ANTONIO PALOCCI FILHO , o criminoso 

colaborador JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ  foi ouvido, sendo que o ato foi registrado apenas 

em meio audiovisual, cuja mídia já se encontra acautelada na Secretaria da 13ª Vara Federal (Evento 21 

dos Autos nº 50540081420154047000). 

Ao ser indagado, disse: 

 
“(...) 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Eu esqueci do Palocci realmente o Palocci ajudou nesse 
aspecto... ia apresentar para ele no escritório dele, eu fui lá fiz apresentação para ele a respeito da 
7Brasil do que a gente trazia como vantagens que a gente ia trazer de benefícios para a indústria 
como um todo, e ele prometeu que ia tentar ajudar no sentido do que fosse possível. 
00:30:26 – Autoridade Policial: Por que dessa apresentação para o Antônio Palocci? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: O Palocci ele... eu o conheci um pouco antes, nessa época eu 
acredito que ele não estava mais no governo, acho...  Eu conheci ele um pouco antes, logo depois 
que saiu do governo eu fui apresentado a ele... 
00:30:52 – Autoridade Policial: Por quem? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Pelo Júlio. 
00:30:54 – Autoridade Policial: Júlio Camargo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: É. O Júlio teve. 
00:30:56 – Autoridade Policial: O Júlio era amigo dele? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Teve um jantar de desagravo para ele quando saiu, teve um 
jantar... várias pessoas estando presente, eu estava presente também nesse jantar. Eu fui 
apresentado a ele expliquei para ele que era o projeto, qual era o conceito ele gostou muito, e a 
partir daí a gente teve algumas reuniões depois. Algumas delas relacionadas a esse assunto, fundo 
garantidor, de explicar o que que era o que que não era, e outras banais... vou dar um exemplo para 
o senhor, eu não conheço nada de política Doutor. Conheço mais de seguro que de política. Num 
dado momento eu tive uma reunião com o Palocci no escritório dele para discutir essas questões de 
Sete Brasil de PETROBRÁS de como é que estava a indústria, reuniões no sentido de trocar ideias 
de conversas a respeito do... do setor e da indústria, e eu falei para ele o seguinte eu que eras um 
meio de semana, uma quarta ou quinta-feira eu falei para ele, ministro, fui convidado pelo 
coordenador da campanha do Lindbergh Farias, Lindbergh era candidato ao governo do rio de 
janeiro. 
00:32:15 – Autoridade Policial: Quem era o coordenador? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Era o Armando Tripodi. 
00:32:21 – Autoridade Policial: Ele era o coordenador? da campanha do... 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ele era o coordenador da campanha do... 
00:32:24 – Autoridade Policial:  Ele estava na PETROBRÁS já? Ele era chefe de gabinete do 
Gabrielli, né? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ele nessa época já não era mais. E aí fui convidado pra um jantar 
com vários empresários para explicar os problemas do seu setores, pra opinar pra ele conseguir 
montar um programa de governo que atenda os  setores industriais no Rio de Janeiro e eu fui 
convidado, ministro  pra ir nesse jantar, e ele falou pra mim,  não faça isso de jeito nenhum,  porque 
o candidato oficial do governo do lula e da Dilma é o Sérgio Cabral , o Lindbergh está correndo por 
fora é do PT , mas está correndo por fora, mas não é o candidato oficial, você já tem uma série de 
desavenças com a Graça Foster que é muito ligada a Dilma, se a Dilma ou a Graça descobre que 
você está nesse jantar, vão cortar sua cabeça imediatamente, quer dizer, eu não tinha sua visão 
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política, ministro, você tem razão, imediatamente voltei pro Rio de Janeiro, falei pro Armando e falei, 
Armando, muito obrigado mas não poderei ir. Esse tipo de conversa que a gente tinha. 
00:33:34 – Autoridade Policial: O que mais você consegue me exemplificar? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: A gente conversava muito sobre a situação da PETROBRÁS 
(33:34 discorre sobre a experiência na PETROBRÁS) ... em cima desse meu conhecimento o 
ministro Palocci sempre me  perguntava o que que eu achava de como as coisas estão sendo 
conduzidas, determinados programas que a PETROBRÁS estava implantando, questões 
relacionadas a indústria naval, por exemplo, determinadas políticas de colocação ou  cancelamento 
de encomendas no Brasil, essas coisas que a gente conversava muito, muito sobre PETROBRÁS , 
muito sobre  as coisas que vinham sendo feitas algumas coisas a meu ver corretas, outras coisas a 
meu ver não tão corretas assim , então a gente conversava muito sobre o setor de petróleo sobre 
Sete Brasil e sobre a PETROBRÁS, sobre determinadas questões da PETROBRÁS. 
00:35:26 – Autoridade Policial: Isso a partir de 2011? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Isso a partir de 2011, isso durou até... 
00:35:30 – Autoridade Policial: Ele tinha acabado de sair do governo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ele tinha acabado de sair do governo. 
00:35:35 – Autoridade Policial: Foi o momento que o senhor conheceu, apresentado pelo Júlio? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Foi o momento que eu conheci o Palocci. 
00:35:40 – Autoridade Policial: Quem pedia essas reuniões? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Às vezes, normalmente eu. 
00:35:52 – Autoridade Policial: Motivado por qual fato? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Para deixar bem claro, eu nunca conversei nada com ministro 
Palocci relacionado a dinheiro, deixar isso bem claro para o senhor, não tenho nenhuma dúvida em 
relação a isso, não paira qualquer dúvida, nunca saiu da minha boca ou da dele qualquer questão 
relacionada dinheiro, comissão ou propina ou o que quer que seja, nunca. Muitas vezes, quer dizer, 
a gente fazia reuniões mais ou menos, eu procurava ter reuniões com ele mais ou menos periódicas 
a cada 4 meses, 6 meses quando eu achava que estava na hora de revê-lo eu pedia uma reunião 
para o secretário dele.  (Brani)... (fica em dúvida depois lembra)...  
00:37:17 – Autoridade Policial: Por que essa necessidade de reuniões periódicas? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Eu achava que eu tinha que ter, primeiro eu gostava muito dele, 
achava que ele tinha uma visão interessante. 
00:37:26 – Autoridade Policial: Tinha conhecido em 2011? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Isso é, está, conheci, a partir daquela conversa que eu tive inicial 
com ele eu comecei a desenvolver uma admiração por ele, ocasionalmente eu pedia uma reunião 
para falar com ele sobre como estava a Sete Brasil, determinada coisa não está indo bem, o fundo 
garantidor não está saindo como a gente queria, será que a gente consegue ter algum outro tipo de 
apoio para a gente desenrolar essa questão, o fundo da marinha mercante, acha que tem espaço 
para fazer, tem algum empecilho? Esse tipo de coisa que a gente conversava, nunca teve nenhuma 
consultoria nenhum pagamento, nenhum contrato, nenhuma comissão ... 
00:38:18 – Autoridade Policial: Ele não pedia reuniões?  
João Carlos de Medeiros Ferraz: Às vezes ele pedia, para ver como estava o andamento, 
querendo opinião sobre... 
00:38:25 – Autoridade Policial: Por que ele era o responsável por ver como estava o andamento? 
Por que ele? Por que ele era atualizado sobre tais fatos? Por que ele era procurado pra determinadas 
coisas? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Por que ele era procurado para o apoio? É por que ele tinha um 
conhecimento muito grande na estrutura, essa visão política que eu não tinha, ele se mostrou 
acessível a isso eu usava essa experiência que ele tinha, eu usava isso em meu favor, o porquê que 
eu procurava ele? Era por isso, por que ele me procurara? Eu acho que também acreditava que eu 
tinha uma visão uma experiência importante para passar para ele, eu acredito que tenha sido isso.  
00:39:11 – Autoridade Policial: Mas essa necessidade de atualizá-lo? Ele representava o governo 
para o senhor? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ele não representava o governo especificamente, mas era uma 
pessoa muito influente no governo, era uma pessoa forte no governo, e ele tinha uma visão que eu 
não tinha, então isso complementava minha visão, a minha necessidade de conduzir 
adequadamente o negócio da Sete Brasil, que eu usava isso, sem dúvida. 
00:39:43 – Autoridade Policial: O senhor participou de alguma reunião com ele e outra pessoa? 
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João Carlos de Medeiros Ferraz: Com Júlio. Sim, aquela reunião que tive com ele. 
00:39:51 – Autoridade Policial: A primeira? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: A primeira reunião, não sei se depois teve mais alguma, talvez 
tenha tido mais uma... 
00:39:57 – Autoridade Policial: Com o Júlio também? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Sim. 
00:40:00 – Autoridade Policial: Por que? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não. Eu acho que os dois tinham uma relação boa, eu acho. 
00:40:06 – Autoridade Policial: O Júlio e o Palocci? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Acho que sim. 
00:40:10 – Autoridade Policial: Alguma outra pessoa participava do encontro com o Palocci? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não... às vezes o Brani, normalmente o Brani começava e saia 
da sala, ficava só eu e o ministro, mas as vezes o Brani participava, a última reunião que tive depois  
de sair da Sete, eu fui pra agradecer e tudo, todo o apoio e tal , e o Brani participou da reunião 
inteira, essa reunião foi no escritório dele , conversamos bastante ele me desejou sorte, ele falou, 
cara já passei por isso, já fiquei desempregado você daqui a pouco vai estar empregado, fica 
tranquilo, uma reunião muito agradável, muito amigável. 
00:40:45 – Autoridade Policial: Questão mais técnicas, o senhor levava ao Antônio Palocci algum 
problema que o senhor tinha com os estaleiros, alguma coisa assim? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, isso eu sempre cuidava, eu sempre fui muito forte, muito 
incisivo nas minhas questões, isso eu não precisava da ajuda de ninguém. 
00:41:14 – Autoridade Policial: Alguma reunião com o Palocci com o Vaccari junto? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, nenhuma, sempre foram separadas, nunca tive nenhuma 
reunião com os dois. 
00:41:22 – Autoridade Policial: Alguma delas tinha relação entre elas? Alguma coisa assim, o 
senhor teve alguma reunião com Vaccari a pedido do Palocci, com o Palocci a pedido do Vaccari? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, mesmo por que o Vaccari sempre acreditou, sempre, 
sempre insinuava isso e dizia no mercado, que eu era o homem do Palocci. O Vaccari dizia isso, 
que eu era o homem do Palocci, que o Palocci que tinha me botado na Sete, quando na verdade 
não foi. A meu ver não foi. 
00:41:48 – Autoridade Policial: Mas por que o próprio Vaccari dizia isso? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Por que, pela minha relação com o Palocci, eu tinha acesso a 
determinadas... eu tinha acesso ao Palocci para falar sobre a indústria, para falar sobre a 
PETROBRÁS, para falar sobre a Sete, era muito fácil meu acesso ao Palocci, ele abriu esse canal 
de comunicação. 
00:42:05 – Autoridade Policial: Antes do senhor ser nomeado presidente? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, depois. 
00:42:09 – Autoridade Policial: Quando que o senhor foi nomeado presidente mesmo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Eu fui nomeado presidente, acredito que em fevereiro ou março 
de 2011, eu fui indicado, eu assumi a presidência em maio de 2011. 
00:42:11 – Autoridade Policial: E o senhor conheceu o Palocci? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Logo depois disso, um pouco depois de eu chegar na Sete Brasil. 
00:42:25 – Autoridade Policial: Não viu alguma relação nessa nomeação, ao ver do senhor? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Doutor, com toda sinceridade, a meu ver. 
00:42:34 – Autoridade Policial: O senhor tem o compromisso legal de dizer a verdade, não é 
questão de sinceridade. 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Mais sinceridade, com a verdade, com a minha verdade, com a 
verdade que eu conheço, que está no meu conhecimento. O Palocci ele não participou, a meu ver, 
ele não participou da indicação, se participou eu desconheço, por que eu fui informado, em nenhum 
momento ele falou comigo, antes da minha indicação, mesmo por que eu não o conhecia, é. eu 
soube da minha indicação pelo Almir Barbassa e pelo Pedro (?) os dois estavam juntos na sala do 
Almir Barbassa. 
00:43:12 – Autoridade Policial: Mas o Vaccari falava, brincava com o senhor dizendo que era o 
homem do Palocci. 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Depois, depois, e fui conhecer o Vaccari bem depois. 
00:43:19 – Autoridade Policial: Por que ele falava isso?  
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não sei, ele dizia, acho que ele acreditava que era verdade, 
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muita gente acredita que é verdade. 
00:43:27 – Autoridade Policial: Mas o senhor acha que não é? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Acho que não é, doutor eu não posso faltar a verdade, não posso. 
No meu conhecimento isso não é verdade, não é fato, é um folclore que foi criado, e não tem jeito 
de criar, de descriar, de desfazer ele. 
00:43:46 – Autoridade Policial: Quando o senhor procurou o Vaccari para a manutenção do senhor, 
por que não procurou um homem mais forte no governo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, eu falava com o Palocci também, e o Palocci dizia o 
seguinte, cara, isso aí..., num dado momento, bem antes de eu sair, ele falou, cara, você tem que 
estar preparado pro pior, isso pode vir a acontecer, a Graça realmente pode te tirar de lá, você tem 
que estar preparado, ele nunca prometeu, diferente do Vaccari, ele nunca prometeu que ia interferir 
a meu favor, nunca aconteceu isso, nunca, a gente não tinha essa, esse canal de conversa não fluía, 
não era assim que a conversa se dava, mas com o Vaccari sim, com Vaccari houve explicitamente 
essa questão. 
00:44:36 – Autoridade Policial: Que outro tipo de apoio o senhor pediu para o Palocci, que o senhor 
se lembre? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Apoio... 
00:44:40 – Autoridade Policial: Na questão da sete. 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Eu pedia muito, a visão dele sobre o setor, eu pedia a opinião 
dele sobre... 
00:44:44 – Autoridade Policial: Mas essa visão dele sobre o setor, política ou técnica? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, técnica, ele foi ministro da fazenda né? 
00:44:58 – Autoridade Policial: Ele tinha influencia na PETROBRÁS? O senhor lembra, se ele 
tinha ingerência com os diretores, nominalmente com Renato Duque indicado pelo Partido? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ah, mas eu acho que ele não tinha relação com o Duque não. 
00:45:15 – Autoridade Policial: Mais alguém na PETROBRÁS? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: O Palocci sempre foi ligado a financeira né, sempre foi muito 
forte na área de finanças, ele foi ministro da fazenda, não sei se ele tinha alguma relação com o 
Barbassa, isso eu não posso... com toda sinceridade e honestidade, do meu conhecimento, eu não 
posso afirmar que ele tivesse essa... 
00:45:38 – Autoridade Policial: E o Barbassa era indicação do Partido, pelo que o senhor saiba? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não sei, não sei mesmo.  
00:45:49 – Autoridade Policial: Apoio do Palocci, que o senhor se lembre, mais alguma coisa? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Não, que eu lembre... 
00:45:54 – Autoridade Policial: Especificamente, nada... algum problema dentro da Sete, não essa 
questão de fundos, alguma coisa dentro da sete, o senhor não procurou o Palocci para nada, 
problema com investidor, problema com sócio, com estaleiro? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Problema com investidor sim, agora que o senhor lembrou, teve 
um problema com o BTG, com o BTG eu, eu estava tendo problema com o BTG, e o BTG tem um 
acionista, e o BTG estava querendo assumir uma posição de liderança entre os acionistas da Sete 
Brasil, a gente tomou muito cuidado, foi uma questão muito delicada que foi colocada pelo diretor 
Barbassa desde o início, que era muito importante pra, pro futuro da Sete Brasil e da PETROBRÁS 
que houvesse um alinhamento perfeito entre os sócios, a Sete Brasil não era pra ter um acionista 
majoritário e um monte de acionistas menores, era pra ser uma corporação, uma Corporation aonde 
a gestão integrada de todos os sócios é que era conduzido o negócio da Sete Brasil, e foi assim que 
foi conduzido, só que com o passar do tempo o BTG enxergava a Sete Brasil como um excelente 
negócio e começou a querer crescer demais, isso gerou alguns atritos, eu não conhecia o André 
Esteves, mas a primeira vez que eu estive com ele a impressão não foi boa, nem de lado a lado, 
nem minha dele nem dele comigo, e numa dessas conversas que eu tive com o ministro Palocci ele 
disse que conhecia muito bem o André Esteves, que ele era uma pessoa muito correta, alinhada, e 
perguntou pra mim se eu não queria que ele promovesse um reatamento, um alinhamento melhor 
entre os dois, eu falei, claro! Então foi feito um jantar na casa do André Esteves, aonde, eu estive 
presente, o André, obviamente, que era o anfitrião da casa e o ministro Palocci, e ali conversamos 
bastante sobre Sete Brasil, o setor de petróleo, o negócio começou a fluir melhor, eu acho que com 
a interferência do ministro Palocci eu e o André adquirimos, assim, um tempo bastante longo de 
convivência pacifica que depois isso voltou a ficar azedo mais adiante, mas isso de fato aconteceu. 
00:48:33 – Autoridade Policial: Mais alguma coisa que o senhor se lembre? 


