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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? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: De problemas com acionistas? 
00:48:37 – Autoridade Policial: Problemas dentro da Sete, não essa questão de fundos, fundo 
garantidor, que o senhor já esclareceu, marinha mercante, mas alguma coisa dentro da Sete, que o 
senhor tenha procurado o Palocci? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Doutor se o senhor puder me ajudar aí... minha memória está 
falhando... que não seja fundo garantidor... 
00:48:59 – Autoridade Policial: Deixa eu voltar, rapidinho, aquele do Barão de Mauá... o PMDB 
está claro que está ligado ao Barão, certo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Sim 
00:49:14 – Autoridade Policial: E o PT é ligado à PETROBRÁS? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Indiretamente à Sete Brasil, por conta... 
00:49:20 – Autoridade Policial: Que é um projeto do governo? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Que é um projeto do governo. 
00:49:23 – Autoridade Policial: Essa questão da ligação política do partido com a estatal era clara 
para o senhor? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: Ah era, por que o PT que indicava os principais nomes, o Gabrielli 
foi indicação do PT, várias, quando o PT assumiu o governo, logo no início, várias pessoas ligadas 
a sindicatos de petroleiros que era controlado, que era ligado ao PT diretamente, assumiram 
posições chave dentro da empresa eram pessoas assim... 
00:49:50 – Autoridade Policial: Por exemplo quem? 
João Carlos de Medeiros Ferraz: O Armando Tripodi é um exemplo, o Armando Tripodi, ele era 
presidente do sindicato, o diretor do sindicato dos petroleiros da Bahia, e passou a ser chefe de 
gabinete do então presidente Dutra e depois continuou com Gabrielli... 
(...)” (ANEXO15, evento atual) 

 

Restou demonstrado, ante todo o exposto, os atos de interferência, bem como o quadro 

fático que o possibilitava a tanto, realizados por ANTONIO PALOCCI FILHO  a pedido de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT  e nos interesses privados do grupo ODEBRECHT. 

Em tópico a seguir, serão comprovados os efetivos pagamentos de vantagem indevida 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT em virtude da atuação de 

ANTONIO PALOCCI FILHO  e do Governo Federal em prol do grupo empresarial. 

 

*        *                  * 

 

IV – DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CRIMINOSA DA ODEBR ECHT PELOS ATOS 

ILÍCITOS DE ANTONIO PALOCCI FILHO 
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A planilha, intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, revelou diversos 

pagamentos ilícitos operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT sob a 

coordenação e a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Em grande parte, constatou-se que os pagamentos ilícitos tinha por destino a 

remuneração de despesas do PARTIDO DOS TRABALHADORES  com gastos eleitorais. 

Demonstrou-se, também, que, muito embora venham a calhar eventuais alegações de 

que se tratavam apenas de pagamentos irregulares de financiamento eleitoral, o popular “caixa 2”, diversos 

foram os elementos probatórios apresentados que comprovam que ANTONIO PALOCCI FILHO  interferiu 

em diversas esferas do Governo Federal, de seus projetos e de pleitos fiscais, assim como na própria 

PETROBRAS , visando beneficiar o grupo ODEBRECHT. 

Comprovou-se, igualmente, que o grupo empresarial ODEBRECHT, por intermédio do 

Setor de Operações Estruturadas , efetua, há décadas, pagamentos de vantagens indevidas a agentes 

públicos e políticos e que mesmo quando não atrelados a obras públicas específicas, os pagamentos 

foram realizados à título de financiamento eleitoral visando contraprestação futura e eventual de tais 

agentes, ou seja, foram realizados em razão da função ocupada pelos agentes corruptos para que viessem 

a beneficiar a ODEBRECHT quando se mostrasse necessário. 

Conforme dito, o documento intitulado “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” revelou 

grande parte dos pagamentos ilícitos efetuados pela ODEBRECHT em benefício do PARTIDO DOS 

TRABALHADORES  em razão de benesses indevidamente concedidas em projetos de alçada federal e/ou 

de suas estatais, como no caso da PETROBRAS . 

ANTONIO PALOCCI FILHO , enquanto parlamentar federal e também ministro de estado, 

foi o responsável por coordenar e solicitar os pagamentos descritos no documento junto a MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT . 

Mostrar-se-á, ainda, que, mesmo após deixar o exercício de cargo público, mas em razão 

da função que possuía e da relevante posição junto ao Governo Federal que manteve, ANTONIO 

PALOCCI FILHO  continuou a tratar com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  sobre os pagamentos ilícitos 

realizados pelo grupo em prol do PARTIDO DOS TRABALHADORES . 

Para se comprovar o efetivo pagamento das vantagens indevidas discriminadas no 

documento intitulado “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, foi produzido o Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 279/2016 (ANEXO16, evento atual), a partir do qual foram encontrados, em 

computador apreendido em posse da colaborada MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , elementos 

probatórios que ajudam a corroborar o fato de que os pagamentos realizados pelo Setor de Operações 
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Estruturadas  da ODEBRECHT foram realizados a partir de solicitações de ANTONIO PALOCCI FILHO  

em conluio com MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

No computador foi encontrado um arquivo de atalho, extensão “.ink”, para a abertura de 

uma planilha cujo nome é “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ”. 

O nome do arquivo revela solicitações de pagamentos programadas para a semana do 

dia 10.09.2010 a 17.09.2010, referente aos codinomes ITALIANO  e CAJÚ . 

ITALIANO , conforme já demonstrado, é ANTONIO PALOCCI FILHO . O codinome CAJÚ , 

por sua vez, ainda não foi vinculado a nenhum beneficiário identificado. 

Cumpre ressaltar que o arquivo de atalho (.ink) foi deletado do computador de MARIA 

LÚCIA GUIMARÃES TAVARES . No entanto, o SETEC/SR/DPF/PR conseguiu resgatar não apenas o 

arquivo de atalho, mas também os dados de acesso e modificação do arquivo original. 

Os dados de acesso do arquivo revelaram que o arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS 

-SP - 10 a 17.09.10 ITALIANO e CAJÚ.xls ” foi criado em 13.09.2010, modificado pela última vez em 

28.09.2010 e acessado em 04.10.2010 pela última oportunidade. Os registros no celular de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT revelam algumas reuniões relevantes nestas ou em datas próximas. 

Em 03.09.2010, reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO:  

 

 

 

Em 15.09.2010 e 20.08.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT teve reuniões com 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , responsável pelo Setor de Operações 

Estruturadas : 
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Em 27.09.2010, ocorreu reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO um dia antes da última 

modificação no arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ” e que 

tratava justamente dos pagamentos ilícitos solicitados e coordenados pelo então agente público: 

 

 

 

Na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, há indicação de pagamentos ilícitos 

em setembro/2010, corroborando-se a liquidação das solicitações de pagamentos efetuadas e controladas 

através do arquivo “1 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 10 a 17.09.10 ITALIA NO e CAJÚ.xls ” e 

ratificando-se, por fonte diversa, parte dos pagamentos demandados por ANTONIO PALOCCI FILHO  e 

realizados em setembro/2010: 

 

 

 

Foi encontrado, no mesmo computador, de outro arquivo de atalho, extensão “.ink”, para 

a abertura de uma planilha cujo nome é “SOLICITAÇÕES ESPECIAIS -SP - 30.8 a 03.09.10 

(ITALIANO).xls ”. Os dados de acesso do arquivo revelam que o arquivo foi criado em 30.08.2010, 

modificado pela última vez na mesma data e acessado em 04.10.2010 pela última oportunidade. 

Na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, há indicação de pagamentos ilícitos 

também em agosto/2010 – vide fragmento colacionado acima. 

Também foi identificado outro arquivo de atalho, extensão “.ink”, para a abertura de uma 

planilha cujo nome é “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls ”. O arquivo “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls ” 

foi acessado a partir de um dispositivo móvel (DRIVE_REMOVABLE; G:\). Restou comprovado, repita-se, 

que o Setor de Operações Estruturadas recebia diversas demandas para realização de pagamentos 

ilícitos, dentre os quais se encaixavam os decorrentes de acerto entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  
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e ANTONIO PALOCCI FILHO . O nome do arquivo revela um controle mantido por MARIA LUCIA 

GUIMARAES TAVARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA destes pagamentos. 

Frise-se que não foi possível, por ora, a identificação do codinome AÇO. 

Os dados de acesso do arquivo revelam que o arquivo “POSICAO – ITALIANO – 

AÇO.xls ” foi criado em 21.10.2010. Os registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelam 

algumas reuniões relevantes nestas ou em datas próximas. 

Em 07.10.2010, identificada reunião de MARCELO  com BRANISLAV KONTIC , assessor 

de ANTONIO PALOCCI FILHO: 

 

 

 

Em 08.10.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT se reuniu com ANTONIO PALOCCI 

FILHO em sua residência em São Paulo: 

 

 

 

Em 21.10.2010, possível reunião com LUIS EDUARDO DA ROCHA SOARES:  

 

 

 

Em 22.10.2010, reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO em sua residência em São 

Paulo: 
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Ressalte-se que a planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” indica pagamentos, 

em 2010, nos meses de abril a maio e de julho a setembro – vide fragmento já apresentado –, sendo 

provável, assim, que o arquivo “POSICAO – ITALIANO – AÇO.xls” – ora analisado –, criado em 

outubro/2010, já tivesse a finalidade de controlar os pagamentos realizados até então. Aliás, é possível, 

até, que o arquivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” seja mera atualização da planilha “POSICAO 

– ITALIANO – AÇO.xls” . 

O arquivo “change.log ” – outro arquivo recuperado – revela que muitos documentos 

foram acessados por MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES acerca de solicitações e pagamentos feitos 

pelo Setor de Operações Estruturadas , dentre os quais constatou-se o registro de acesso à documento 

para a abertura de uma planilha disponível através do arquivo de atalho “POSICAO – ITALIANO.ink ”: 

 

 

 

É provável que o arquivo “POSICAO – ITALIANO.ink ” também tivesse a finalidade de 

controlar os pagamentos realizados pelo Setor de Operações Estruturadas sob a coordenação de 

ANTONIO PALOCCI FILHO  e MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

 

*        *                  * 

 

Por sua vez, o arquivo “NTUSER.DAT”, também encontrado no computador de MARIA 

LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , revelou que muitos documentos foram acessados pela então funcionária 

da ODEBRECHT para processamento e controle das solicitações de pagamentos direcionados ao Setor 

de Operações Estruturadas . 

Dentre eles, chamam a atenção aqueles referentes a pagamentos mencionados na 

planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, em especial os pagamentos para JOÃO CERQUEIRA 

DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA) relacionados ao “Evento El Salvador 

via Feira” (2008) e “Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento” (2011): 
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A palavra “Evento”, quando empregada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT , fazia 

referência a campanhas eleitorais. Nesse caso, os elementos probatórios induzem à conclusão de que a 

ODEBRECHT, a partir de ajuste feito com ANTONIO PALOCCI FILHO , arcou com despesas de JOÃO 

CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  relacionadas à campanha 

eleitoral para Presidência da República de El Salvador vencida por MAURICIO FUNES em 2009. 

No documento ora mencionado há registro de acesso ao seguinte arquivo: 

 

 

 

Trata-se de uma planilha de nome “El Salvador.xlsx ”. Considerando que se trata de 

documento acessado conjuntamente com inúmeros outros indiscutivelmente relacionados as atividades 

integralmente ilícitas do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, pode-se concluir que tal 

planilha consistia em controle dos pagamentos efetuados sob a rubrica “Evento El Salvador via Feira”. 

Há, portanto, indícios de que houve, de fato, pagamentos realizados por intermédio ou 

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

referidos por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e pelo Setor de Operações Estruturadas da 
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ODEBRECHT pelo codinome FEIRA e relacionados as eleições presidenciais de El Salvador. 

No ano de 2008, segundo a planilha, houve pagamentos para JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA) vinculados as campanhas eleitorais por 

eles conduzidas de eleições municipais – “Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira”. 

Algumas mensagens existentes no Material Espelho nº 1304/15 – o qual foi utilizado para 

a produção do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016 – revelam encontros e tentativas de 

contatos entre ANTONIO PALOCCI FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  as vésperas das 

eleições municipais de 2008, conforme se vê: 
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Nesta última mensagem é possível observar que foi ANTONIO PALOCCI FILHO  o 

responsável por solicitar a reunião com MARCELO BAHIA ODEBRECHT . Chama a atenção o fato de que 

MARCELO  esclareceu a NEWTON SOUZA que acreditava que a reunião que viria a ser realizada não 

tinha como assunto a questão do IPI Zero, ou seja, e considerando-se a data, no encontro provavelmente 

foram tratados os pagamentos ilícitos em benefício do casal JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO , conforme registrado na 

planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”. 

Alguns meses após o período eleitoral, verificou-se outro encontro de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI FILHO . Observe-se: 
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MARCELO BAHIA ODEBRECHT  informa a MAURÍCIO ROBERTO FERRO , CLAUDIO 

MELO FILHO , NEWTON SOUZA e ALEXANDRINO ALENCAR  que se reuniria com ANTONIO PALOCCI 

FILHO para tratar de “outro assunto”, mas que aproveitaria para tratar da questão do IPI Zero, o qual, 

conforme já demonstrado, contou com forte interferência do parlamentar em nome dos interesses da 

ODEBRECHT. 

 

*        *                  * 
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Em relação ao pagamento de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) discriminado na 

planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” realizado no ano de 2009, a pedido de ANTONIO 

PALOCC FILHO  – “Solicitado em 2009 (Via JD)” –, documentos já apresentados nesta peça, 

materializados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016, revelam que o valor estava 

diretamente atrelado à interferência de ANTONIO PALOCCI FILHO na aprovação da Medida Provisória 

nº 460, que visava ao reconhecimento do Crédito Prêmio de IPI pelo Governo Federal até a data de 

31.12.2002, medida que beneficiaria o GRUPO ODEBRECHT. 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em mensagem já colacionada na presente 

representação policial e que deve ser transcrita novamente, revelou que ANTONIO PALOCCI FILHO  havia 

lhe convocado para uma reunião na qual seria tratada o valor da contraprestação financeira do grupo em 

decorrência do apoio fornecido para as medidas fiscais que iriam vir a beneficiar a ODEBRECHT, em 

oturos palavras, como ANTONIO PALOCCI FILHO  estava atuando em favor dos interesses do grupo, 

haveria remuneração ao agente público e/ou também a outros beneficiários da agremiação política que 

representava. Vale dizer, houve o acerto de pagamento de vantagem indevida ao próprio agente público 

e/ou a outrem em razão de sua função e dos atos que praticava. 

Abaixo, a referida mensagem: 
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Foram recuperados no computador de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES  diversos 

arquivos e, dentre eles, o arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag2 ”, que revelou um 

documento de controle de pagamentos sub-reptícios feitos em 2010 através do Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT. Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora utilizado com 

planilhas encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES  por ocasião de medidas 

cautelares pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da 

OPERAÇÃO LAVAJATO . Abaixo, uma das planilhas apreendidas: 

 

 

 

No documento – item 2.7 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016 – é 

possível observar alguns lançamentos de pagamentos para a rubrica ITALIANO . Chamam a atenção os 

pagamentos efetuados em junho de 2009, conforme se vê: 

 
• Referente ao “Saldo em 25.Jun.2009” 
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PAGAMENTO - O.09.34 (ITALIANO) 

 

 

O lançamento do pagamento encontra-se vinculado ao “Saldo em 25.Jun.2009”, ou seja, 

dias após o encontro que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO  tiveram para 

tratar da contrapartida financeira pela atuação do parlamentar em favor dos interesses do grupo 

empresarial houve registro, pela funcionária do Setor de Operações Estruturadas , de pagamento em 

favor do codinome ITALIANO – frise-se que reunião que ocorreu em 22.06.2009, conforme se extrai do e-

mail colacionado acima. 

Por sua vez, também foi recuperado o “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ”, 

que igualmente consubstanciava planilha de controles de pagamentos operacionalizados pelo Setor de 

Operações Estruturadas , no qual foram identificados outros pagamentos, em data posterior e 

subsequente à reunião de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO  para o acerto 

de contrapartida financeira, em favor do codinome ITALIANO , conforme se vê: 

 
• Referente ao “Saldo em 14.Out.2009”: 
 

PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 1/5 parte 
PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 2/5 parte 
PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 3/5 parte 
PAGAMENTO - O.09.47 (ITALIANO) 4/5 parte 
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Os lançamentos destes pagamentos encontram-se vinculados ao “Saldo em 

14.Out.2009”, ou seja, em período imediatamente após e próximo ao encontro que MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI FILHO  tiveram para tratar da contrapartida financeira pela atuação 

do parlamentar em favor dos interesses do grupo empresarial. 

Ao todo, após a reunião, foram identificados cinco (5) registros de pagamentos efetuados 

pelo Setor de Operações Estruturadas em favor do codinome ITALIANO . 

Dando sequência à comprovação dos pagamentos mencionados na planilha “POSICAO 

– ITALIANO310712MO.xls ”, também foram encontrados elementos de prova que corroboram a liquidação 

de pagamentos pelo Setor de Operações Estruturadas em favor do codinome ITALIANO  durante o ano 

de 2010. 

A partir da recuperação do arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag2 ”, foram 

identificados cinco (5) lançamentos de pagamentos em favor do codinome ITALIANO no ano de 2010. Em 

resumo: 

 
• Referente ao “Saldo em 30.Abr./10”: 
 

PAGAMENTO – P.10.3 (ITALIANO) - CP 
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• Referente ao “Saldo em 20.Jul.2010”: 

 
PAGAMENTO - CP (ITALIANO) TOMATE ???&  
PAGAMENTO - CP (ITALIANO) MOSTARDA ???&  
PAGAMENTO - CP (ITALIANO) BOLONESA ??? 
PAGAMENTO-P.10.???(ITALIANO) - Senha:Peperone! 

 

 

Na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, os pagamentos efetuados encontram 

a observação de que teriam sido feitos “via JD”. Num primeiro momento, julgou-se que poderiam fazer 

referência a JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA , no entanto, sobretudo com o aprofundamento das 

investigações, abandonou-se a hipótese investigativa de que o ex-agente político seria o intermediário de 

pagamentos da ODEBRECHT coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Por meio do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 510/2016 (ANEXO14, evento 

atual) foram encontrados indícios que permitiram a produção de elementos probatórios de que o termo 

“via JD” fazia referência a JUSCELINO ANTONIO DOURADO , indivíduo que já ocupou os cargos de 

secretário da Casa Civil na gestão de ANTONIO PALOCCI FILHO  na prefeitura de Ribeirão Preto e chefe 

de gabinete no Ministério da Fazenda, enquanto o investigado exercia o cargo de ministro de estado. 

JUSCELINO ANTONIO DOURADO (CPF nº 353.597.141-15) também já manteve vínculo com o 

INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL . 
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A conclusão foi extraída, a partir do documento investigativo produzido pela POLÍCIA 

FEDERAL , de trecho de anotações feitas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  nas quais a sigla “JD” foi 

utilizada em contexto em que também presentes menções a ANTONIO PALOCCI FILHO (AP) e GUIDO 

MANTEGA . Observe-se: 

 

 

 

Na anotação, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  menciona que HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , então responsável pelo Setor de Operações Estruturadas  

da ODEBRECHT, deveria programar a entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até data próxima, 

indicando, como referência para o recebimento, a sigla “JD” e o número de telefone (11) 8591-6460. 

O número consta da agenda de contatos do telefone apreendido de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT como pertencente a JUSCELINO ANTONIO DOURADO : 

 

 

 

JUSCELINO ANTONIO DOURADO faz parte do quadro societário das empresas J & F 

ASSESSORIA LTDA (CNPJ nº 07.621.941/0001-91) e EDITORARTE EDITORA & GRAFICA LTDA (CNPJ 

nº 00.991.924/0001-05) – esta já baixada. 

A empresa J & F ASSESSORIA LTDA  possui como atividade econômica a prestação de 

“serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, indicando como capital social a importância de 

R$ 2.000,00, seu quadro societário é composto, desde de sua origem, em 09/2005, por JUSCELINO 

ANTONIO DOURADO  e FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS DOURADO  (CPF 190.230.028-90). 

Conforme pesquisas elencadas no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 510/2016, 

a empresa J & F ASSESSORIA LTDA  não possui funcionários desde março de 2008, muito embora tenha 
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sido depositante e beneficiária de diversos valores em as contas correntes de titularidade de JUSCELINO 

ANTONIO DOURADO , conforme demonstrou sua quebra bancária decretada judicialmente nos autos nº 

5062651-58.2015.4.04.7000.  

A empresa J & F ASSESSORIA LTDA  realizou diversos depósitos na conta corrente de 

JUSCELINO ANTONIO DOURADO  no período de 04.06.2007 a 21.12.2015, totalizando o valor de R$ 

4.187.836,57, em contrapartida, o investigado devolveu à empresa, também via depósito bancário, a 

importância de R$ 2.220.000,00, dividido em duas parcelas – R$ 150.000,00 em 02/08/2011 e R$ 

2.070.000,00. 

A Equipe de Análise também apontou relevante conclusão: “Outra questão interessante 

no tocante a quebra bancária de Juscelino Dourado encontra-se na relação dos depositantes e 

destinatários de valores por intermédio de suas contas correntes, figurando dentre eles, Gilson Alves 

Dourado (CPF 181.267.311-68) irmão de Juscelino; Pedro Augusto Ribeiro Novis (CPF 002.272.345-53) 

ex-executivo do grupo Odebrecht; Jose Carlos Costa Marques Bumlai (CPF 219.220.128-15) e Roberto 

Barreto Martins (CPF 128.074.758-76) empresário, estes dois últimos figurando apenas como destinatários 

de valores.” 

Outras anotações feitas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e apontadas no Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 510/2016 corroboram a conclusão de que JUSCELINO ANTONIO 

DOURADO foi o intermediador dos pagamentos efetuados pelo Setor de Operações Estruturadas  da 

ODEBRECHT em benefício e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO .  

Abaixo, as notas: 

 

 

 

 

 

 

Por fim, concluiu a Equipe de Análise: “(...) pode-se concluir que a sigla JD não indica a 

pessoa de Jose Dirceu, como indicado em relatório já citado (RAPJ nº 24/2016), mas sim, faz referência 
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a Juscelino Antonio Dourado, o qual, em acordo, com o contido nas anotações, agiu como operador de 

valores para Antonio Palocci em causas de interesse do grupo Odebrecht, tanto em território nacional, 

como em questões internacionais. ” 

Vê-se, assim, que são robustos os elementos indiciários de que JUSCELINO ANTONIO 

DOURADO tenha agido como intermediador dos pagamentos efetuados pelo Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT e discriminados na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, os 

quais, conforme já provado, foram feitos em benefício e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

Não se exclui a hipótese, no entanto, de que JUSCELINO ANTONIO DOURADO tenha 

intermediado outros pagamentos em benefício e a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO , sendo que tal 

conclusão demanda medidas investigativas mais invasivas. 

Dando-se sequência na comprovação das despesas ilícitas elencadas na planilha 

“POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, no ano de 2010, sob coordenação de ANTONIO PALOCCI 

FILHO, foi realizado pagamento de R$ 2.000.000,00 para agente identificado pelo codinome “MENINO DA 

FLORESTA”. A expressão “direto com Menino” revela que o pagamento possivelmente tenha sido 

liquidado sem a intermediação de JUSCELINO ANTONIO DOURADO  ou de outros agentes ligados a 

ANTONIO PALOCCI FILHO . 

O Relatório de Análise de Polícia nº 279/2016 apontou a existência, dentro de computador 

apreendido e pertencente à criminosa colaboradora MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , do arquivo 

“Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, identificado a partir da recuperação de arquivos 

deletados, no qual foi possível constatar a existência de controle de pagamentos sub-reptícios feitos em 

2010 – verifica-se menção a programações de pagamentos para determinadas semanas no ano de 2010, 

por exemplo – através do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT com alguns endereços de 

entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie – item 2.10 do 

documento investigativo. 

Dentro do arquivo, foi constatado lançamento de pagamentos em favor do codinome 

MENINO DA FLORESTA , conforme se vê: 
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Por se tratar de arquivo originalmente deletado do computador da MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES  não foi possível a recuperação plena da forma e disposição do conteúdo, o que 

não impede a conclusão de que houve o lançamento, em arquivo de controle mantido pela então 

funcionária do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT, de pagamento de vantagem 

liquidado em favor do beneficiário identificado sob o codinome “MENINO DA FLORESTA ”. 

Comprova-se, assim, também a realização de outro pagamento de vantagem indevida 

fruto de acerto prévio e criminoso entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO . 

O último pagamento do ano de 2010 discriminado na planilha “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ” refere-se à despesa efetuada sob a rubrica “Prédio (IL) ”, cujas considerações 

e comprovação de sua liquidação já foram apresentadas anteriormente na presente representação policial 

por medidas cautelares. 

 

*        *                  * 

 

Em relação aos pagamentos realizados em 2011, conforme discriminado na planilha 

“POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, foi possível, a partir de recuperação do arquivo “NTUSER.DAT” 

no computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, a identificação de acessos a documentos que 

comprovam pagamentos para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA (FEIRA) relacionados à despesa elencada na planilha: “Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 

2011) Saldo Evento” (2011) – item 2.6 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016. 

Abaixo, as despesas ilícitas do ano de 2011: 
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Observe-se o registro de acesso a documento que comprova a afirmativa anterior: 

 

 

 

Trata-se de arquivo de texto de nome “Feira em 10mai2011.docx ”. Considerando que se 

trata de documento acessado conjuntamente com inúmeros outros indiscutivelmente relacionados as 

atividades integralmente ilícitas do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, pode-se concluir 

que o documento de texto estava relacionado aos pagamentos ilícitos feitos a JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA) em 2011. 

A planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” indica que os pagamentos a JOÃO 

CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , no ano de 2011, foram feitos 

entre os meses de fevereiro a maio. O arquivo “Feira em 10mai2011.docx ” traduz-se em possível controle, 

em 10.05.2011, dos pagamentos feitos ao casal naquele período. 

Observe-se que os pagamentos que somavam R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

estavam atrelados a despesas da campanha eleitoral conduzida por JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA 

FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA no ano anterior – conclusão da utilização do termo “Saldo 

Evento”. 

Oportuno ressaltar que, conforme já demonstrado ao longo deste relatório, durante o 

período eleitoral do ano de 2011 e nos meses que se sucederam, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

acionou ANTONIO PALOCCI FILHO  para auxiliar o grupo empresarial nas questões que envolviam o 

processo de construção e de contratação pela PETROBRAS  dos navios-sondas que seriam empregados 

na exploração do pré-sal. 

Já foi demonstrado que ANTONIO PALOCCI FILHO  teve influência na resolução da 

questão, tendo tal fato sido determinante para pagamentos que vieram ser realizados, sob coordenação 

do agente político com MARCELO BAHIA ODEBRECHT , no ano de 2011 pelo Setor de Operações 
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Estruturadas . 

Ademais, o próprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT , em anotação encontrada em seu 

celular apreendido, vinculou pagamentos ilícitos (DGI) aos navios-sondas (sondas) construídos pelo 

ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGAÇU (EEP), do qual a ODEBRECHT fazia parte, e a JOÃO VACCARI 

NETO (Vacari), ex-tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES  e um dos principais responsáveis 

pela arrecadação oficial e também sub-reptícia da agremiação política. Observe-se: 

 

 

 

Cumpre ressaltar, igualmente, que foram encontrados em arquivos recuperados no 

computador da criminosa colaboradora MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES  diversos lançamentos de 

pagamentos para o codinome FEIRA, em referência a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , realizados nos anos de 2009, 2010 e outros sem referência à data. 

Nos arquivos “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag2 ” e 

“Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ”– itens 2.7 e 2.8 do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 279/2016 – é possível observar alguns lançamentos de pagamentos para a rubrica FEIRA, 

conforme se vê: 
 

• Referente ao “Saldo em 30.Abr./10”: 
 

PAGAMENTO – B.10.15 (FEIRA) 
PAGAMENTO – B.10.16 (FEIRA) 
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• Referente ao “Saldo em 01.Abr.2009”: 

 
PAGAMENTO – C.09.719 (FEIRA) 
PAGAMENTO – C.09.720 (FEIRA) 

 

 
 
 
• Referente ao “Saldo em 25.Jun.2009”: 

 
PAGAMENTO – C.09.1194 (FEIRA) 

 

 
 

• Referente ao “Saldo em 14.Out.2009”: 
 

PAGAMENTO – C.09.1819 (FEIRA) 
 

 

 

Em relação aos pagamentos no exterior, a partir de depósitos na conta SHELLBIL 

FINANCE S.A. , em favor de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO  e MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA, há a discriminação, na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, de que foram realizadas 
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transferências para a aludida conta no montante total de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) a 

partir de empresas offshore utilizadas pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. 

Já foram identificados ao menos quatro (4) depósitos em favor da conta em nome da 

offshore SHELLBIL FINANCE S.A. , cujos beneficiários são JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , a partir das empresas INNOVATION RESEARCH ENGINEERING 

AND DEVELOPMENT LTD e KLIENFELD SERVICES LTD, no valor total de USD 3.000.000,00 (três 

milhões de dólares). Os depósitos identificados foram realizados entre 2012 e 2013, mas os documentos 

bancários utilizados na investigação conduzida no IPL nº 1985/2015 (Autos nº 5046271-

57.2015.4.04.7000) revelaram que foi firmado um contrato ideologicamente falso entre a SHELLBIL 

FINANCE S.A. e a KLIENFELD SERVICES LTD em 11.07.2011, para o fim de justificar transferências de 

recursos espúrios do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT para JOÃO CERQUEIRA DE 

SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA . Abaixo, o contrato firmado em 04.01.2013 e que 

revela a existência de contrato anterior firmado em 11.07.2011: 

 

 

 

Cumpre ressaltar que os crimes relativos aos pagamentos, entre 2012 e 2013, no valor 

total de USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares) já são objeto da Ação Penal nº 5019727-



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

217 

95.2016.4.04.7000 

Por sua vez, a prova de que os pagamentos feitos no exterior no total de US$ 

10.000.000,00 (dez milhões de dólares) em benefício de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  efetivamente ocorreram, conforme discriminado na planilha 

“POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, reside não só no instrumento contratual acima, mas também nas 

provas de corroboração apresentadas pelo criminoso colaborador VINICIUS VEIGA BORIN , o qual relatou 

que foram efetivadas transferências para a conta em nome da SHELLBIL FINANCE S.A. no valor total de 

US$ 16.633.510,00, ou seja, muito aquém do valor de dez milhões acertado entre ANTONIO PALOCCI 

FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT  – os extratos bancários de todas as transferências serão 

oportunamente apresentados, uma vez que a internalização dos documentos, pelas vias oficiais, está em 

processamento. 

Comprova-se, assim, a consumação do acerto prévio entre ANTONIO PALOCCI FILHO  

e MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para pagamentos que vieram a ser realizados no exterior para JOÃO 

CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA  e devidos em razão de 

interferências e auxílios prestados pelo então agente político para o grupo empresarial ODEBRECHT, 

notadamente, à época, na resolução de entraves e tratativas para a construção e o procedimento de 

contratação dos navios-sondas de exploração do pré-sal. 

 

*        *                  * 

 

Em relação aos pagamentos realizados em 2012, colaciono, inicialmente, trecho da 

planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”: 

 

 

 

Conforme se vê, os pagamentos, no ano de 2012, dividiram-se em três. Oportuno ressaltar 

que, em 2012, ANTONIO PALOCCI FILHO  não detinha mais qualquer cargo público e, ainda, assim, 

continuava a se encontrar com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para tratar de projetos executados pela 

ODEBRECHT para o Governo Federal, conforme se vê de encontros ocorridos entre os dois naquele ano. 
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Abaixo, colacionam-se registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT que comprovam reuniões no ano de 2012, assim como mensagens de e-mail encontrados 

no material analisado através do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/2016: 

 

 

 

A mensagem acima revela agendamento de reunião entre ALEXANDRINO DE ALENCAR 

e ANTONIO PALOCCI FILHO , para janeiro de 2012, da qual pretendia fazer parte MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT. 

Verificaram-se outras reuniões ocorridas no início do ano, senão vejamos: 
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Observe-se que a reunião ocorrida em 27.04.2012, na sede da empresa de consultoria de 

ANTONIO PALOCCI FILHO , tinha por objetivo discussão quanto aos projetos que do PROSUB e da 

construção da Arena Corinthians, construído no distrito de Itaquera. 

Conforme já dito, o projeto do PROSUB já era objeto de tratativas do grupo ODEBRECHT 

junto a ANTONIO PALOCCI FILHO , havendo anotação no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , 

inclusive, que associava o projeto a pagamentos discriminados na planilha “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ”, bem como registros de mensagens de e-mail na qual havia menção de reunião 

para tratativa de pagamentos ilícitos (DGI) relacionados ao projeto. 

Ressalte-se, novamente, que ANTONIO PALOCCI FILHO  não detinha, à época da 

reunião, cargo político e, ainda assim, continuava a representar interesses do Governo Federal junto à 

ODEBRECHT. 

Anotações do celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  relacionam ANTONIO 

PALOCCI FILHO (ITALIANO) ao projeto de construção do estádio e a JOÃO VACCARI NETO , conforme 

se vê: 
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O primeiro pagamento no ano de 2012 discriminado na planilha “POSICAO – 

ITALIANO310712MO.xls ” ocorreu, por decorrência lógica da data do pagamento subsequente – ocorrido 

em junho e julho de 2012 – entre janeiro e maio de 2012, coincidindo com as datas das reuniões elencadas 

entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO , na qual é provável que tenha 

ocorrido o acerto do pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Por sua vez, há o registro, na planilha de controle de vantagens indevidas em favor e 

solicitados por ANTONIO PALOCCI FILHO , de pagamentos ocorridos em junho e julho de 2012. 

Em 31.05.2012, há mensagem de e-mail da secretária de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT informando que BRANISLAV KONTIC , assessor e sócio de ANTONIO PALOCCI FILHO , 

solicitou reunião para a semana subsequente. Observe-se: 

 

 

 

Registro no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  confirma a ocorrência de reunião 

com ANTONIO PALOCCI FILHO , a pedido deste, em 05.06.2012, segundo se infere da anotação a seguir: 
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Na reunião, em virtude da data e do pedido expresso para sua ocorrência pelo assessor 

de ANTONIO PALOCCI FILHO , é razoável que tenha restado acertado o pagamento das vantagens no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Frise-se, novamente, que ANTONIO PALOCCI FILHO  não detinha cargo político à época 

e ainda assim continuava a intermediar indevidamente interesses da ODEBRECHT junto ao Governo 

Federal e a coordenar junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  pagamentos sub-reptícios em razão 

de tais atos. 

Há ainda, registro de um terceiro pagamento de R$ 1.000.000,00, fruto de acerto entre 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO , no ano de 2012. Na planilha “POSICAO 

– ITALIANO310712MO.xls ” consta a indicação de que o pagamento foi combinado em julho de 2012 e se 

tratava de um pedido complementar de ANTONIO PALOCCI FILHO , conclusão possível a partir da 

expressão “extra” utilizada pelo então Diretor-Presidente da ODEBRECHT. 

Em 16.07.2012, existe mensagem de e-mail da secretária de MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT informando que BRANISLAV KONTIC , assessor e sócio de ANTONIO PALOCCI FILHO 

havia solicitou reunião para o mesmo dia e que trinta minutos eram suficientes para tratar o tema que 

desejavam. Observe-se: 

 

 

 

Registro no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  confirma a ocorrência de reunião 

com ANTONIO PALOCCI FILHO , a pedido de seu assessor, em 16.07.2012, conforme se vê da anotação 

a seguir: 
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O e-mail acima colacionado revela que a reunião se destinava a tratativas de tema rápido, 

o qual, pelos elementos de prova apresentados, indicam que se tratava do acerto do pedido complementar 

para pagamento de vantagem no valor de R$ 1.000.000,00. 

Acreditava-se, até então, que eram estes os pagamentos solicitados e coordenados por 

ANTONIO PALOCCI FILHO  junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

A partir de nova análise de aparelhos apreendidos com MARCELO BAHIA ODEBRECHT  

na deflagração da 14ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , encontrou-se controle mais recente e 

inédito de outros pagamentos efetuados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT em 

benefício e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

A nova planilha, conforme consignou a Equipe de Análise no Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 510/2016 (ANEXO14, evento atual), “foi encontrada no celular “BlackBerry – mod. 

RFL111LW – IMEI 356112051170465 – cor preta (entregue por Isabela Alvarez) – caminho: 

Imagens/Item02ItemArrecadacao01/SDCard/Mass Storage Device_Memory 

Card/files/Document/POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls”, arrecadado durante a execução 

da 14ª fase da Operação Lava Jato, no endereço residencial de Marcelo Bahia Odebrecht, na Rua Joaquim 

Candido de Azevedo Marques, 750, casa 319, lote 19, quadra 3, Jardim Pignatari, São Paulo/SP.” 

Abaixo, colaciono seu conteúdo, a fim de que se observem os pagamentos não lançados 

na “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”: 
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A planilha é intitulada de “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls ” e representa 

controle pessoal que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  possuía dos pagamentos acertados e 

coordenados com ANTONIO PALOCCI FILHO . 

O documento, tal qual a planilha anterior, foi criada pela criminosa colaboradora MARIA 

LUCIA GUIMARÃES TAVARES , tendo sido alterado, pela última vez, por HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO , chefe do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. Abaixo, os 

dados corroborativos: 

 
METADADOS:  
Application-Name: Microsoft Excel   
Author: luciat  Content-Length: 36352   
Creation-Date: 2010-08-02T17:37:53Z   
Indexer-Content-Type: application/vnd.ms-excel   
Last-Author: Hilberto M Alves da Silva Filho   
Last-Modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
Last-Printed: 2013-10-22T13:39:16Z   
Last-Save-Date: 2013-11-25T20:46:57Z   
creator: luciat   
date: 2013-11-25T20:46:57Z   
dc:creator: luciat   
dcterms:created: 2010-08-02T17:37:53Z   
dcterms:modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
extended-properties:Application: Microsoft Excel   
meta:author: luciat   
meta:creation-date: 2010-08-02T17:37:53Z   
meta:last-author: Hilberto M Alves da Silva Filho   
meta:print-date: 2013-10-22T13:39:16Z   
meta:save-date: 2013-11-25T20:46:57Z   
modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
----------------------------------- 

 

O documento, encontrado em aparelho celular pertencente a MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT, descortina outro pagamento em favor e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO  

no ano de 2012, o qual, segundo se infere do trecho abaixo, teria sido solicitado e liquidado entre novembro 

e dezembro daquele ano: 
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Registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  confirmam a ocorrência de 

reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO  em 04.10.2012, conforme se vê da anotação a seguir: 

 

 

E-mail da secretária de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , por sua vez, revela a 

ocorrência de outra reunião com ANTONIO PALOCCI FILHO  em 29.10.2012, segundo se infere da 

mensagem abaixo, na qual DARCI LUZ NADEU  informa ao então Diretor-Presidente da ODEBRECHT de 

que BRANISLAV KONTIC havia confirmado o encontro com PALOCCI  para o mesmo dia, as 12h15min: 

 

 

 

As reuniões em outubro de 2012 revelam e materializam as tratativas entre ANTONIO 

PALOCCI FILHO  e MARCELO BAHIA ODEBRECHT para os pagamentos de vantagens, nos meses 

subsequentes, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

 

*        *                  * 

A planilha “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls ” revela, por fim, a existência 

de pagamentos sub-reptícios a pedido e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO  durante o ano 

de 2013, no qual, frise-se, o agente não detinha cargo público e, ainda assim, continuava a atuar de 

maneira indevida, pela posição e papel que desempenhou e que continuava a representar junto ao 

Governo Federal, em favor dos interesses do grupo empresarial ODEBRECHT. 
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Segundo o documento, durante 2013, foram realizados pagamentos entre janeiro e 

outubro e que totalizaram R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT , 

ocorreram outros encontros com ANTONIO PALOCCI FILHO durante aquele ano, senão vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro de 26.11.2013 apresenta especial relevância. A planilha “POSICAO - 

ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls ”, conforme o próprio nome revela, havia sido atualizada, pela última 

vez, em 25.11.2013. Tal conclusão não decorre só do próprio nome do arquivo, mas também de 

mensagens de e-mail trocadas entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e sua secretária DARCI LUZ 

NADEU que revelaram contato mantido entre HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e o 

então Diretor-Presidente da ODEBRECHT em 25.11.2013, data da última atualização da planilha de 

controle de pagamentos em favor e coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO . Observe-se: 
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No dia 25.11.2013, após as 17h20min, MARCELO BAHIA ODEBRECHT  efetuou contato 

telefônico com HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO , chefe do Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT. Os metadados da planilha “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25 

nov.xls ” revelam que o arquivo foi alterado e salvo, pela última vez, no próprio dia 25.11.2013, as 

20h46min, por HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO . Para que não pairem dúvidas, 

colaciono novamente os metadados do arquivo: 

 
METADADOS:  
Application-Name: Microsoft Excel   
Author: luciat  Content-Length: 36352   
Creation-Date: 2010-08-02T17:37:53Z   
Indexer-Content-Type: application/vnd.ms-excel   
Last-Author: Hilberto M Alves da Silva Filho   
Last-Modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
Last-Printed: 2013-10-22T13:39:16Z   
Last-Save-Date: 2013-11-25T20:46:57Z   
creator: luciat   
date: 2013-11-25T20:46:57Z   
dc:creator: luciat   
dcterms:created: 2010-08-02T17:37:53Z   
dcterms:modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
extended-properties:Application: Microsoft Excel   
meta:author: luciat   
meta:creation-date: 2010-08-02T17:37:53Z   
meta:last-author: Hilberto M Alves da Silva Filho   
meta:print-date: 2013-10-22T13:39:16Z   
meta:save-date: 2013-11-25T20:46:57Z   
modified: 2013-11-25T20:46:57Z   
----------------------------------- 

 

Não restam dúvidas, assim, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT  expressamente 

solicitou a HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO  a atualização da planilha que 
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desempenhava a função de controlar a realização de pagamentos a pedido e coordenados com ANTONIO 

PALOCCI FILHO . 

O pedido de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  encontrava razões pelo fato de que, no dia 

seguinte, em 26.11.2013, teria encontro com o próprio ANTONIO PALOCCI FILHO , no qual, conforme 

apontam todos os elementos de prova, tratou-se de atualizar o ex-parlamentar e agente político acerca 

dos pagamentos que vieram a ser efetivados nos períodos que antecederam a reunião. Abaixo, o registro 

da reunião: 

 

 

 

A anotação revela que BRANISLAV KONTIC  foi o responsável por solicitar a reunião, 

circunstância que reforça o quadro fático-probatório de que um dos homens de confiança de ANTONIO 

PALOCCI FILHO  estava diretamente e conscientemente envolvido nas atividades ilícitas praticadas pelo 

ex-agente político e MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

Encerra-se, desta forma, a apresentação e indicação dos elementos probatórios que 

corroboram e demonstram o efetivo pagamento, a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO  e sob sua 

coordenação junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT , de todas as despesas, consubstanciadas em 

vantagens indevidas – mesmo quando destinadas à quitação de despesas eleitorais de campanhas –, 

discriminadas na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ” e “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 

em 25 nov.xls ”. 

Em resumo, para facilitação dos montantes envolvidos, apresento o quadro a seguir: 

 
2008   

Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira R$ 18.000.000,00  

    

Evento El Salvador via Feira R$ 5.300.000,00 

    

2009   

Solicitado em 2009 (Via JD) R$ 10.000.000,00  

    

2010   

Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD) R$ 8.000.000,00 

    

Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD R$ 20.000.000,00 

    

Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD R$ 10.000.000,00 
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Menino da Floresta - direto com Menino R$ 2.000.000,00 

    

Prédio (IL) R$ 12.422.000,00 

    

2011   

Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento R$ 10.000.000,00 

    

Programa  OH R$ 4.800.000,00 

    

Feira (Pagto fora = US$10MM) R$ 16.000.000,00 

    

2012 e 2013   

Programa B R$ 2.000.000,00 

Programa B 2 (jun e jul 2012) R$ 1.000.000,00 

Programa B 3 (jul 2012 extra) R$ 1.000.000,00 

Programa B 4 (Nov a Dez 2012) R$ 3.000.000,00 

Programa B 5 (Jan a Out 2013) R$ 5.000.000,00 

    

Total R$ 128.522.000,00 

 

Ao todo, R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil 

reais) foram pagos por intermédio do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT, entre 2008 e 

2013, valores estes que representavam vantagens negociadas diretamente por ANTONIO PALOCCI 

FILHO com MARCELO BAHIA ODEBRECHT , mesmo quando aquele não ocupava, de direito, cargo 

público ou político, mas, sem qualquer dúvida razoável, em razão da função que exercia, até meados de 

2011, e, após, em razão da posição estratégica e publicamente conhecida que tinha no Governo Federal. 

 

 

*        *                  * 

 

V – DOS OUTROS BENEFICIÁRIOS DE PAGAMENTOS DO SETOR  DE OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS DA ODEBRECHT NO ANO DE 2010 

 

Muito embora a presente investigação possua como foco principal a apuração dos crimes 

praticados por ANTONIO PALOCCI FILHO  e pessoas a ele relacionadas em decorrência do envolvimento 

com a ODEBRECHT, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016 (ANEXO16, evento atual) 

apresentou, a partir de arquivos recuperados no computador de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES , 

documentos que revelaram controle de pagamentos do Setor de Operações Estruturadas  para diversos 

beneficiários liquidados no ano de 2010. 

Os arquivos, embora corrompidos, uma vez que tinham sido originalmente deletados, 

permitiram, no entanto, a identificação de pessoas que efetivamente receberam pagamentos em espécie 
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operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. 

A análise concluiu que os pagamentos foram liquidados no ano de 2010, não havendo, 

por ora, indicativos dos motivos pelos quais as pessoas que serão apresentadas a seguir foram 

beneficiárias dos recursos. 

O arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ” – item 2.8 do documento 

investigativo em questão –, produzido a partir da recuperação de arquivos deletados, apresenta controle 

de pagamentos ilícitos feitos em 2010 através do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT 

com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em 

espécie.  

Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora analisado com tabelas 

encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES  por ocasião de medidas cautelares 

pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO 

LAVAJATO . Abaixo, uma das tabelas apreendidas nas quais constam endereços de entregas de recursos 

espúrios em espécie: 

 

 

 

No documento “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ” é possível observar 

alguns endereços para entrega dos valores espúrios em espécie, relativos ao ano de 2010, para 

beneficiários ainda não vinculados a codinomes. Por se tratar de arquivo que havia sido deletado, é 

perfeitamente normal que, ao ser recuperado, permanece parcialmente corrompido, não sendo possível 
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sua restauração integral.  

Nos trechos recuperados, foi possível identificar os seguintes recebedores de recursos 

e/ou os endereços para entrega do dinheiro em espécie: 

 
• “Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 ) CP – 
BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8)” 

 

 

 

Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Rua Sampaio Viana, nº 202, 

sala 72, São Paulo/SP, funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA  (CNPJ nº 61.060.307/0001-72), cujos sócios são BRIGITTE STROTBEK DE 

CABRERA e RAUL ANDRES CABRERA BRAVO : 

 

 

 

 

 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

232 

 

 

Atualmente, a empresa encontra-se situada na Rua Coronel Oscar Porto, 813, sala 63, 

São Paulo/SP: 
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Pesquisas em fontes abertas e restritas não apresentaram vinculação entre a empresa 

STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA  e os sócios BRIGITTE 

STROTBEK DE CABRERA e RAUL ANDRES CABRERA BRAVO  a indivíduo chamado de “Carlos 

Alberto ”. 

A OPERADORA CLARO, responsável pela linha telefônica associada ao endereço da 

STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA,  informou os dados 

cadastrais dos terminais (11) 89937856 em 2010: 

 

 

 

Após pesquisas em fontes abertas e restritas, não foi encontrada vinculação oficial e 

formal entre STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA , os sócios 

BRIGITTE STROTBEK DE CABRERA,  RAUL ANDRES CABRERA BRAVO e indivíduo chamado de 

“Carlos Alberto ” com EDSON VIEIRA DOS SANTOS (CPF nº 008.559.098-38). 

Em 2010, verificou-se que EDSON VIEIRA DOS SANTOS  era empregado pelo 

INSTITUTO BRASILEIRO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO E CAPACI TAÇÃO – IBRATEC (CNPJ nº 

05.025.431/0001-26), tendo posteriormente migrado para o SINDICATO DE COMERCIÁRIOS DE SÃO 

PAULO (CNPJ nº 60.989.944/0012-18): 
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É oportuno que seja consignado que no lançamento do pagamento realizado no endereço 

da STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA  havia menção ao 

desembolso das despesas pela BRASKEM (“CP – BRASKEM Pagou 500 (30/7) + 500 (../8), empresa 

petroquímica do grupo ODEBRECHT que mantinha contratos bilionários com a PETROBRAS , cujas 

infrações penais resultantes de tais contratos já foram objeto de condenações pelo MM. Juízo Federal da 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 

Registre-se, igualmente, que, em fontes abertas, há indicativos de que BRIGITTE 

STROTBEK DE CABRERA , sócia da empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA , teria falecido em 2016.17 

 

• “Av. das Americas, 1155 – sala 1211 Sr. Pedro Guidoreni” 

 

 

 

Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Av. das Américas, 1155, sala 

                                                           
17 Disponível em <http://www.cliptvnews.com.br/fiocruz/adm/imagens/pdf/1456048417_pdf.pdf> e 
<http://s572674e15a20cc40.jimcontent.com/download/version/1457817214/module/13117110330/name/infopaz_MAR16.pdf>. 
Acesso em 24.08.2016.  
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1211, Rio de Janeiro/RJ, funcionava a empresa APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA - ME  (CNPJ 

nº 04.892.114/0001-44), cujos sócios são RAPHAEL OLIVEIRA DA FONSECA, ANDRE LUIZ QUIRINO 

CHAVES e PEDRO SCHACHTER GUIDORENI: 

 

 

 

 

 

PEDRO SCHACHTER GUIDORENI (CPF nº 089.890.937-67) é o indivíduo relacionado 

no arquivo como o contato para a entrega dos recursos espúrios em espécie pelos prestadores de serviços 

utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. Abaixo, seus dados: 
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No sítio eletrônico da empresa APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA – ME , 

<www.aptocomunicacao.com.br>, há descrição das atividades da empresa: 

 

 

 

Conforme explicado, não foi possível a recuperação integral do arquivo deletado, razão 

pela qual é possível apenas se concluir que os indivíduos e empresas relacionadas acima foram 

beneficiárias de recursos espúrios disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECHT para si próprios ou para terceiros ainda não perfeitamente identificados.  
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Tratando-se de pagamentos efetuados pelo referido setor criminoso instalado na 

ODEBRECHT, é certo, igualmente, que as causas para as operações também são ilícitas, pois, caso 

regulares e legais, não seriam feitas da maneira que foram. 

 

*        *                  * 

 

O arquivo “Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag0 ” – item 2.9 do Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016 –, também foi produzido a partir da recuperação de arquivos 

deletados do computador de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES  e, tal qual o arquivo 

“Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ”, também consiste em controle de pagamentos sub-

reptícios feitos em 2010 – verificou-se menção a programações de pagamentos para a semana de 

26.07.2010 a 30.07.2010, por exemplo – através do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT 

com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em 

espécie.  

Nos trechos recuperados, foi possível identificar os seguintes recebedores de recursos 

e/ou os endereços para entrega do dinheiro em espécie: 

 
• “Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 (...) 
Entregar na R. Sampaio Viana, 202-Sala72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937857”  

 

 

 

Na análise constante do item 2.8 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016, 

o qual foi acima referido, constaram as conclusões acerca da identificação do possível beneficiário de 

recursos espúrios disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT no endereço 

acima. 

Nada obstante, deve ser frisado que, com o trecho recuperado, foram identificados três 

(3) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São 

Paulo/SP, local em que funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA.  

 
• “Entregar na Rua Cardoso de Almeida, 1943-Perdizes ao Sr. LUIZ GUSTAVO”  
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Conforme pesquisas realizadas, em 2010, no endereço da Rua Cardoso de Almeida, nº 1943, 

Perdizes, São Paulo/SP, funcionava a empresa INSIGHT SISTEMAS INTELIGENTES, 

GERENCIAMENTO, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA – ME (CNPJ nº 05.758.493/0001-47), cujos 

sócios são LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04) e MARIA HELENA NECCHI (CPF nº 

538.179.758-68).  

No mesmo local, há registros de que também funcionava o INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL – IBRA SI, sendo também endereço 

residencial do seu diretor LUIZ GUSTAVO MACHADO . 

LUIZ GUSTAVO MACHADO é identificado como o recebedor de recursos disponibilizados 

por prestadores de serviços a cargo do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. Abaixo, sua 

qualificação: 
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LUIZ GUSTAVO MACHADO já foi indiciado no Inquérito Policial nº 116/2011-

DELEFAZ/SR/DPF/AP como incurso nas penas dos artigos 288 e 312 do Código Penal e artigo 90 da Lei 

de Licitações: 

 

 

A portaria de instauração do referido apuratório consignou o objeto da investigação, ao afirmar 

que o caderno investigatório foi iniciado “com base no Oficio nº 173/2011 TCU/SECEXAP, do TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIAO NO AMAPA, dando conta de supostas irregularidades em convenios celebrados 

entre o MINISTERIO DO TURISMO e institutos sem fins lucrativos IBRASI, visando a fomentar o turismo 

no estado do Amapá.” 

Por tais fatos, LUIZ GUSTAVO MACHADO é réu na Ação Penal nº 0009986-

39.2011.4.01.3100, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Macapá/AP, cuja denúncia foi recebida em 

19.09.2011. 

Há, portanto, elementos concretos acerca da participação de LUIZ GUSTAVO MACHADO na 

prática de crimes contra a Administração Pública, razão pela qual, sem dúvidas, foi mais um dos inúmeros 

beneficiários de recursos espúrios do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, não se 

podendo afirmar, ainda, se em benefício próprio ou, como é mais provável, em prol de terceiros. Além 

disso, repito, é inequívoco que as causas para tais pagamentos não se revestem de qualquer legalidade. 
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• “Entregar na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B – Jd.Paulisita ao Sr. Ubirajara 
Guimaraães”  

 

 

 

No endereço da Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B, Jardim Paulista, São Paulo/SP 

existe um edifício aparentemente residencial e comercial – dada a menção ao “Conjunto Almirantes”: 

 

 

 

A falta de dados e a existência de homônimos não permitiu, por ora, a identificação de 

“UBIRAJARA GUIMARÃES” , indivíduo vinculado no documento como recebedor de recursos espúrios 

operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT. 

 
• “Rua Arturo Toscanini, 41 – Savassi-Clan Ville Emma Apart Hotel Sr. Gradiston Coelho 
da Silva (13:45 e 14:45hs)”  
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Em 2010, no endereço da Rua Arturo Toscanini, 41, Belo Horizonte/MG, funcionava o Hotel 

Villa Emma Residence Service: 

 

 

 

Atualmente, não há mais atividade hoteleira no logradouro. Segundo imagens de fontes 

abertas de agosto/2015, estava sendo construída uma nova edificação no local: 
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Em razão deste fato, foi impossível a obtenção de dados do estabelecimento hoteleiro 

acerca das hospedagens, em 2010, do indivíduo denominando “GRADISTON COELHO DA SILVA ”. 

Em consultas a sistemas restritos, identificou-se o beneficiário citado no documento como 

GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34): 

 

 

 

GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34) é sócio das empresas 
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PUMAVIX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ nº 01.380.384/0001-88), 

RAMAGE INSTITUTO DE BELEZA LTDA ME (CNPJ nº 13.565.524/0001-71) e CONFECCOES 

ALBATROZ LTDA ME (CNPJ nº 27.335.520/0001-01). 

Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para GRADISTON 

COELHO DA SILVA ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do Setor de 

Operações Estruturadas da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, 

dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que 

operacionalizava. Ademais, a imprecisão dos motivos ilícitos para os pagamentos demanda medidas 

policiais mais invasivas, cuja autorização judicial mostra-se imprescindível. 

 

•  “Entregar na Rua das Laranjeiras, 227-apt.703 / Lígia ou Otacilio”  

 

 

 

No endereço da Rua das Laranjeiras, 227, apto 703, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, existe 

cadastro da empresa D. B. AUDIO EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA LTDA  (CNPJ nº 04.733.877/0001-

42), cujos sócios são LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES (CPF nº 096.899.307-96) e RENATO 

GUERRA BORGES FILHO (CPF nº 001.167.397-46). 

Muito embora possua cadastro ativo junto à Receita Federal há mais de 10 anos, observa-

se que a suposta empresa possui sede no próprio endereço residencial cadastrado para LYGIA MARIA 

DE ARAUJO BORGES.  Trata-se de edifício residencial: 
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Observe-se que LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES  foi, inclusive, identificada no 

documento encontrado na funcionária do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT como uma 

das beneficiárias dos recursos espúrios cujo entrega era operacionalizada pelo setor criminoso. 

RENATO GUERRA BORGES FILHO é filho de LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES , 

não tendo ele sido mencionado no documento. 

Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para LYGIA MARIA DE 

ARAUJO BORGES ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do SETOR DE 

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa 

lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que 

operacionalizava. 

Aliás, a imprecisão dos motivos ilícitos para os pagamentos demanda medidas policiais 

mais invasivas, cuja autorização judicial mostra-se imprescindível. 

 

*        *                  * 

 

O arquivo “Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ” – item 2.10 do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016 –, também foi produzido a partir da recuperação de 
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arquivos deletados do computador de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES  e, tal qual os arquivos 

“Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 ” e Unalloc_135270_306688_3854536192-Frag1 , 

também consiste em controle de pagamentos sub-reptícios feitos em 2010 – verificou-se menção a 

programações de pagamentos para determinadas semanas no ano de 2010, por exemplo – através do 

Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos 

responsáveis pelo recebimento dos pagamentos em espécie.  

Nos trechos recuperados, foi possível identificar os seguintes recebedores de recursos 

e/ou os endereços para entrega do dinheiro em espécie: 

 

• “Transferido para a semana de 14 a 18.06 FEIRA”  

 

 

 

Constatado lançamento de pagamentos em favor de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA 

FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (FEIRA). 

 

• “ITALIANO”  

 

 

 

Constatado lançamento de pagamentos sob a rubrica “ITALIANO ”, o qual, conforme 

comprovado, fazia referência a pagamentos feitos a partir de pedido e coordenação de ANTONIO 

PALOCCI FILHO . 
 
• “RUA OLIMPIADAS, 205–3o. ANDAR, APT.311, SR. SAMUEL” (...) “R. OLIMPIADA, 
205–6o. ANDAR, APT.604, SR. JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS”   

 

 

 

 

No endereço da Rua Olímpiadas, 205, São Paulo/SP estão situados os hotéis Pullman 

São Paulo Vila Olímpia e Caesar Business Vila Olimpía. Foram solicitados os dados de hospedagem dos 
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apartamentos nº 311 e 604 no ano de 2010, bem como o cadastro de indivíduo chamado “JOSÉ EUGÊNIO 

DE JESUS” naquele mesmo ano. 

Em resposta, a rede hoteleira responsável pelos hotéis informou que o prazo normativo 

para manutenção das informações de hóspedes é de cinco (5) anos, não tendo sido possível o atendimento 

da demanda. 

Pesquisas em fontes abertas a partir do cruzamento dos nomes de “JOSE EUGÊNIO DE 

JESUS” e “SAMUEL ” demonstraram a vinculação de ambos com JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE 

MENDONÇA (DUDA MENDONÇA). 

JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO (CPF nº 107.137.188-62) era diretor financeiro das 

empresas de DUDA MENDONÇA, ao passo que SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA  era funcionário 

do marqueteiro (“motoboy”).18  

Abaixo, os dados cadastrais simplificados de JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO : 

 

 

 

                                                           
18 Referente a investigação contra DUDA MENDONÇA e outros no caso do projeto “Jampa Digital”. Disponível em 
<http://www.prr5.mpf.mp.br/prr5/conteudo/biblioteca/noticias/2013/2013_07_26_peticao_Jampa_Digital_PB.pdf>. Acesso em 
14.06.2016 
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Há, assim, indícios de que as pessoas indicadas para recebimento de recursos em hotel 

situado em São Paulo/SP operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT 

tenham sido apenas intermediários da transferência de dinheiro espúrio em espécie para JOSÉ 

EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA), em razão do vínculo direto que 

possuíam com ele e, sobretudo, pelo fato notório de que a ODEBRECHT realizava pagamentos ilícitos 

com finalidade de financiamento eleitoral. 

Tal conclusão, contudo, demanda medidas policiais mais invasivas, sobretudo o 

deferimento judicial de busca e apreensão nos endereços de JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO . 

 

• “Rua Iguatemi, 150-Hotel Tryp Iguatemi, Sr. Rovério Pasotto, apt. (1137042100Y”   

 

 

 

No endereço da Rua Iguatemi, 150, São Paulo/SP está situado o Hotel Tryp Iguatemi. 

Foram solicitados ao hotel dados de possíveis hospedagens no ano de 2010 em nome de ROGÉRIO 

RAMPINELLI PASSOTTO (CPF nº 147.927.988-92) e de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 

059.172.228-35), um dos prováveis recebedores dos recursos disponibilizados pelo Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT.  

Fontes abertas indicam que ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR é Gerente de Planejamento e 

Projetos da SANASA , instituição envolvida em investigações contra corrupção junto com o ex-prefeito de 

Campinas HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS . 

Em relação a ROGÉRIO RAMPINELLI PASSOTTO , não foram encontrados vínculos com 

indícios de cometimentos de crimes contra a administração pública, até porque se trata de empresário 

aparentemente sem ligações com agentes públicos e/ou políticos. 

O Hotel Tryp Iguatemi, em resposta ao Ofício nº 3832/2016, informou que ROVÉRIO 

PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35) hospedou-se, naquele estabelecimento, em 12.02.2009, 

09.02.2010, 04.05.2010 e 27.07.2010, sendo que, em todas as datas, os apartamentos foram apenas 

durante o dia, não havendo pernoite (Evento 10, ANEXO4, Autos nº 50310820520164047000). 

Muito embora os indícios já apontassem que “ROVÉRIO PASOTTO” fosse, na verdade, 

ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35), a resposta do estabelecimento hoteleiro retira 

quaisquer dúvidas acerca dessa conclusão, senão vejamos. 

O seguinte trecho do arquivo “Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

248 

encontrado no computador da criminosa colaboradora MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES , revela que 

o pagamento para “ROVÉRIO PASOTTO” havia sido feito na semana de 26.07.2010 a 27.07.2010: 

 

 

 

Dados encaminhados pelo estabelecimento hoteleiro revelam que ROVÉRIO PAGOTTO 

JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35) hospedou-se naquele hotel em 27.07.2010 apenas para uso pelo 

período do dia (day use), ou seja, apenas para recebimento de recursos espúrios operacionalizados pelo 

Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT. 

Abaixo, os dados simplificados de ROVÉRGIO PAGOTTO JÚNIOR : 
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• “Rua Capote Valente, 500-Pinheiros – Hotel Mercury Pinh< eiros, Sr. Tiago Cance (11) 
30694047”   

 

 

 

Este beneficiário guarda correlação com os pagamentos efetuados para ROVÉRIO 

PAGOTTO JÚNIOR , não pela proximidade dos lançamentos na planilha corrompida – um imediatamente 

após o outro –, mas também por fatos abaixo aduzidos. 

No endereço da Rua Capote Valente, 500, Pinheiros, São Paulo/SP está situado o Hotel 

Mercure Pinheiros. Foram solicitados ao hotel dados de possíveis hospedagens no ano de 2010 em nome 

de “TIAGO CANCE ”, bem como de possíveis homônimos. 

Conforme registros do Hotel Mercure Pinheiros, existem registros de hospedagens no ano 

de 2010 para a pessoa de THIAGO NUNES CANCE  (CPF nº 905.022.641-87): 
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Abaixo, os dados simplificados de THIAGO NUNES CANCE : 
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Chama a atenção o fato de THIAGO NUNES CANCE hospedou-se ao menos em três (3) 

diferentes oportunidades no Hotel Mercure Pinheiros em 2010. Em duas, das três vezes, THIAGO NUNES 

CANCE deixou o hotel na mesma data de sua entrada. Isso aconteceu em 29.07.2010 e 02.08.2010, 

período indicado no documento ora analisado e que corrobora a conclusão de que THIAGO NUNES 

CANCE utilizou os estabelecimentos do Hotel Mercure Pinheiros para recebimento de recursos espúrios 

e em espécie operacionalizado por prestadores de serviços utilizados pelo Setor de Operações 

Estruturadas da ODEBRECHT. 

Ao que parece, a motivação e a causa para THIAGO NUNES CANCE ter sido o indivíduo 

responsável pelo recebimento dos recursos ilícitos em espécie seria pelo fato de ser filho de AURÉLIO 

CANCE JUNIOR . 

AURÉLIO CANCE JUNIOR  já teve mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo da 3ª 

Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, em 09.06.2011, tendo sido, posteriormente, impedido de 

deixar o país até 03.02.2016, conforme se vê: 
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Fontes abertas indicam que AURÉLIO CANCE JUNIOR foi condenado em Campinas/SP 

por ter tido participação delituosa em esquema de fraudes em contratos da SANASA durante a gestão do 

então prefeito HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS .19 

THIAGO NUNES CANCE  é proprietário de diversas casas noturnas e isso, conjugado ao 

                                                           
19 Disponível em <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/06/mp-pede-450-anos-de-prisao-para-ex-primeira-dama-no-
caso-sanasa.html> e em <http://www.campograndenews.com.br/politica/juiz-condena-2-da-republica-de-ms-a-ate-17-anos-por-
fraude-em-campinas>. Acessados em 15.06.2016. 
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fato de que recebeu recursos espúrios e em espécie da ODEBRECHT, favorece todas as fases da lavagem 

de capitais, pois a colocação e a dissimulação dos recursos espúrios poderiam facilmente ser lançados 

como receitas de algum dos estabelecimentos, sendo plenamente possível que viessem a ser integrados 

posteriormente ao patrimônio dos investigados como lucros pelas atividades comerciais. 

Outro fato que chama a atenção é que, no documento ora analisado, os nomes de 

ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR e THIAGO NUNES CANCE  aparecem imediatamente juntos, sendo que 

ambos possuem vinculação com a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A  

– SANASA . 

Consultas em fontes abertas, cujas pesquisas observaram notícias veiculadas no ano de 

2010 – período dos pagamentos ilícitos – identificaram que consórcio liderado pela ODEBRECHT foi 

contratado pela SANANA para a execução do Programa de Saneamento Capivari II.20 

Há, assim, indicativos de que a ODEBRECHT, por intermédio do Setor de Operações 

Estruturadas , tenha realizado pagamentos de vantagens indevidas para funcionários da SANANA  em 

virtude de contratos da empresa com o órgão público, nas pessoas de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR e 

THIAGO NUNES CANCE , não podendo ser afirmado, por ora, se tais indivíduos receberam recursos 

espúrios e em espécie em benefício próprio ou para terceiros. 

 

 
• Entregar na R. Sampaio Viana, 202–Sala 72/Sr. Carlos Alberto (11) 89937856 
(liquidada em 04/08 as 2 (1.200)”  

 

 

 
• “Rua Sampaio Viana, 202 – Sala 72, Sr. Carlos Alberto - fone 89937856D Rua Sampaio 
Viana, 202 – Sala 72, Sr. Carlos Alberto - fone  89937857”  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/02801-02900/2809/>. Acesso em 15.06.2016  
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Na análise constante dos itens 2.8 e 2.9 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

279/2016, os quais foram acima referidos, constaram as conclusões acerca da identificação do possível 

beneficiário de recursos espúrios disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECHT no endereço acima. 

Nada obstante, deve ser novamente frisado que, com os trechos acima, foram 

identificados seis (6) lançamentos de pagamentos realizados no endereço da Rua Sampaio Viana, 202, 

Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 

Há, assim, fortes indícios de foram realizadas diversas entregas de dinheiro espúrio em 

espécie na sede da empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A 

LTDA, não havendo, por ora, precisa identificação dos motivos para os pagamentos ilícitos 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 

 

• “Entregar na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900–2.andar – Sr. Pascoal”   

 

 

 

• “AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,3900-2o.ANDAR (PASCOAL)”  

 

 

 

No endereço da Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, no ano de 2010, 

existiam, constituídas, diversas empresas cujo um dos sócios era ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO 

PASCOAL . Há robustez suficiente para que se conclua que se trata do indivíduo relacionado no 

documento do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT como recebedor dos recursos 

espúrios em espécie. A seguir, os dados da pessoa: 
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Não foi possível, por ora, encontrar indícios precisos do motivo para ANTONIO LUIZ DE 

OLIVEIRA PINTO PASCOAL ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores de serviços do 

Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato não encontra 

causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que 

operacionalizava. 

Chama ainda mais a atenção o fato de que ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO 

PASCOAL ser proprietário de diversas empresas e, dentre elas, ter sido executivo de instituições 

financeiras. 

Certo, assim, para que seja possível elucidar os motivos para ANTONIO LUIZ DE 

OLIVEIRA PINTO PASCOAL  ter recebido dinheiro espúrio da ODEBRECHT, medidas cautelares mais 

invasivas se fazem necessárias. 

 

• “R. AFONSO DE FREITAS,523-APT.33 Marcio Marucci (Fone:23392706-99449213”   

 

 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

256 

 

Tratam-se de registros de entregas de recursos espúrios em espécie pelo Setor de 

Operações Estruturadas da ODEBRECHT para indivíduo chamado MARCIO MARUCCI  em 

apartamento situado em edifício na Rua Afonso de Freitas, 523. 

Pesquisas em fontes restritas por MARCIO MARUCCI  permitiram identificá-lo como 

MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI  (CPF nº 450.749.929-15), indivíduo residente na Rua Afonso de Freitas, 

523, apto 133, Paraíso, São Paulo/SP. Abaixo, seus dados: 

 

 

 

É indubitável, assim, que MÁRCIO ANTONIO MARUCCI  é o indivíduo relacionado no 

documento do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT como recebedor de recursos espúrios 

em sua própria residência em São Paulo/SP. 

Foram levantados os vínculos empregatícios de MARCIO ANTONIO MARUCCI : 
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MARCIO ANTONIO MARUCCI  é sócio das empresas M2 CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S/S LTDA (CNPJ nº 04.189.349/0001-74), BENTA BIOMASSA ENERGETICA LTDA 

(CNPJ nº 22.583.815/0001-83), CAMBRA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ nº 

13.069.003/0001-23), NOSSA RANCHARIA SUSTENTAVEL (CNPJ nº 14.492.772/0001-00) e VITA 

BRIDGE DESENVOLVIMENTO CIENTIFÍCIO LTDA  (CNPJ nº 22.874.043/0001-39). 

Curiosamente, mesmo tendo indicado como profissão a de consultor, em 03.03.2015, 

MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI foi nomeado como Assessor Parlamentar da Primeira Vice-Presidência do 

Senado Federal. 

Ressalto, por oportuno, que, em 2010, conforme registros do perfil de MÁRCIO ANTÔNIO 

MARUCCI na rede social Linkedin, o investigado cursava, na Universidade Federal do Paraná – UFPR, o 

curso de Economia e Negócios Ambientais. 

Além disso, observa-se que MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI indica que sua atividade de 

consultor é voltada para as áreas de “Petróleo e energia”. 

O Relatório de Análise de Email nº 538/2016 (Evento 39, OUT4, Autos nº 5031082-

05.2016.4.04.7000) comprovou, por outra fonte, que MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI  continua a residir no 

endereço da Rua Afonso de Freitas, 523, apto 133, Paraíso, São Paulo/SP, local este identificado no 

documento do Setor de Operações Estruturadas  para entrega de recursos espúrios. O documento 
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investigativo, inclusive, comprovou que até mesmo o número de telefone atual o investigado (11 - 

999949213) é o mesmo indicado na planilha recuperada. 

Nada obstante, é correto concluir que, por ora, não foram encontrados indícios precisos 

do motivo para MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI  ter recebido recursos espúrios entregues por prestadores 

de serviços do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, sendo certo, contudo, que tal fato 

não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e engenhosidade criminosa do referido setor e dos 

pagamentos que operacionalizava. 

Por fim, considerando as atividades supostamente de consultoria prestadas por MÁRCIO 

ANTÔNIO MARUCCI , bem como pelo fato de que, em 2015 – ou seja, cinco (5) anos após –, veio a ocupar 

cargo de confiança no Senado Federal, há indicativos de relacionamentos do indivíduo com agentes 

públicos e/ou políticos, sendo permitida a conclusão precária tenha sido intermediário de recebimento de 

recursos ilícitos da ODEBRECHT. 

 

• “Rua Cardoso de Almeida, 1943-PERDIZES Sr. Luiz Gustavo (61) 92816189D”   

 

 

 

Na análise do item 2.9 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016, acima 

referido, já foram apresentadas as conclusões acerca da identificação do possível beneficiário em questão 

de recursos espúrios disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. Trata-

se de LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04). 

Nada obstante, o presente lançamento de entrega de dinheiro para LUIZ GUSTAVO 

MACHADO – sendo a segunda entrega identificada – acompanha um número de telefone. Sabe-se, a 

partir da investigação que originou a 26ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , que os prestadores 

de serviços utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT apenas entregavam os 

recursos em espécie mediante uma senha que era repassada aos beneficiários ou a pessoas ligadas a 

eles. A senha era encaminhada pelo próprio Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT aos 

beneficiários, seja por ligações telefônicas e/ou por outros meios. 

No presente caso, o telefone (61) 9281-6189, que acompanhava o nome de LUIZ 

GUSTAVO MACHADO está registrado em nome de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO , conforme 

informou a OPERADORA CLARO: 
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Abaixo, os dados de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  (CPF nº 911.781.507-04): 

 

 

 

Fontes abertas indicam o suposto envolvimento de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO 

com o presidente do Senador Federal RENAN CALHEIROS  em crimes contra os fundos de pensão 

PETROS e POSTALIS .21 

Além disso, fontes abertas também indicam envolvimento de empresa pertencente a 

MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  em fraudes perpetradas pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL – IBRA SI no Amapá, mediante convênios 

celebrados pela organização e o MINISTÉRIO DO TURISMO.22 

                                                           
21 Disponível em <http://istoe.com.br/423398_PROPINA+DE+R+30+MILHOES+PARA+RENAN/>. Acesso em 16.06.2016 
22 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1608201108.htm>. Acesso em 16.06.2016 
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O envolvimento de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO em fraudes perpetradas pelo 

IBRASI justifica que o número de seu terminal telefônico esteja associado a LUIZ GUSTAVO MACHADO. 

Frise-se, por oportuno, que a suposta atuação de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO 

em crimes contra os fundos de pensão PETROS e POSTALIS não justifica pagamentos espúrios 

realizados a LUIZ GUSTAVO MACHADO sob aparente coordenação de MILTON, uma vez que seu 

número telefônico estava associado ao efetivo recebedor de recurso espúrios em espécie da 

ODEBRECHT. 

Frise-se, ainda, que caso sejam encontrados, ao longo da presente investigação, 

elementos de informações, e não meras notícias, sobre a suposta ligação de MILTON DE OLIVEIRA LYRA 

FILHO com autoridade possuidoras de prerrogativa de foro, tais informações serão levadas para 

apreciação do MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para encaminhado à corte 

competente. 

Oportuno ressaltar que MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO possui vinculação indireta 

com ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL , outro recebedor identificado de recursos espúrios 

disponibilizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, conforme se vê a 

seguir: 

 

MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  também possui ligação indireta com a CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA  (CNPJ nº 03.471.344/0001-77), investigada na OPERAÇÃO 

ZELOTES também da POLÍCIA FEDERAL . Abaixo, os vínculos: 
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Nada obstante, é correto concluir que, por ora, não foram encontrados indícios precisos 

do motivo para MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO ter sido arrolado pelo Setor de Operações 

Estruturadas da ODEBRECHT como contato para as entregas de recursos espúrios para LUIZ GUSTAVO 

MACHADO , sendo certo, contudo, que tal fato não encontra causa lícita, dada as peculiaridades e 

engenhosidade criminosa do referido setor e dos pagamentos que operacionalizava. 

 

*        *                  * 

Conforme mencionado acima, os documentos que foram analisados, recuperados em 

computador da criminosa colaboradora MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES , consistem em arquivos 

de controle de pagamentos ilícitos feitos em 2010 através do Setor de Operações Estruturadas  da 

ODEBRECHT com alguns endereços de entregas e contatos dos responsáveis pelo recebimento dos 

pagamentos em espécie. Há inequívoca semelhança do conteúdo recuperado e ora analisado com tabelas 

encontradas na residência de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES  por ocasião de medidas cautelares 

pleiteadas pela Autoridade Policial signatária e que foram cumpridas na 23ª fase ostensiva da OPERAÇÃO 
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LAVAJATO .  

Nestas tabelas, conforme já destacado, há, por vezes, associação dos codinomes, 

valores, solicitantes com determinadas obras públicas. Os documentos recuperados não diferem disso. 

A seguir, relaciono algumas das obras públicas e/ou consórcios e empresas indicadas no 

documento mencionado, repetindo que, por se tratarem de arquivos recuperados, estão parcialmente 

corrompidos, não sendo permitindo vincular diretamente as obras e/ou consórcios e empresas indicadas 

com os beneficiários encontrados e mencionados acima. No entanto, é indubitável que os nomes que 

colaciono abaixo motivaram pagamento de vantagens indevidas a agentes ainda não identificados. 

Observe-se: 

 

METRO IPANEMA 

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT construiu a Estação General Osório, em 

Ipanema, em virtude de projeto de extensão da Linha 1 do Metrô do Rio de Janeiro.23 

 

PORTO RIO GRANDE 

Consórcio formado pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURAS  e a empresa belga JAN DE NUL  

realizou obra de dragagem e aprofundamento do canal da barra de acesso ao Porto de Rio Grande, no Rio 

Grande do Sul.24 

 

DUTOS ARGENTINA 

A ODEBRECHT foi responsável por parte do Projeto de Ampliação da Capacidade de Transporte 

Firma de Gás 2006-2008, na Argentina.25 

 

PIER PETROLEIRO 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , em consórcio com a OAS e a ANDRADE GUTIERREZ , 

construíram o Píer Petroleiro no Porto de Suape, a partir de investimentos do Governo de Pernambuco e da 

PETROBRAS .26 

 

                                                           
23 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/metro-ipanema-entra-em-operacao-no-rio-de-janeiro>. Acesso em 17.06.2016. 
24 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/obra-do-porto-de-rio-grande-conclui-a-construcao-da-dragagem>. Acesso em 
17.06.2016. 
25 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01401-01500/1483/>. Acesso em 17.06.2016. 
26 Disponível em<http://www.odebrechtonline.com.br/secoes/00201-00300/253/?lang=pt>. Acesso em 17.06.2016 
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ARCO RODOVIARIO 

O projeto foi desenvolvido pelo CONSÓRCIO ARCO METROPOLITANO , formado pela 

ODEBRECHT INFRAESTRUTURAS e ANDRADE GUTIERREZ , a partir de recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC).27 

 

COMPLEXO DO ALEMAO 

O CONSÓRCIO RIO MELHOR, composto pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT , 

DELTA CONSTRUÇÕES e OAS, construiu unidades habitacionais no Complexo do Alemão, no Rio de 

Janeiro, a partir de investimentos do PAC Favelas, do Governo Federal.28 

Posteriormente, a ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  construiu os teleféricos do Complexo do 

Alemão e do Morro da Providência, no Rio de Janeiro.29 

 

SANTO ANTONIO OBRAS CIVIS 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA foi responsável pela construção das obras civis da Usina 

Hidrelétrica Santo Antônio.30 

 

CASAN 

Existem rumores de que a ODEBRECHT privatizaria a CASAN – COMPANHIA CATARINENSE 

DE ÁGUAS E SANEAMENTO .31 

 

VIAS EXPRESSAS 

O Projeto Vias Expressas da ODEBRECHT previa a construção de corredores viários em regiões 

periféricas de Luanda, Angola.32 

 

CORREDOR METROPLITANO - CAMPINAS 

                                                           
27 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/arco-metropolitano-vai-melhorar-o-trafego-na-cidade-do-rio-de-janeiro>. Acesso em 
17.06.2016 
28 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/unidades-habitacionais-sao-inauguradas-no-complexo-do-alemao-no-rio-de-janeiro>. 
Acesso em 17.06.2016. 
29 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/obras-da-odebrecht-infraestrutura-sao-reconhecidas-por-governo-suico-no-rio>. 
Acesso em 17.06.2016. 
30 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/usina-hidreletrica-santo-antonio-completa-45-de-obras-civis>. Acesso em 17.06.2016. 
31 Disponível em <http://www.sintaema.org.br/noticias/carta-denuncia-esquema-de-corrupcao-para-privatizar-a-casan-1172.html>. 
Acesso em 17.06.2016. 
32 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02101-02200/2185/>. Acesso em 17.06.2016. 
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A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  construiu o projeto Corredor Metropolitano de 

Campinas/SP.33 

 

MOLHES DO RIO GRANDE 

A ODEBRECHT, por intermédio de consórcio com a CBPO ENGENHARIA , PEDRASUL 

CONSTRUTORA, CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA , realizaram o prolongamento dos 

molhes do Porto de Rio Grande.34 

 

CONCESSÃO MAUA 

A ODEBRECHT AMBIENTAL  detém a concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Mauá.35 

 

PRAIA SEPETIBA  

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  executou a Reabilitação da Praia de Sepetiba, no Rio de 

Janeiro.36 

 

TRENSURB 

O CONSÓRCIO NOVA VIA, composto pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURA , ANDRADE 

GUTIERREZ, TONIOLO/BUSNELLO  e T’TRAS , executou a extensão da Linha 1 da TRENSURB na Região 

Metropolitana de Porto Alegre.37 

 

MAIRINQUE 

A FOZ DO BRASIL , empresa do grupo ODEBRECHT, é acionista majoritária da 

CONCESSIONÁRIA SANEAQUA MAIRINQUE S.A. , a qual, em 2010, por meio de concessão pública, 

assumiu os serviços de saneamento da cidade de Mairinque, no interior de São Paulo.38 

 

                                                           
33 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01901-02000/1989/>. Acesso em 17.06.2016. 
34 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01501-01600/1565/>. Acesso em 17.06.2016. 
35 Disponível em <http://www.odebrechtambiental.com/maua/ete-maua/>. Acesso em 17.06.2016. 
36 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/primeira-fase-da-reabilitacao-ambiental-da-praia-de-sepetiba-e-inaugurada>. Acesso 
em 17.06.2016. 
37 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/extensao-da-linha-1-da-trensurb-trem-faz-primeira-viagem-experimental>. Acesso em 
17.06.2016. 
38 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/foz-do-brasil-assume-operacao-de-mairinque-no-interior-de-sao-paulo>. Acesso em 
17.06.2016. 
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CESAN  

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi contratada pela CESAN, do Estado do 

Espírito Santo, para diversas obras de esgotamento sanitário.39 

 

PROJETO MADEIRA   

A ODEBRECHT compõe tanto o consórcio construtor da Usine Hidrelétrica de Santo Antônio, no 

Rio Madeira, junto com a ANDRADE GUTIERREZ , como a concessionária exploradora da usina, junto com 

FURNAS, SAAG INVESTIMENTOS , ANDRADE GUTIERREZ , FUNDO CAIXA FIP AMAZÔNIA ENERGIA  e 

CEMIG.40 

 

TABULEIROS LITORÊNEOS 

A ODEBRECHT, em consórcio com a QUEIROZ GALVÃO , executou projeto de irrigação dos 

Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba, no Piauí.41 

 

COPA-PE 

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT  foi responsável pela construção da ARENA 

PERNAMBUCO .42 

Consigno que os crimes envolvendo a obra já objeto de investigação pela POLÍCIA FEDERAL  

naquele estado. 

 

TUNEL DA GROTA FUNDA 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  foi responsável pela construção do Túnel da Grota Funda, 

no Rio de Janeiro/RJ.43 

 

UHE SIMPLICIO 

                                                           
39 Disponível em <http://www.cesan.com.br/noticias/cesan-assina-contratos-com-odebrecht-no-valor-de-r-2404-milhoes/>. Acesso 
em 17.06.2016. 
40 Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consorcio-para-obras-de-usina-no-rio-madeira-imp-,1552810>. 
Acesso em 17.06.2016. 
41 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/nova-obra-no-piaui>. Acesso em 17.06.2016. 
42 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/itaipava-arena-pernambuco.html>. Acesso em 17.06.2016. 
43 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2012/08/05/muito-alem-das-quatro-linhas/>. Acesso em 
17.06.2016. 
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A ODEBRECHT é líder do CONSÓRCIO CONSTRUTOR SIMPLÍCIO, o qual é integrado 

também pela ANDRADE GUTIERREZ , responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Simplício.44 

 

TRANSPETRO 

A ODEBRECHT ÓLEO E GÁS (OOG) executou obras no Terminal de Cabiúnas (TECAB) 

para a TRANSPETRO, por volta de 2010.45 

 

SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO 

A ODEBRECHT, consorciada com ANDRADE GUTIERREZ  e QUEIROZ GALVÃO , executou 

um trecho do Sistema Adutor Castanhão, no Ceará.46 

 

POY - PET 

Através do projeto de Implantação PTA PY PET, a ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL 

visou a construção de três plantas industriais para a PETROQUISA, braço petroquímico da PETROBRAS .47 

CONPAR 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados 

por crimes cometidos através do CONSÓRCIO CONPAR nos autos da Ação Penal nº 5036528-

23.2015.4.04.7000/PR. 

 

COMPERJ 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados 

por crimes cometidos na COMPERJ nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR. 

 

METRO LINHA 4 - OESTE  

A ODEBRECHT é responsável pela construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro/RJ.48 

 

REABILITAÇÃIO  HAB. PRAIA DE SEPETIBA  

                                                           
44 Disponível em <http://www1.furnas.com.br/negocios_novos_projetos_14.asp>. Acesso em 17.06.2016. 
45 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/odebrecht-oleo-e-gas-oog-conquista-dois-contratos-de-manutencao-e-montagem-em-
macae>. Acesso em 17.06.2016. 
46 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/retomadas-obras-em-castanhao>. Acesso em 17.06.2016. 
47 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02701-02800/2709/?lang=pt>. Acesso em 17.06.2016 
48 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/comunicacao/noticias/tatuzao-termina-construcao-dos-tuneis-da-linha-4-entre-
ipanema-e-barra-da>. Acesso em 17.06.2016 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

267 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA é responsável pelo Projeto de Reabilitação Ambiental da 

Praia de Sepetiba, no Rio de Janeiro/RJ.49 

 

ETE NATAL 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  executou a construção da Estação de Tratamento de 

Esgotos Dom Nivaldo Monte (ETE do Baldo), no centro de Natal, Rio Grande do Norte.50 

 

SUAPE 

A ODEBRECHT é responsável por diversas obras no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape, em Pernambuco.51 

 

AEROPORTO DA CATUMBELA 

A ODEBRECHT foi responsável pela construção do Aeroporto de Catumbela, em Angola.52 

 

VIAS DE LUANDA  

A ODEBRECHT desenvolveu o Projeto Vias de Luanda, em Angola.53 

 

BARRAGEM TAQUAREMBO 

A ODEBRECHT INFRAESTRUTURA  foi responsável pela construção da Barragem do Arroio 

Taquarembó, no Rio Grande do Sul.54 

 

RNEST 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT já foram condenados 

por crimes cometidos na RNEST nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR. 

 

ARENA FONTE NOVA 

                                                           
49 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2012/10/07/vai-dar-praia/>. Acesso em 17.06.2016. 
50 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02601-02700/2631/?lang=pt>. Acesso em 20.06.2016 
51 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/01801-01900/1874/>. Acesso em 20.06.2016. 
52 Disponível em <http://observatoriodaimprensa.com.br/jornalismo-investigativo/uma-relacao-milionaria-e-pouco-transparente/>. 
Acesso em 20.06.2016. 
53 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/projeto-vias-de-luanda>. Acesso em 20.06.2016. 
54 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/odebrecht-infraestrutura-desvia-o-leito-do-rio-da-barragem-taquarembo>. Acesso em 
20.06.2016. 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

 

268 

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT  foi responsável pela construção da ARENA 

FONTE NOVA.55 

 

METRO LINHA 2 VERDA - LOTE 7  

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT  foi responsável pelas obras de expansão da 

Linha 2 do Metrô de São Paulo.56 

 

MARACANÃ 

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT  foi responsável pela reforma do MARACANÃ .57 

 

METRO BARRA/GÁVEA-LINHA 4 

O CONSÓRCIO CONSTRUTOR RIO BARRA , composto pela ODEBRECHT 

INFRAESTRUTURA, QUEIROZ GALVÃO , CARIOCA, COWAN e SERVIX, foi responsável pela construção 

da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro/RJ.58 

 

 

*        *                  * 

 

Frise-se, por oportuno, que os beneficiários acima identificados de pagamentos sub-

reptícios operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT podem tanto ter 

relação com as obras acima listadas e/ou, igualmente, com os codinomes identificados no mesmo 

documento e de relevância para a presente investigação. 

O codinome “MENINO DA FLORESTA ”, indivíduo beneficiário dos acertos criminosos 

feitos entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI FILHO , foi encontrado no documento 

“Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, um dos arquivos recuperados no computador de 

MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES  e que apresentou alguns beneficiários identificados de recursos 

espúrios do Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT.  

Assim como consta na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, os pagamentos 

para o codinome “MENINO DA FLORESTA ” foram realizados em 2010, mesmo ano da relação de 

                                                           
55 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/itaipava-arena-fonte-nova.html>. Acesso em 20.06.2016. 
56 Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00101-00200/198/impressao.html>. Acesso em 20.06.2016. 
57 Disponível em <http://www.odebrechtarenas.com.br/maracana.html>. Acesso em 20.06.2016. 
58 Disponível em <http://odebrecht.com/pt-br/linha-4-do-metro-do-rj-tem-maior-tunel-entre-estacoes-do-mundo>. Acesso em 
20.06.2016 
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pagamentos existentes no arquivo “Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, podendo ser 

possível, desta forma, que alguns dos beneficiários já identificados e acima relacionados tenham sido os 

intermediários do recebimento dos valores devidos para o agente identificado pelo codinome em questão. 

Tal conclusão poderá ser alcançada com o deferimento de medidas cautelares ostensivas, como buscas 

e apreensões e conduções coercitivas dos beneficiários identificados. 

A mesma conclusão poderá ser confirmada em relação aos pagamentos feitos para os 

codinomes “ITALIANO” , em referência aos acertos feitos entre ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT , e “FEIRA”. 

Os codinomes também foram encontrados no documento 

“Unalloc_135270_28545072640_29772770816-Frag4 ”, conforme se vê – item 2.10 do Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 279/2016: 

 
uvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QÚ^Ú  _ÚjÚ2 ÓØÞàù LOCAL OBSERVACOES RIO DE JANEIRO 

SALVADOR DATA SÃO PAULOW                                                     O R D E N S  -  
PROGRAMAÇÃO SEMANAL SENHA SEVENMP PAULISTINHA CXSSAR TUTAR Transferido Pendente Pago CARIOQUINHA 
Cancelado PROJETO MADEIRA TOTAL   P/LOCAL -   US$ C ANTOR NETO BUENOS AIRES TOTAL   P/LOCAL -  R$ 
BARRADAS BRASKEM TUTA  TUTA C.10.1030 C.10.1031 PRO XIMUS 02.06 TIJOLO SALTO STA. GERTRUDES PAVÃO  
METRO IPANEMA CAMARÃO FERMENTO% PAGOU 200 no dia 24-09 E 500 em 01.10' PAGOU 300 no dia 24-09e os 
600 em 01.10 CARVALHO FOI QUEM LEVOU ENTREGAR R$ 10 0.000 BIBLIA BACALHAU TAPIOCA  PSA (2008) DS - 
EB 02.07 MALETA  INFILTRADO  CONTRATADO GOURMET MAR OCA 1  CAÇAMBA IV TORRADA GLAUCOMA PRIMO TONICO 
DRAGAGEM PORTO RIO GRANDE MOSQUITO PAVIO SAVEIRO PORTO ALEGRE Fernando Mangabeira' Transferido para 
a semana de 14 a 18.06 FEIRA B.10.17 C.10.1176 C.10 .1178 C.10.1179 BICUIRA  FERMENTO 3 ZANGADO 3 
MESTRE SANTO 16.06  KID MEIRELLES DUTOS ARGENTINA E DUARDO BARBOSA BLUMENAU MÚSICA FOGUEIRA PIABA 
22.06 FESTANÇA C.10.1049 C.10.1051 24.06 ALMA MANGA   CARANGUEJO RICARDO FERRAZ MADEIRA ANGEIRAS / 
JOSÉ EUDES C.10.1118 MARUJO PAULISITINHA VALTER LAN A  ENIO SILVA ALCANTARA PIER PETROLEIRO ADUTORA 
PIRAPAMA RECIFE  CASA DE DOIDO MARCOS VIDIGAL Trans ferido para o dia 30/062                 SEMANA 
DE   a   28.06 A 02.07.2010 C.10.1172 C.10.1287 C.1 0.1290 C.10.1291 C.10.1292 C.10.1284 C.10.1119 
C.10.1279 C.10.1255 C.10.1260 C.10.1261 C.10.127 C. 10.1289 C.10.134 C.10.158 C.10.159 C.10.160 
C.10.161 C.10.1278 C.10.1201 C.10.1203 C.10.100 C.1 0.1102 C.10.1249 29.06 30.06 01.07 28.06 DIA A 
DIA OXIGENIO SOCIAL  PESCADOR 1 FILHO 1 DEPÓSITO EM  CONTA  MINEIRINHO AZUL ALEMÃO  SÃO FRANCISCO 
ADVOGADOS ISRAEL TRIBO BONITO PAULO CESENA PC / FM / LES  CARI-INTER Entregar a FM no Esc. Entregar 
a Enio no Esc. AEROPLANO MOTOR CARAVELA TRILHO MARI SCO FRAGATA CORAZON FLAVIO FARIA RJ/SP  
ESCOLA/CARIRI DENDÊ SACO F.AYRES CAIXA ANGOLA$ Paga ndo R$ 262.500,00 a TAXA DE 1,75  DARCI / FM' 
Entregar a Darci ou a FM - R$ 30.000,00 VITÓRIA9 En tregando R$ 1.500 na Berrini e R$ 500 na Paes 
de Barros BONFIM - MAR PALCO-ALVORADA FREEZER-COLCH A BRANCA CUMBICA-NEBLINA  TURISTA-AREIA TEATRO-
PEIXE PETROLEO-GASOLINA CENTRO-CERCA  PONTA-ESTRELA AMAZONAS-BARCO COLONIAL-INTERNACIONAL CUCHARA 
BALAO VALENTE ESCUNA CEBOLA NAVIO COENTRO CORVETA ARCO RODOVIARIO EMERGENCIA CAMPOS COMLEXO DO 
ALEMAO CAPIVARI II SÃO BORJA SANTO ANTONIO OBRAS CI VIS CASAN Alterado para dia 30/jun AVESTRUZ 
Transferido para o dia 08/07 CANECLADO- Pagando 01/ 7-R$1.000, no dia 08/7paga o saldo COMPLEXO DO 
ALEMAO C.10.1310 C.10.1311 JARBAS SANT'ANNA/SEMANA DE   a   05 A 09.07.2010 C.10.1309 C.10.1333 
C.10.1327 C.10.1295 C.10.1296 C.10.1297 C.10.1298 C .10.1299< C.10.1300 C.10.1301 C.10.1302 
C.10.1090 C.10.1208 C.10.1334 C.10.1335 C.10.1312 0 6.07 07.07 08.07 09.07 05.07 CORINTIANO HS x FM 
CP ???! Entregar no endereço já fornecido WANDA ENT EADO PARAGUAIO MAQUINA BRAULIO ITALIANO ERNESTO 
BAIARDI VIAS EXPRESSAS$ Depósito em conta (ao câmbi o do dia)  CORREDOR METROPLITANO - CAMPINAS DS 
SUL - VL MOLHES DO RIO GRANDE MAURO DARZÉ HENRIQUE PAIXÃO CONCESSÃO MAUA CHEPA CARLOS ARMANDO BELO 
HORIZONTE BOLONESA ANTÚRIO   

 

Assim como consta na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls ”, diversos 

pagamentos a pedido e coordenados por ANTONIO PALOCCI FILHO  foram realizados em 2010, mesmo 
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ano da relação de pagamentos existentes no arquivo “Unalloc_135270_28545072640_29772770816-

Frag4 ”, podendo ser possível, desta forma, que alguns dos beneficiários já identificados e acima 

relacionados tenham sido os intermediários do recebimento dos valores devidos pelo acerto criminoso 

entre o então parlamentar federal e MARCELO BAHIA ODEBRECHT . 

Tal conclusão, repito, poderá ser alcançada com o deferimento de medidas cautelares 

ostensivas, como buscas e apreensões e conduções coercitivas dos beneficiários identificados. 

 

 

*        *                  * 

 

Em resumo, as conclusões que foram possíveis de serem alcançadas no presente tópico 

da peça policial por diversas medidas cautelares foram: 
 

(i) Documentos recuperados no computador de MARIA LÚCIA GUIMARÃES 

TAVARES , funcionária do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, 

permitem a conclusão de que o grupo empresarial investigado efetuou pagamentos 

espúrios não só para JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA , em decorrência do ajuste criminoso de ANTONIO PALOCCI FILHO  e 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA , mas também para outros agentes vinculados ao ex-

parlamentar e ministro de estado, assim como para prováveis inúmeros outros agentes 

públicos e políticos em virtude de execução de obras, dentre as quais algumas foram 

possíveis de serm identificadas; 

(ii) Foi identificado lançamento de pagamento para a rubrica “MENINO DA 

FLORESTA”, outro beneficiário ainda não identificado cuja destinação de recursos ilícitos 

foi discriminada na planilha “POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls ”, produzida a partir 

do conluio de ANTONIO PALOCCI FILHO  e MARCELO BAHIA ODEBRECHT;  

(iii) Foram identificadas seis (6) entregas de recursos espúrios em espécie na Rua 

Sampaio Viana, 202, sala 72, em São Paulo/SP, sede, à época, da empresa STROTBEK 

& BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,  e aos cuidados de 

indivíduo denominado de CARLOS ALBERTO , cujo terminal telefônico para contato 

estava registrado, em 2010 – época dos lançamentos –, em nome de EDSON VIEIRA 

DOS SANTOS;  

(iv) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie na Av. das 
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Américas, 1155, sala 1211, Rio de Janeiro/RJ, sede da empresa APTO PONTO COM 

COMUNICAÇÕES LTDA – ME, aos cuidados de PEDRO SCHACHTER GUIDORENI, um 

dos sócios da referida empresa; 

(v) Foram identificadas duas (2) entregas de recursos espúrios em espécie na Rua 

Cardoso de Almeida, 1943, São Paulo/SP, em 2010, aos cuidados de LUIZ GUSTAVO 

MACHADO , residente no endereço, sendo que em uma destas oportunidades terminal 

telefônico de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  foi fornecido como contato para o 

Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT; 

(vi) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie em 

estabelecimento hoteleiro localizado, à época, na Rua Arturo Toscanini, 41, Belo 

Horizonte/MG, para a pessoa de GRADISTON COELHO DA SILVA ; 

(vii) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie na Rua das 

Laranjeiras, 227, apto 703, Rio de Janeiro/RJ, sede da empresa D. B. AUDIO 

EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA LTDA, aos cuidados de “OTACILIO ” ou LYGIA 

MARIA DE ARAUJO BORGES , sócia da referida empresa; 

(viii) Foram identificadas duas (2) entregas de recursos espúrios em espécie em 

estabelecimento hoteleiro localizado na Rua Olimpíadas, 205, São Paulo/SP, em 2010, 

aos cuidados de JOSE EUGÊNIO DE JESUS NETO  e SAMUEL VIEIRA MARTINS DA 

SILVA , indivíduos ligados profissionalmente a JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE 

MENDONÇA (DUDA MENDONÇA) ; 

(ix) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie em 

estabelecimento hoteleiro localizado na Rua Iguatemi, 150, São Paulo/SP, para a pessoa 

de ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR , agente público do município de Campinas/SP; 

(x) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie em 

estabelecimento hoteleiro localizado na Rua Capote Valente, 500, Pinheiros, São 

Paulo/SP, para a pessoa de THIAGO NUNES CANCE ; 

(xi)  Foram identificadas duas (2) entregas de recursos espúrios em espécie na Av. 

Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, em 2010, sede de diversas 

empresas constituídas em nome de ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL , 

beneficiário dos recursos; 

(xii) Foi identificada uma (1) entrega de recursos espúrios em espécie na Rua Afonso 

de Freitas, 523, apto 133, São Paulo/SP, para a pessoa de MÁRCIO ANTONIO 

MARUCCI, indivíduo residente no mesmo logradouro. 
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*        *                  * 

 

VI – DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇ ÃO DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

Em apertada síntese, a presente representação policial buscou demonstrar que ANTONIO 

PALOCCI FILHO , em conluio com MARCELO BAHIA ODEBRECHT , foi responsável pela idealização e 

solicitação dos pagamentos discriminados na planilha “POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls ”. 

Conforme elementos de prova produzidos, o motivo para realização do acolhimento das 

solicitações – feitas por ANTONIO PALOCCI FILHO – e/ou para efetivo pagamento das promessas feitas 

– por MARCELO BAHIA ODEBRECHT – resultava da promíscua e criminosa relação entre ambos, 

inclusive por intermédio de assessores e outras pessoas ligadas ao então parlamentar federal e posterior 

ocupante da função de Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, uma vez que ANTONIO PALOCCI FILHO  

era procurado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para discussão de diversos temas, projetos e obras 

que refletiam interesse direto da ODEBRECHT. 

Constatou-se a presença e interferência direta de ANTONIO PALOCCI FILHO  em temas 

que importavam diretamente em benefícios para a ODEBRECHT, como, por exemplo, atuação para 

aprovação de projeto de lei de conversão de medida provisória que previa reconhecimento de benefícios 

tributários, a garantia de que o grupo empresarial seria agraciado com o direito de construção de sondas 

do pré-sal e posterior contratação para operação pela PETROBRAS , a liberação de linhas de créditos 

maiores pelo BNDES para financiamento de obras em Angola a serem executadas pela ODEBRECHT, 

discussões sobre o projeto de construção de submarino (PROSUB), dentre outros. 

As planilhas “POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls ” e “POSICAO - ITALIANO 22 out 

2013 em 25 nov.xls ” revelaram diversos pagamentos realizados, no período de 2008 a 2013, e que 

consistiam na consumação de atos de corrupção, tanto passiva quanto ativa, pela interferência e apoio 

indevido de ANTONIO PALOCCI FILHO  para projetos de interesse do grupo empresarial, bem como em 

verdadeira lavagem de capitais, uma vez que condutas de corrupção importavam, também, em 

remuneração sub-reptícia e, inclusive, por intermédio da utilização de contas no exterior e empresas 

offshore, para agentes do marketing político que prestaram e prestavam, à época, atividade para o 

PARTIDO DOS TRABALHADORES .  

As planilhas também revelaram que parte das contraprestações financeiras pelos atos de 

corrupção foram direcionados a outros agentes – caso do codinome “MENINO DA FLORESTA” –, bem 
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como para projetos que importavam em benefício ao então Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA , no caso da aquisição de terreno para a construção do INSTITUTO LULA , projeto este que não 

foi integralmente executado nos moldes pensados, mas que, sem dúvidas nenhuma, importou em atos 

que confirmaram a solicitação da respectiva vantagem. Cumpre salientar que ANTONIO PALOCCI FILHO  

também teve papel determinante nas tratativas para a aquisição do terreno. 

As planilhas “POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls ” e “POSICAO - ITALIANO 22 out 

2013 em 25 nov.xls ” revelaram que, ao todo, entre 2008 a 2013, a ODEBRECHT, seja por intermédio do 

Setor de Operações Estruturadas , seja por intermédio da empresa D.A.G. CONSTRUTORA , 

despendeu, a pedido e sob coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO , R$ R$ 128.522.000,00 (cento e 

vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais). 

Além da corroboração dos efetivos pagamentos e outros benefícios concedidos pela 

ODEBRECHT em razão da relação criminosa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI 

FILHO, foram identificados diversos beneficiários de recursos ilícitos dos pagamentos operacionalizados 

pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT em 2010, ano em que foram realizados os 

maiores pagamentos em decorrência do acerto entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT  e ANTONIO 

PALOCCI FILHO . Não se sabe, ainda, se algum dos beneficiários identificados está diretamente ligado a 

tais pagamentos, uma vez que os elementos de prova produzidos revelaram pagamentos relacionados a 

inúmeras obras públicas executadas pela ODEBRECHT, isolada ou em consórcio com outras empresas, 

no Brasil e no exterior. 

 

*        *                  * 

 

Demonstrados, de maneira exaustiva – o que se justificou pela gravidade dos crimes, em 

tese, praticados –, os pressupostos para a decretação de prisão preventiva em face de ANTONIO 

PALOCCI FILHO , é necessário que seja consignado que as medidas ora pleiteadas demandam urgência 

na sua implementação, uma vez que é fato público e notório de que o grupo ODEBRECHT está em 

negociação para celebração de acordo de colaboração premiada com a PROCURADORIA GERAL DA 

REPÚBLICA , circunstância que, por si só, deixa em estado de alerta todos os criminosos que se 

envolveram com o grupo empresarial e poderá ensejar prejuízo a futuras investigações e instruções, uma 

vez que é de razoável probalidade que busquem ocultar os ganhos e vantagens ilícitas, assim como 

procederem à destruição de provas e outros elementos de informação. 

Outro fundamento para a decretação da prisão cautelar que se almeja, quiçá o principal, 

reside no inegável risco à ordem pública. 
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Em casos semelhantes, o que permite a utilização do fundamento para a presente 

investigação, o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR assim se pronunciou: 

 
“Risco à ordem pública. 
O contexto não é de envolvimento episódico em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas 
de atuação profissional, longa e sofisticada, no pagamento de propinas em contratos públicos, com 
utilização de expedientes de ocultação e dissimulação relativamente complexos, inclusive com o 
emprego de contas em nome de off-shores no exterior para repasse de propinas, utilização de 
empresas de fachada e simulação de contratos de prestação de serviços simulados ou 
superfaturados. 
Por outro lado, não se pode olvidar a gravidade em concreto dos crimes em apuração, com fundada 
suspeita de que milhões de reais e dólares foram pagos, por meios fraudulentos sofisticados, como 
propina a agentes públicos e políticos.” 

 

Conforme demonstrado, entre 2008 a 2013, a ODEBRECHT despendeu, a pedido e sob 

coordenação de ANTONIO PALOCCI FILHO , R$ R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e 

quinhentos e vinte e dois mil reais) travestidos em vantagem indevida pura e simples, no caso de 

consumação de atos de corrupção, mas também em outras benesses devidas pela atuação de ex-agente 

político e que consistiram em apoio financeiro a agentes de marketing político que prestavam serviços 

para o PARTIDO DOS TRABALHADORES  e vieram a ser remunerados com recursos espúrios, como 

também em aquisição de terreno que consubstanciaria vantagem ao então Presidente da República. 

Além disso, inegável que a depredação da coisa pública praticada por ANTONIO 

PALOCCI FILHO  demandou o auxílio imprescindível de BRANISLAV KONTIC  e JUSCELINO ANTONIO 

DOURADO. 

O primeiro, conforme amplamente demonstrado na presente peça, exercia verdadeira 

função de “braço direito” de ANTONIO PALOCCI FILHO . 

O segundo, por sua vez, e conforme apontado nas planilhas “POSICAO – 

ITALIANO31072012MO.xls ” e “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls ”, auxiliou ANTONIO 

PALOCCI FILHO  no recebimento, da ODEBRECHT, de valores indevidos que totalizaram R$ 

48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais). 

Inegável, assim, a participação consciente de BRANISLAV KONTIC  e JUSCELINO 

ANTONIO DOURADO nos atos de corrupção e lavagem de capitais praticados por ANTONIO PALOCCI 

FILHO. 

Por sua vez, igualmente inegável que ANTONIO PALOCCI FILHO , BRANISLAV KONTIC  

e JUSCELINO ANTONIO DOURADO associaram-se a MARCELO BAHIA ODEBRECHT  para o 

cometimento de diversos crimes contra a Administração Pública. 

Cumpre ressaltar, por fim, que os documentos e materiais analisados e em posse da 
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POLÍCIA FEDERAL  não excluem a hipótese razoável de que após 2013 ANTONIO PALOCCI FILHO  e 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  continuaram a ajustar e combinar pagamentos de vantagens em valores 

milionários, sobretudo pelos registros, conforme disposto no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

124/2016 (ANEXO3, evento atual), de reuniões entre ambos em 2014 e 2015. 

Aliás, tais reuniões ocorreram após as deflagrações das fases ostensivas iniciais da 

OPERAÇÃO LAVAJATO , sendo também permitida a conclusão de que ambos os agentes possam ter 

tratado sobre aspectos e modos de obstrução do complexo e numeroso conjunto de investigações. 

Por fim, é de ser considerado pelo MM. Juízo que mesmo fora de cargos políticos, 

ANTONIO PALOCCI FILHO  continuou a intermediar e a solicitar, em nome do PARTIDO DOS 

TRABALHADORES  e do Governo Federal, vantagens junto a MARCELO BAHIA ODEBRECHT , uma vez 

que não houve a cessação de tratativas de temas de interesse da ODEBRECHT junto ao governo, como, 

por exemplo, o projeto PROSUB e a construção da Arena Corinthians. 

 

*        *                  * 

 

Os elementos probatórios exaustivamente apresentados ao longo da presente peça 

jurídico-policial constituem base jurídica e legal suficiente para a autorização judicial para a realização de 

buscas e apreensões nos endereços residenciais e profissionais dos investigados, a fim de que sejam 

apreendidos: documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles praticados; 

numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de convicção para a completa identificação 

de todos os coautores e partícipes dos delitos. 

Trata-se de medida de polícia judiciária de fundamental importância para corroborar os 

elementos de prova já angariados no curso das investigações. 

Saliente-se que a medida, conjugada com conduções coercitivas também pleiteadas, é de 

peculiar importância para os investigados descritos no tópico V, uma vez que é necessária a colheita de 

elementos de prova para se descortinar os motivos para o recebimento de recursos em espécie 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas  da ODEBRECHT, assim como eventual 

existência de vínculos com os atos de corrupção praticados por ANTONIO PALOCCI FILHO  e outros. 

 

 

*        *                  * 
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VII – DOS PEDIDOS 

 

Por todos os motivos apresentados, a POLÍCIA FEDERAL , por intermédio da Autoridade 

Policial signatária, REPRESENTA à Vossa Excelência: 

 

(A) Pela intimação dos membros da Força-Tarefa Operação Lava-Jato no Ministério 

Público Federal/Procuradoria da República no Paraná para elaboração de parecer; 

 

(B) Pela decretação da prisão preventiva  de ANTONIO PALOCCI FILHO (CPF nº 

062.605.448-63), BRANISLAV KONTIC (CPF nº 998.543.178-20) e JUSCELINO 

ANTONIO DOURADO  (CPF nº 353.597.141-15) para garantia da ordem pública e da 

conveniência da instrução criminal; 

 

(C) Pela expedição de mandados de busca e apreensão  nos endereços, a serem 

oportunamente apresentados – estão sendo finalizados os levantamentos e confirmações 

sobre cada logradouro –, de: 

- ANTONIO PALOCCI FILHO (CPF nº 062.605.448-63); 

- PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA  (CNPJ nº 

08.432.773/0001-59); 

- BRANISLAV KONTIC (CPF nº 998.543.178-20); 

- JUSCELINO ANTONIO DOURADO  (CPF nº 353.597.141-15); 

- J & F ASSESSORIA LTDA (CNPJ nº 07.621.941/0001-91); 

- RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS (CPF nº 280.689.438-70); 

- DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO (CPF nº 405.888.745-15); 

- D.A.G. CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 02.903.203/0001-13); 

- RAUL ANDRES CABRERA BRAVO (CPF nº 134.437.168-06); 

- STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA  (CNPJ 

nº 61.060.307/0001-72); 
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- EDSON VIEIRA DOS SANTOS (CPF nº 008.559.098-38); 

- APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA - ME  (CNPJ nº 04.892.114/0001-44); 

- PEDRO SCHACHTER GUIDORENI (CPF nº 089.890.937-67); 

- LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04); 

- GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34); 

- LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES (CPF nº 096.899.307-96); 

- D. B. AUDIO EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA LTDA  (CNPJ nº 04.733.877/0001-42); 

- JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO (CPF nº 107.137.188-62); 

- SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA; 

- ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35); 

- THIAGO NUNES CANCE (CPF nº 905.022.641-87); 

- ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL (CPF nº 007.997.168-71); 

- MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI  (CPF nº 450.749.929-15); 

- MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  (CPF nº 911.781.507-04); 

 

 

(D) Pela expedição de mandados de busca e apreensão  com finalidades específicas 

de constatação e coleta de dados de portarias e de fontes humanas, nos endereços a 

serem oportunamente apresentados – estão sendo finalizados os levantamentos e 

confirmações sobre cada logradouro –, da: 

-  Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a empresa 

STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA , para 

constatação acerca da existência e continuidade de atividade econômica da empresa 

naquela localidade, bem como para extração de dados de portaria do edifício, seja por 

meio digital ou de controle físico, relativo a acessos de visitantes do ano de 2010, e para 

realização de entrevistas, a serem consignadas no auto circunstanciado da busca, com 

pessoas que tenham conhecimento, no local, das atividades e dos sócios das empresa 
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STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAND A LTDA ; 

- Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B, Jardim Paulista, São Paulo/SP, local em que 

UBIRAJARA GUIMARÃES  recebeu recursos em espécie do Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT, para constatação acerca da existência de unidades 

comercias e/ou residenciais pertencentes ao investigado UBIRAJA GUIMARÃES nos dias 

atuais e/ou durante 2010, bem como para extração de dados de portaria do edifício, seja 

por meio digital ou de controle físico, relativo a acessos de visitantes do ano de 2010, e 

para realização de entrevistas, a serem consignadas no auto circunstanciado da busca, 

com pessoas que tenham conhecimento, no local, da identidade, profissão e atividades 

exercidas por UBIRAJA GUIMARÃES ; 

- Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, local em que ANTONIO LUIZ 

DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL  recebeu recursos em espécie do Setor de Operações 

Estruturadas  da ODEBRECHT, para constatação acerca da existência de unidades 

comercias e/ou residenciais pertencentes ao investigado ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 

PINTO PASCOAL  nos dias atuais e/ou durante 2010, bem como para extração de dados 

de portaria do edifício, seja por meio digital ou de controle físico, relativo a acessos de 

visitantes do ano de 2010, e para realização de entrevistas, a serem consignadas no auto 

circunstanciado da busca, com pessoas que tenham conhecimento, no local, da 

identidade, profissão e atividades exercidas por ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO 

PASCOAL ; 

 

(E) Pela expedição de mandados de condução coercitiva de: 

- RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS (CPF nº 280.689.438-70); 

- DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO (CPF nº 405.888.745-15); 

- RAUL ANDRES CABRERA BRAVO (CPF nº 134.437.168-06); 

- EDSON VIEIRA DOS SANTOS (CPF nº 008.559.098-38); 

- PEDRO SCHACHTER GUIDORENI (CPF nº 089.890.937-67); 

- LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF nº 813.598.538-04); 

- GRADISTON COELHO DA SILVA (CPF nº 487.866.677-34); 
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- LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES (CPF nº 096.899.307-96); 

- JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO (CPF nº 107.137.188-62); 

- SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA; 

- ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR (CPF nº 059.172.228-35); 

- THIAGO NUNES CANCE (CPF nº 905.022.641-87); 

- ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL (CPF nº 007.997.168-71); 

- MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI  (CPF nº 450.749.929-15); 

- MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  (CPF nº 911.781.507-04); 

 

(F) Pelo bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais mantidas em nome 

de: 

- ANTONIO PALOCCI FILHO (CPF nº 062.605.448-63); 

- PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA  (CNPJ nº 

08.432.773/0001-59); 

- BRANISLAV KONTIC (CPF nº 998.543.178-20); 

- JUSCELINO ANTONIO DOURADO  (CPF nº 353.597.141-15); 

- J & F ASSESSORIA LTDA (CNPJ nº 07.621.941/0001-91). 

 

(G) Pela manutenção do sigilo do presente procedimento enquanto não houver a 

execução, em sua integralidade, das medidas que vierem a ser deferidas. 

 
 
Respeitosamente, 
 
 

 
(via EPROC) 

FILIPE HILLE PACE 
Delegado de Polícia Federal 

3ª Classe – Matrícula nº 19.291 


