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MEMORIAIS ESCRITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , por intermédio dos Procuradores da
República que subscrevem, com fulcro no artigo 403, § 3º,  do CPP, vem, em atenção à
decisão proferida no evento 425, apresentar MEMORIAIS ESCRITOS , nos termos a seguir
aduzidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
em  face  de  CLAUDIA CORDEIRO  CRUZ  (“CLAUDIA CRUZ ”),  IDALÉCIO  DE
CASTRO  RODRIGUES  DE  OLIVEIRA  (“ IDALÉCIO  OLIVEIRA ”),  JOÃO
AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES (“JOÃO  HENRIQUES”), e  JORGE  LUIZ
ZELADA  (“JORGE ZELADA ”), pelos crimes de corrupção ativa (art. 333, §2º, do Código
Penal), corrupção passiva (art.  317, § 2º c/c art. 327, § 2º do Código Penal),  lavagem de
dinheiro (art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98) e evasão de divisas, na modalidade de
manutenção de depósitos não declarados no exterior (art. 22, última parte do parágrafo único,
da lei 7.492/86).

Conforme  narrado  na  denúncia,  IDALÉCIO  OLIVEIRA , proprietário  da
empresa COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES (CBH), ofereceu, prometeu e
efetivamente pagou propina a agentes públicos brasileiros por meio do representante destes,
JOÃO HENRIQUES , para a viabilização de contrato de aquisição de 50% dos direitos de
exploração de um campo de petróleo localizado na República do Benin pela PETROBRAS.
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JORGE  ZELADA ,  diretor  da  área  internacional  da  PETROBRAS, e  o  então  deputado
federal EDUARDO CONSENTINO CUNHA, um dos responsáveis no PMDB por manter
JORGE ZELADA  no cargo de diretor da estatal, aceitaram a vantagem indevida por meio de
JOÃO HENRIQUES , a fim de propiciar a celebração do contrato entre a PETROBRAS e a
CBH, sendo que para isso foram realizados diversos atos que descumpriram normas de boa
governança. 

O  pagamento  da  propina  ocorreu  de  forma  oculta  e  dissimulada.  JOÃO
HENRIQUES e  IDALÉCIO  OLIVEIRA  celebraram  um  contrato  de  agenciamento
ideologicamente  falso  no  valor  de  USD  10.000.000,00 entre  a  empresa  petrolífera
LUSITANIA PETROLEUM, também pertencente a  IDALÉCIO OLIVEIRA , e a  offshore
ACONA INTERNATIONAL, de JOÃO HENRIQUES . 

A partir da conta bancária mantida no banco suíço BSI pela offshore ACONA
INTERNATIONAL,  JOÃO  HENRIQUES  promoveu  a  pulverização  da  vantagem
econômica indevida acertada no negócio mediante transferências em benefício de diversas
contas bancárias secretas, todas no exterior, também mantidas na Suíça e em outros países,
tais como Estados Unidos, Hong Kong, Luxemburgo e Mônaco. 

Umas dessas contas bancárias é a titularizada pelo trust ORION SP, mantida
no banco Merryll Linch (atual Julius Bär), em Genebra, Suíça, que tinha como controlador o
então deputado federal EDUARDO CONSENTINO CUNHA. Em favor desta conta, JOÃO
HENRIQUES repassou, dos USD 10.000.000,00 iniciais, a quantia de USD 1.500.000,00, o
equivalente a CFH 1.311.700,00, valor efetivamente recebido por EDUARDO CUNHA a
título de propina.

Os valores recebidos por EDUARDO CUNHA foram transferidos para outras
três contas: uma em nome do trust TRIUMPH SP; outra em nome da offshore NETHERTON;
e a última em nome da denominada KÖPEK, todas mantidas no Banco Julius Bär. Enquanto
as  duas  primeiras  eram  controladas  diretamente  por  EDUARDO  CUNHA,  settlor e
beneficiário  econômico  dos  trusts e offshores acima identificadas,  a  terceira  tinha  como
beneficiária esposa dele CLAUDIA CRUZ . 

Com os valores de origem criminosa recebidos por EDUARDO CUNHA em
conta,  CLAUDIA  CRUZ  utilizou-os  para  compras  de  valores  vultuosos,  mediante  a
aquisição de bens de luxo em lojas  de grife  nos Estados  Unidos e  na Europa,  além do
pagamento de outras despesas pessoais da acusada e de seus familiares.

Por fim, JOÃO HENRIQUES e CLAUDIA CRUZ não declararam os valores
mantidos em contas no exterior às autoridades brasileiras, o primeiro no que diz respeito a
conta ACONA e a segunda referente a conta KÖPEK.

Em razão destes fatos, foi imputado a IDALÉCIO OLIVEIRA  a prática dos
crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro; a JORGE ZELADA  a prática do crime de
corrupção  passiva;  a  JOÃO  HENRIQUES  a  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas, na modalidade de manutenção de depósitos não
declarados no exterior; e a CLAUDIA CRUZ pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão
de divisas, na modalidade de manutenção de depósitos não declarados no exterior.

Na ocasião, este Órgão Ministerial requereu a fixação do montante mínimo de
USD 10.000.000,00 a título de reparação dos danos causados.

A denúncia  foi  integralmente  recebida  em  09/06/2016,  conforme  decisão
constante  no  evento  3,  tendo  sido  decretada  nova  prisão  preventiva  do  réu  JOÃO
HENRIQUES em razão dos fatos descritos na inicial. 
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A PETROBRAS requereu habilitação como assistente de acusação (evento 30).
Sem oposição das partes, o pedido foi deferido (evento 107).

Após  regular  citação  dos  acusados1,  as  defesas  apresentaram  respostas  à
acusação, sustentando:

i) JORGE LUIZ ZELADA  (evento 35):

a) inépcia da inicial e falta de justa causa; b) ausência de provas de autoria; e c)
incompetência e suspeição deste juízo,  sem, no entanto,  opor  exceção em apartado.  Não
apresentou testemunhas. 

ii) JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  (evento 36):

a) reservou sua defesa de mérito ao final. Optou por não arrolar testemunhas. 

iii) CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ  (eventos 52):

a) violação  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  a.1) diante  da  ausência  da
juntada  de  documentos  imprescindíveis  à  defesa,  como  do  procedimento  investigatório
instaurado pela Suíça,  relatório  da comissão interna de apuração da PETROBRAS sobre
reportagem da revista época e não disponibilização de registros audiovisuais de colaborações
premiada;  a.2) bem como por existirem documentos em língua estrangeira não traduzidos
para  o  português,  como  documentos  referentes  à  aquisição  do  campo  de  exploração  de
petróleo em Benin e extratos bancários; b) ilicitude de provas, b.1) pois inexistente previsão
legal para transferência de processos via cooperação jurídica internacional,  b.2) bem como
por inexistir crime de evasão de divisas na Suíça, b.3) além de inexistir ordem judicial para
afastamento de sigilo bancário na Suíça;  c) inépcia da inicial para o crime de lavagem de
dinheiro oriundo do crime de corrupção, tendo em vista a ausência de descrição da conduta
delituosa;  d) atipicidade do crime de lavagem de dinheiro,  pois  valores supostamente de
origem criminosa não teriam transitado na conta da acusada; e) inépcia da inicial para o crime
de lavagem de valores não decorrentes da transferência oriunda da conta ACONA, dado que
ausente descrição do crime antecedente; f) ausência de justa causa para o crime de lavagem de
valores não decorrentes da transferência oriunda da conta ACONA, diante da impossibilidade
do crime de evasão de divisas ser o crime antecedente; g) inépcia da inicial para o crime de
lavagem de dinheiro em decorrência do uso dos valores, visto que não descrito o dolo;  h)
atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em decorrência do uso dos valores, uma vez que
não configura conversão de ativos ilícitos em lícitos;  i) atipicidade do crime de evasão de
divisas,  uma  vez  que  foram  mantidos  valores  inferiores  a  USD  100.000,00;  e  j)
impossibilidade de aplicação de concurso material ao crime de evasão de divisas por se tratar
de crime permanente. Arrolou diversas testemunhas, dentre parlamentares federais, ministro
de estado e pessoas residentes no exterior.

iv) IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (evento 58):

a)  necessidade  de  assegurar  o  exercício  da  ampla  defesa,  fazendo-se
indispensável  a tradução de documentos juntados em língua inglesa para o português;  b)
necessidade de anotação de sigilo aos autos, diante da juntada de documentos referentes a
processo arbitral entre a CBH, PETROBRAS e SHELL;  c) ausência de dolo na conduta do
acusado,  pois  não  tinha  ciência  de  que  a  offshore  ACONA, representada  por  JOÃO
HENRIQUES, realizaria transferências a agentes públicos. Apresentou sua versão sobre os
fatos. Arrolou testemunhas. Juntou documentos envolvendo as transações realizadas entre a

1JORGE ZELADA no evento 25; JOÃO HENRIQUES  no evento 26; IDALÉCIO OLIVEIRA  no evento 50;
e  CLÁUDIA CRUZ  no evento 87.
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CBH, PETROBRAS e SHELL.

Em decisão proferida no evento 59, o Juízo não acatou as preliminares de
inépcia da denúncia, ausência de justa causa e absolvição sumária; deferiu parcialmente o
pedido de tradução de documentos solicitado pelas defesas de  IDALÉCIO OLIVEIRA  e
CLAUDIA CRUZ ;  deferiu parcialmente o pedido da defesa de  IDALÉCIO OLIVEIRA
quanto à anotação de sigilo, concedendo apenas para os documentos constantes no evento 58,
OUT22 e OUT25; deferiu o pedido de IDALÉCIO OLIVEIRA  de entrega pela Petrobras do
contrato de farm out firmado com a Shell relativamente ao empreendimento em Benin e dos
contratos e aditivos relativamente à venda 50% de seus ativos na África ao BTG Pactual.
Ainda determinou que o MPF solicitasse à Suíça o envio de cópia integral do processo que
levou  à  obtenção  dos  documentos  bancários  de  CLAUDIA  CRUZ  e  EDUARDO
CONSENTINO DA CUNHA.

Nos  eventos  128  e  129  a  PETROBRAS  juntou  a  íntegra  dos  anexos  do
relatório da comissão interna de apuração do caso em questão.

Documentos traduzidos para a língua portuguesa foram juntados no evento
190.

As testemunhas foram ouvidas conforme segue:

Testemunhas Vídeo (evento) Transcrição (evento)

MPF Luis  Eduardo  Alves  do

Nascimento

121 136

Rafael de Castro da Silva 121 136

Eduardo Costa Vaz Musa 121 136

Idalecio 
Oliveira 

Nélio Rezende 183 203

Carlos Felipe Benvenutti 186 211

Claudia Cruz José Tadeu de Chiara 183 203

Laerte de Lima Rimoli 183 203

Marcos Luiz Oliveira de Souza 186 211

Carlos Eduardo Xavier Marun 207 236

Maurício Quintella Malta Lessa 209 235

Átila Lins --- 237

Ester de Sousa Lemos 238 264

Hugo  Motta  Wanderley  da

Nóbrega

239 264

Jovair de Oliveira Arantes 249 264

Felipe Maia --- 210

Bruno Araújo --- 225

Gilberto Nascimento Siva --- 246

Os acusados  foram interrogados  nos eventos  270/271, sendo os  termos  de
transcrição  juntados  nos  eventos  286/292.  As  certidões  de  antecedentes  criminais  foram
juntadas nos eventos 287/290. 
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Na  fase  do  artigo  402  do  CPP,  foram  requeridas  diligências
complementares.  O  MPF requereu  o  traslado  para  a  presente  ação  penal  de
documentos  relativos  ao  afastamento  de  sigilo  telemático  dos  acusados,  o  que  foi
deferido por meio da decisão constante no evento 301 e efetivado no evento 302.

No  evento  318,  a  PETROBRAS  promoveu  a  juntada  dos  anexos  dos
relatórios finais da CIA PRESIDÊNCIA 121/2013 e CIA AGP 130/2016.

Com base no artigo 234 do CPP, foram juntados documentos constantes
em processos conexos e sentenças proferidas no caso lava jato (eventos 427-432)

Vieram os autos para alegações finais (evento 425). 

É o relatório.

2. PRELIMINARES

2.1. Alegações de inépcia da inicial e ausência de justa causa.

Vislumbra-se que os requisitos da denúncia estão previstos no artigo 41 do
Código de Processo Penal. Pela simples leitura da inicial acusatória verifica-se a descrição
suficiente dos crimes,  com indicação de fortes indícios de autoria e materialidade para a
deflagração da persecução penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Não há razões para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim
que a peça foi recebida (evento 3), sendo tal posicionamento ratificado por ocasião da análise
das respostas à acusação (evento 59).

Nesse sentido, vê-se que a denúncia individualiza ações no tempo e no espaço.
As condutas são descritas em seus elementos pertinente aos tipos penais. Esclareceu-se como
funciona o esquema delitivo operado pelos acusados. A imputação atribuiu não só condutas de
cada um dos imputados, individualizando-as, mas também a consciência e vontade de cada
um em efetuá-las (dolo). Na análise da autoria, são citados os fundamentos pelos quais se
chegou à conclusão de que cada denunciado é autor do crime. São citadas, na abordagem de
cada um dos delitos perpetrados, as provas que fundamentam a acusação. 

Há  a  devida  qualificação  jurídica  dos  denunciados,  capitulação  dos  fatos,
requerimento  final,  indicação de provas  a  produzir, local,  data,  assinatura,  indicação dos
agentes públicos responsáveis pela peça e assim por diante. Da mesma forma, indicados todos
os elementos informativos e de prova que embasaram a acusação, aos quais os acusados
tiveram pleno acesso e conhecimento, possibilitando o exercício do direito de defesa.

Ademais, a instrução, igualmente, seguiu regularmente, com o pleno exercício
do  direito  de  defesa  pelos  acusados,  os  quais  demonstraram  total  conhecimento  das
imputações que lhes foram realizadas, apresentando sua própria versão em juízo.

Por fim, a justa causa – constatada pela presença de lastro probatório mínimo a
embasar a peça acusatória, a fim de que não se submeta alguém a julgamento público ante
uma denúncia sem quaisquer fundamentos2 – estava presente não apenas por declarações dos
réus  colaboradores,  mas  em  especial  pela  farta  prova  documental  que  acompanhava  a
denúncia, em especial dos detalhados extratos bancários encaminhados pelas autoridades da
Confederação Suíça, o que possibilitou realizar o rastreamento dos valores espúrios.

2 Inq 2588, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013. 
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Desse modo, não há que se falar em ausência denúncia inepta ou ausência de
justa causa para ação penal. 

2.2.  Alegação de incompetência  territorial  e  não conexão com os  fatos  apurados  na
denominada Operação Lava Jato.

Foi proposta por CLÁUDIA CRUZ  a exceção de incompetência nº 5033443-
92.2016.4.04.7000, a qual foi julgada improcedente. Naqueles autos, o  MPF já manifestou
sua posição sobre a alegação de falta de competência. Por respeito ao debate, todavia, são
rebatidos os argumentos da defesa. 

De antemão, verifica-se que o argumento de CLÁUDIA CRUZ  de que os fatos
da presente ação penal não guardam relação com o esquema de corrupção na PETROBRAS
não prospera,  uma vez que o negócio descrito no presente processo trata,  justamente,  de
contrato de aquisição de direitos de exploração de um campo de petróleo na África pela
PETROBRAS, com atuação de ex-diretor corrompido e de conhecido lobista já condenados
por este Juízo em outras operações da Lava Jato.

Sob este prisma, a reunião dos processos que apuram o esquema de corrupção
na PETROBRAS perante o competente Juízo de Curitiba se dá por imperiosa necessidade
instrutória, possibilitando ao julgador uma visão completa dos fatos, conforme objetivado pela
regra da conexão instrumental na visão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  DE
QUADRILHA,  ESTELIONATO,  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  E
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 76, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  CONEXÃO  PROBATÓRIA.  DELITOS  PRATICADOS
COM  PARTICIPAÇÃO  DE  SERVIDORES  DA  SUFRAMA.
AUTARQUIA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  SÚMULA N.  122  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1.  Dispõe  o  art.  76,  III,  do  Código  de  Processo  Penal,  que  a
competência será determinada pela conexão quando a prova de uma
infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na
prova  de  outra  infração.  O  objetivo  de  tal  conexão, chamada  de
probatória ou instrumental, é evitar que, para uma mesma situação de
fato,  sejam  expedidas  decisões  conflitantes,  bem  como  para
possibilitar ao juízo processante uma visão mais completa dos fatos,
viabilizando, assim, um julgamento mais preciso. (…)
(STJ  –  Quinta  Turma  –  Unânime  –  relator:  Min.  Marco Aurélio
Bellizze – Agravo Regimental no Recurso Especial 1112829 – Autos:
200800560251 – Decisão: 10/06/14 – DJE: 18/06/14).

No  caso  concreto,  verifica-se  que  os  diferentes  núcleos  –  administrativo,
empresarial, operacional e político – que compunham a organização criminosa que vitimou a
PETROBRAS eram vinculados funcional  e intrinsecamente um em relação ao outro,  não
podendo a persecução criminal em face de seus componentes ser pulverizada em diferentes
órgãos jurisdicionais, a la carte. 
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Em realidade, não causa surpresa que as defesas queiram desmembrar, como
estratégia,  o  feito  em  tantos  casos  penais  diferentes  quanto  possível,  através  do
desmembramento da causa e a remessa de cada fato para local distinto: São Paulo, Distrito
Federal,  Rio de Janeiro  e Curitiba.  Afinal,  quanto menor o fragmento de realidade a ser
analisado,  menor a possibilidade de se chegar a  uma verdade acima de qualquer  dúvida
razoável.

Analogicamente, o que a defesa faz é buscar transformar um rosto, que oferece
rica compreensão sobre o todo, em suas partes. Desmembrar o caso concreto em inúmeros
subcasos seria o mesmo que dividir o retrato de uma pessoa em inúmeras partes e depois
esperar que o julgador, vendo apenas um pedaço da face de alguém (como os olhos, por
exemplo), diga a quem pertence.

Estabelecidas essas premissas, vislumbra-se que a ação penal em questão não
trata de acusação dissociada das demais relacionadas à denominada Operação Lava Jato. 

Quanto ao suscitante JORGE LUIZ ZELADA , foi comprovado na ação penal
conexa  n°  5039475-50.2015.4.04.7000  que  ele,  enquanto  Diretor  Internacional  da
PETROBRAS,  foi  corrompido  pelas  empresas  VANTAGE DRILLING e  TMT para  que
houvesse  facilitação  do  contrato  de  operação  e  afretamento  do  navio-sonda  TITANIUM
EXPLORER, bem como que ZELADA era beneficiário final de conta na Suíça em nome da
offshore TUDOR ADVISORY INC, abastecida com valores oriundos de propinas acertadas
em contratos da PETROBRAS. 

Ainda  no  contexto  do  contrato  de  operação  e  afretamento  do  navio-sonda
TITANIUM EXPLORER, foi apurado o operador e lobista JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES, corréu na presente ação penal, atuou na negociação e repasse de propinas
acertadas  no  referido  contrato,  distribuindo  parte  dessa  propina  ao  PARTIDO  DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, integrado pelo marido da acusada
CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ . Por estes fatos,  JOÃO HENRIQUES  foi condenado a 6
anos e 8 meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva.

Por  fim,  a  presente  ação  penal  trata  de  crimes  de  lavagem  de  dinheiro
transnacional e contra o sistema financeiro nacional, cuja competência é da Justiça Federal 

Nesse  contexto,  inegável  a  conexão  deste  feito  com o  caso  lava  jato  e  a
competência do presente Juízo.

2.3. Alegação de ausência de documentos necessários ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.

2.3.1.  Ausência  de  gravação  audiovisual  de  colheita de  depoimentos  prestados  em
colaboração premida.

As defesas de IDALÉCIO OLIVEIRA e  CLAUDIA CRUZ  afirmaram que
houve cerceamento de defesa em virtude da indisponibilidade do registro audiovisual dos
depoimentos  prestados  em  colaboração  premiada  por  NESTOR  CUÑAT  CERVERÓ,
FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES  e  HAMYLTON  PINHEIRO  PADILHA
JÚNIOR.

 7/69



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

No  que  tange  aos  colaboradores  NESTOR  CERVERÓ  e  FERNANDO
SOARES, na decisão do evento 59 este juízo esclareceu que ambos os colaboradores tiveram
seus  acordos  homologados  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  não  dispondo este  Juízo  das
gravações, devendo as defesas, se assim quisessem, requerer os registros junto a Suprema
Corte.

Já  em  relação  a  HAMYLTON  PADILHA ,  conforme  já  esclarecido  em
audiência (evento 121), o  MPF não dispõe de outras gravações que não as já juntadas aos
autos. Neste contexto, ressalte-se que o registro audiovisual do depoimento trata-se de medida
facultativa,  uma vez  que é  possível  a  compreensão dos  fatos  relatados  pelo  colaborador
quando os  mesmos são devidamente  reduzidos a  termo  na presença de  seus  advogados,
conforme letra expressa do art. 4º, §13, da Lei 12.850/13.

Assim, por ausência de violação legal e afronta ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, não procedem as alegações dos suscitantes.

2.3.2.  Ausência de cópia integral  do processo investigativo suíço instaurando em face de
Eduardo Cunha

A defesa  de  CLAUDIA CRUZ  requereu,  em  resposta  à  acusação,  cópia
integral do processo investigativo suíço, lá autuado sob o n. SV.15.0471-LEN, em face de
EDUARDO CUNHA e de seus familiares, o qual foi transferido às autoridades brasileiras em
29 de setembro de 2015. 

Ao apreciar o pedido, este Juízo consignou (evento 59) que:

Importa esclarecer que, na Suíça, foi instaurado processo por suspeita de lavagem de
dinheiro contra o Deputado Federal Eduardo Consentino da Cunha.
Tal investigação foi transferida pelas autoridades brasileiras ao Brasil.
Os autos estão instruídos principalmente com cópias dos documentos bancários das
contas secretas mantidas na Suíça por Eduardo Consentino da Cunha e sua esposa e
que foram obtidas pelas autoridades suíças.
Os  autos  estão  também instruídos  com os  documentos  da  cooperação  jurídica
internacional,  como  os  ofícios  de  encaminhamento  das  provas  das  autoridades
suíças, os documentos relativos ao recebimento desse material, inclusive perante o
Departamento  de  Recuperação  de  ativos  e  Cooperação  Jurídica  Internacional
(DRCI) do Ministério da Justiça.
Pelo que se depreende da cópia do Inquérito 4.146 em trâmite no Supremo Tribunal
Federal (evento 2 do processo conexo 5014073-30.2016.4.04.7000), a integralidade
da documentação relativa à cooperação jurídica internacional foi enviada ao Brasil e,
por cópia, a este Juízo.
Nas fls. 81-87 do arquivo eletrônico inq1, evento 2, do processo conexo 5014073-
30.2016.4.04.7000, consta, traduzida, descrição do procedimento adotado na Suíça.
É o quanto basta para o exercício da ampla defesa no Brasil.
Reclama,  porém,  a  Defesa  acesso  a  elementos  que  permitam a  ela  averiguar  a
legalidade da investigação na Suíça, como a origem das apurações.
Entretanto, não cabe aqui, perante a Justiça Federal brasileira, questionar o
processo e os atos processuais praticados na Suíça.
Mesmo em cooperação jurídica internacional, os atos jurídicos seguem as leis e
regras vigentes no país nos quais são produzidos. Em outras palavras e como é
básico em Direito Internacional, seguem-se as leis e regras do local de produção
do ato ("locus regit actum"). Por todos, veja-se o comentário de Guy Stessens:
"A  cooperação  internacional  em  assuntos  criminais  desenvolve-se,  quase
invariavelmente,  sob a  base do princípio  locus regit  actum,  segundo o qual  os
Estados  Requeridos  aplicam  suas  próprias  leis  (processuais)  para  cumprir
requisições de cooperação. Este princípio é estabelecido em tratados de assistência
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mútua, assim como nas leis locais de vários Estados."  (STESSENS, Guy.  Money
Laundering: A new international Law Enforcement Model. Cambridge University
Press, 2000, p. 301.)
Então,  pretendendo a Defesa de Cláudia Cordeiro Cruz questionar a validade
dos  atos  praticados  pelas  autoridades  suíças,  deve  contratar  um advogado
naquele país que poderá questionar os atos perante as autoridades ou Cortes de
Justiça competentes daquele país.
Não  tem  qualquer  propósito  pretender  acesso  à  integralidade  do  processo  de
investigação realizado na Suíça para questionar a sua validade perante os Tribunais
brasileiros.
Portanto, não há falar em qualquer cerceamento de defesa.
De todo modo, é o caso de deferir o requerido pela Defesa para determinar ao MPF
que, em consulta  à sua contraparte suíça,  solicite  o envio  a este Juízo de cópia
integral do processo que levou à obtenção dos documentos bancários na Suíça da
acusada e seu cônjuge caso isso seja possível pela lei suíça. Prazo de 30 dias para o
MPF informar as providências tomadas e da viabilidade.

Como bem fundamento por este Juízo na decisão acima transcrita, não tem
qualquer fundamento a alegação de violação à ampla defesa com base em questionamento de
validade de atos realizados por autoridades de outro país. Todavia, por mera liberalidade, este
Juízo determinou ao MPF que solicitasse o envio de cópia integral da investigação que levou
à transferência de processos. 

A determinação deste Juízo foi diligenciada diretamente pelo Excelentíssimo
Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Rodrigo  Janot,  que  através  do  Ofício  GAB/PGR n°
823/2016/ALJ/SCI/PGR (evento 190, anexo2) solicitou ao Procurador-Geral da Suíça, Dr.
Michael  Lauber,  “informações pormenorizadas sobre os atos de investigação que deram
origem ao Processo n° 15.0471-LEN”. 

Em  resposta,  as  autoridades  da  Confederação  Suíça  informaram  que  a
integralidade da documentação relativa à cooperação jurídica internacional foi remetida por
ocasião da transferência do processo lá em trâmite em face de EDUARDO CUNHA e seus
familiares, nos seguintes termos:

Prezado Senhor Procurador-Geral da República Janot
A pedido  do  procurador  público  federal  Michael  Lauber  e  em atenção  a  vossa
manifestação escrita de 18 de agosto de 2016, eu informo, na qualidade de condutor
responsável do processo, que a integralidade de todos os autos aqui em trâmite foi
anexada em forma eletrônica ao requerimento enviado às autoridades de persecução
penal brasileiras, relativo ao pedido de que as mesmas assumissem a condução da
persecução  penal  contra  Eduardo  Consentino  Cunha,  e que  até  então  essa  é  a
documentação completa. Em outras palavras, não há nenhuma peça dos autos aqui
existentes  que  não  tivesse  sido  anexada,  por  meio  de  cópia  eletrônica,  ao
mencionado requerimento de transferência da persecução penal.

Assim, não assiste razão à acusada CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ  ao alegar
violação à sua ampla defesa,  uma vez que todos os documentos relativos à investigação
empreendida pelas Autoridades Suíças nos autos de investigação n° 15.0471-LEN encontram-
se anexados aos presentes autos, inclusive com a mídia digital encaminhada pelo MPF no
evento 353. 

Por essas razões, não há qualquer cerceamento de defesa.

2.4.  Alegação de ilicitude da prova oriunda da Suíça e irregularidades na cooperação
internacional. 
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A Defesa de CLAUDIA CRUZ  arguiu ilicitude das provas advindas da Suíça
para imputação do crime de evasão de divisas, uma vez que tal conduta não é criminalizada
naquele  país.  Alegou,  também,  que  diante  da  inexistência  de  previsão  legal  para  a
transferência  de  processos  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  tal  medida  deve  ser
interpretada à luz dos parâmetros que balizam o instituto da extradição, dentre eles o princípio
da dupla incriminação. 

Conforme  destacado  por  este  Juízo  (eventos  59/107)  e  por  este  Órgão
Ministerial  (evento 96),  o argumento de ausência de previsão legal  para transferência de
processos criminais é totalmente inconsistente. 

A transferência de procedimentos penais encontra-se prevista na Convenção
das  Nações  Unidas  contra  a  Corrupção  (art.  47)  e  na Convenção  sobre  o  Combate  da
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais
(art. 4, item 4), além das previsões específicas constantes nos acordos de assistência mútuas
celebrados entre o Brasil e a Suíça.

De  acordo  com  o  art.  47  da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a
Corrupção3:

Article 47. Transfer of criminal proceedings
States  Parties  shall  consider  the  possibility  of  transferring  to  one  another
proceedings for the prosecution of an offence established in accordance with this
Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the
proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are
involved, with a view to concentrating the prosecution.4

Tal  modalidade  de  cooperação  internacional,  que  abrange  tanto  o
desaforamento  de  processos  quanto  a  transferência  de  investigações  criminais,  encontra
previsão,  também,  na  Convenção  das  Nações  Unidas  Contra  o  Crime  Organizado
Transnacional  (art.  21)  e  na  Convenção  Contra  o  Tráfico  Ilícito  de  Entorpecentes  e  de
Substâncias Psicotrópicas (art. 8). 

Todas  essas  normas  de  direito  internacional  foram  recepcionadas  pelo
ordenamento jurídico brasileiro e atualmente possuem status de lei. 

Dito  isto,  é  preciso diferenciar  o  (i) pedido  de auxílio  direto,  no  qual  um
Estado, com base em tratados internacionais ou bilaterais, solicita e outro Estado executa atos
processuais sob sua jurisdição;  da  (ii)  transferência de procedimentos penais,  na qual  um
Estado  aceita e outro Estado  transfere um caso em que a jurisdição seja mútua com outro
Estado, no interesse da boa administração da justiça e da instrução dos processos ou das
investigações. 

Justamente por essas razões,  não houve qualquer ressalva das autoridades
suíças quanto à (não) possibilidade de utilização das provas transferidas para instrumentar

3 Internalizada pelo Decreto n° 5.687/2006. Optou-se, entretanto, pela inclusão na presente peça da
redação original, em inglês. Isto porque a tradução do referido dispositivo desvirtuou a redação
original conferida pela convenção, conforme denunciado no artigo de Vladimir ARAS constante no
link: <https://jus.com.br/artigos/12361/a-norma-fantasma-do-artigo-47-da-convencao-de-merida>.

4 [Tradução Literal] Art. 47º. Transferência de processos penais
Os Estados Partes deverão considerar  a possibilidade de transferirem mutuamente  os  processos
relativos a uma infração estabelecida em conformidade com a presente Convenção, nos casos em que
essa transferência seja considerada necessária no interesse da boa administração da justiça e, em
especial,  quando  estejam  envolvidas  várias  jurisdições,  a  fim  de  centralizar  a  instrução  dos
processos.
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ação  penal  por  crimes  de  evasão  de  divisas,  como  facilmente  verificado  no  ofício  de
encaminhamento e respectiva tradução reproduzida abaixo:

Igualmente,  após  consulta  feita  pelo  Procurador-Geral  da  República  às
autoridades suíças, conforme Ofício n° 1212/2016/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, restou esclarecido
que tais elementos não estão submetidos a restrição de uso pelas autoridades competentes. 

Tal circunstância já foi reconhecida por este juízo na decisão no evento 107, na
qual restou consignado que o alcance dos documentos encaminhados em cooperação jurídica
internacional deve ser definida pela autoridade estrangeira, que no presente caso não impôs
qualquer restrição probatória.

Assim, (i)  pelo fato do instituto da transferência de procedimentos penais ser
um mecanismo de  cooperação  internacional  previsto  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,
dotado de princípios e regras próprias, não há o que se falar em analogia com os requisitos
aplicáveis à extradição, medida muito mais gravosa, e, portanto, violação à dupla tipicidade;
bem como (ii)  pelo fato da autoridade estrangeira não ter imposto qualquer ressalva quanto à
possibilidade de utilização das provas transferidas; não há o que se falar em ilicitude das
provas oriundas da Suíça em relação ao crime de evasão de divisas,  razão pela  qual  tal
argumento deve ser rejeitado.

Da mesma maneira o argumento de que os documentos não foram obtidos por
decisão  judicial  deve  ser  afastado,  isso  porque  os  atos  jurídicos  seguem o  ordenamento
jurídico do local da sua produção  ("locus regit actum"), portanto não se submete às regras
brasileiras de produção de prova. 

Devem, portanto, ser refutadas todas as preliminares arguidas pelos acusados.
Passa-se agora a analisar as questões relativas ao mérito da presente Ação Penal.

3. MÉRITO

3.1. Fatos 01 e 02: Corrupção ativa e passiva no contrato de aquisição pela Petrobras dos
direitos de exploração do campo de petróleo n° 4 da República de Benin

Como narrado na denúncia, em data não precisada nos autos, mas sendo certo
que entre data próxima a 1º de julho de 2010, data em que JOÃO HENRIQUES  firmou um
contrato de agenciamento ideologicamente falso com  IDALÉCIO OLIVEIRA , e maio de
2011, época em que começaram os pagamentos da vantagem indevida aos beneficiários da
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operação, abrangendo o período em que  JORGE ZELADA  exercia o cargo de diretor da
Área Internacional da PETROBRAS, e EDUARDO CUNHA exercia o mandato de deputado
federal pelo PMDB/RJ, nos municípios do Rio de Janeiro, Brasília e na Suíça, o denunciado
IDALÉCIO OLIVEIRA , de modo consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem
indevida no  valor  de USD 10 milhões  –  deste  montante  pelo  menos CHF 1.311.700,00
beneficiaram  diretamente  EDUARDO  CUNHA –  para  determinar  JORGE  ZELADA  e
EDUARDO CUNHA a praticarem,  omitirem e retardarem atos  de  ofício  consistente  em
influenciar a aquisição pela PETROBRAS de um campo de petróleo em BENIN, país da
região  ocidental  da  África,  da  companhia  COMPANIE  BENINOISE  DES
HYDROCARBURES SARL  (CBH), pelo valor de USD 34,5 milhões.

Logo na sequência, em atos subsequentes, nas mesmas circunstâncias de tempo,
espaço e modo de execução, JORGE ZELADA e EDUARDO CUNHA, com auxílio direto de
JOÃO HENRIQUES , solicitaram e aceitaram para si e para outrem, direta e indiretamente, no
exercício e em razão da função pública do primeiro como diretor  da PETROBRAS, e do
segundo como parlamentar federal, a vantagem indevida oferecida e prometida, sendo que, em
consequência disso, os agentes públicos tanto deixaram de praticar ato de ofício a que estavam
obrigados  como  também  praticaram  atos  infringindo  o dever  funcional,  pois  de  fato
viabilizaram a aquisição pela PETROBRAS de um campo de exploração em BENIN, país da
região  ocidental  da  África,  da  companhia  COMPANIE  BENINOISE  DES
HYDROCARBURES SARL (CBH), pelo valor de USD 34,5 milhões, que foram transferidos
pela PETROBRAS à CBH em 3/05/2011 (evento 1, ANEXO 37).

As  condutas  criminosas  descritas  na  denúncia  foram  confirmadas  com  o
decorrer da instrução da presente ação penal, conforme adiante exposto.

3.1.1. Materialidade

Os fatos ocorreram dentro do esquema criminoso instalado na PETROBRAS,
consistente no loteamento de diretorias em favor de partidos políticos integrantes da base
aliada mantida pelo executivo federal. Esses funcionários do alto escalão da PETROBRAS
garantiam aos membros  da agremiação política que os haviam indicado o recebimento de
parte da vantagem indevida arrecadada em decorrência do cargo ocupado na estatal.

A  diretoria  internacional  passou,  no  ano  de  2008,  a ser  comandada
predominantemente pela bancada da Câmara dos Deputados do PMDB de Minas Gerais e
pelo então deputado federal EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA.

Após  o  nome  de  JOÃO  HENRIQUES  ser  rejeitado  pelo  conselho  de
administração da PETROBRAS para ser o diretor da área internacional,  JORGE ZELADA
veio a ser nomeado para tal cargo e JOÃO HENRIQUES  passou a ser o operador de propina
de tal agremiação política na diretoria internacional.

De acordo com o depoimento prestado pelo colaborador EDUARDO MUSA,
ex-gerente da área internacional da PETROBRAS que foi subordinado a JORGE ZELADA ,
a testemunha esteve em diversos almoços com JOÃO HENRIQUES , sendo que em uma das
ocasiões  JOÃO HENRIQUES  afirmou que foi  o responsável pela nomeação de  JORGE
ZELADA  para o cargo de diretor internacional, o que ocorreu com o apoio do PMDB de
Minas Gerais e do então deputado federal EDUARDO CUNHA, conforme trecho abaixo:

Ministério Público Federal:- Qual que era a relação do senhor João Augusto com o
diretor Zelada? 
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Depoente:- Como consta aí do meu depoimento, quer dizer, eles foram, eles eram
amigos, eram bastante próximos. Quando o João Augusto se aproximou a gente foi
almoçar algumas vezes juntos, nos encontramos algumas vezes, quando ele colocou
que  ele  tinha  sido,  tinha  tido  bastante  empenho  pra fazer  o  Zelada  diretor  da
empresa.
Ministério Público Federal:- O senhor João Augusto tinha ligações políticas, com
algum partido político?
Depoente:- Na época ele mencionou que o apoio dele era o PMDB mineiro e que ele
teria conseguido fazer o Zelada, e que tinha compromissos a atender.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou em depoimento que o seguinte,
que João Henriques disse ao declarante que conseguiu emplacar Jorge Luiz Zelada
para diretor internacional da Petrobras com apoio do PMDB de Minas Gerais, mas
quem dava a palavra final era o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio
de Janeiro. 
Depoente:- É, nessa mesma conversa ele disse que tinha o apoio do PMDB mineiro,
mas que tinha bastante influência do Eduardo Cunha nessa escolha do Zelada como
diretor. 

Em corroboração a declaração de EDUARDO MUSA existe a confissão de
JOÃO HENRIQUES  na ocasião em que concedeu entrevista a jornalista da revista Época, a
qual foi gravada. De acordo com a degravação do áudio da conversa mantida entre  JOÃO
HENRIQUES e  o  jornalista  (evento  1,  ANEXO  19),  é  possível  constatar  que  JOÃO
HENRIQUES afirma que JORGE ZELADA  era um amigo para ajudar e nomear, bem como
que tinha o compromisso de repassar parte do que ganhava para o PMDB. Segue abaixo parte
da transcrição da gravação:

REPÓRTER: Mas assim, o teu compromisso era só com o Zelada, o Sócrates ….
JARH: São meus amigos para qualquer coisa, amigos para me ajudar, amigos para
nomear, amigos para ganhar …
(...)
REPÓRTER: Mas e ..  já tinha o pessoal do PMDB, já conhecia... É o que você
falou, político vive de eleição...
JARH: Do que eu ganhasse, eu tinha que dar para o partido. 
REPÓRTER: Não tinha jeito?
JARH: Não tinha jeito. E até era o combinado.
REPÓRTER: Mas tinha um percentual, uma coisa combina?
JARH: Era um percentual…

Foi nesse contexto a atuação criminosa de  JOÃO HENRIQUES  e  JORGE
ZELADA  no contrato de aquisição pela PETROBRAS de parte do campo de BENIN nº 4,
ficando  clara  a  atuação  de  JORGE  ZELADA  para  facilitar  tal  negócio,  diante  do
compromisso ilícito assumido em sua nomeação, e que a propina, angariada pelo operador
JOÃO HENRIQUES , beneficiou o político EDUARDO CUNHA, um dos responsáveis no
PMDB pela nomeação de ZELADA .

De  início,  em 30  de  julho  de  2009,  o  acusado  IDALÉCIO OLIVEIRA ,
empresário  português  presidente  da  companhia  petrolífera  LUSITÂNIA PETROLEUM  e
diretor  da  empresa  COMPANIE  BENINOISE  DES  HYDROCARBURES  SARL (CBH),
encaminhou à PETROBRAS, aos cuidados do então Gerente de Avaliação e Prospecção de
Oportunidades Exploratórias, PEDRO AUGUSTO CORTÊS XAVIER BASTOS, um folheto
informativo (“flyer”) oferecendo oportunidade para exploração de petróleo na República de
Benin (evento 1, ANEXOS 2 e 3). 

Constou da proposta encaminhada por meio do referido  flyer que a empresa
CBH era detentora de uma porção do referido bloco e que estava em negociação com o
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governo do Benin para obter os direitos de exploração integral da área.  Na proposta, foram
descritos aspectos geológicos do campo de exploração, boa parte deles baseados em estudos
fornecidos  pelo  próprio  Governo  de  Benin  que,  conforme  destacado  no  folheto,  era  o
“proprietário legal das informações” (evento 1, ANEXO 3).

Em 21 de agosto de 2009 o ex-gerente PEDRO AUGUSTO  apresentou tal
proposta  ao  Comitê  de  Novos  Negócios  da  Diretoria  Internacional,  ocasião  em  que  foi
autorizada a participação em um data room que seria realizado na República de Benin. Data
rooms são espaços dedicados ao fornecimento de informações sigilosas sobre o negócio aos
potenciais  contratantes,  em especial  dados coletados,  processados e interpretados sobre o
programa de exploração de petróleo e dados sísmicos, geológicos e geofísicos da região a ser
perfurada. 

Conforme consta no Relatório da CIA (evento 135):

Nestes  data  rooms participavam  um  geólogo,  um  geofísico  e  um  membro  da
INTER-DN (coordenador da oportunidade). Com base nos dados obtidos no  data
room, a INTER-TEC/EXP fazia uma análise preliminar da oportunidade apontando
existir  ou  não  mérito  geológico  que  justificasse  um estudo  pela  Petrobras.  Na
hipótese  de  avalização  positiva  do  data  room,  a  oportunidade  seguia  para  ser
estudada e detalhada. 

Consta nos autos que em 26 de novembro de 2009 foi celebrado acordo de
confidencialidade  entre  a  empresa  CBH,  representada por  seu  diretor  IDALÉCIO
OLIVEIRA , e a PETROBRAS, representada por BENÍCIO SCHETTINI FRAZÃO, então
Gerente-Geral  de Desenvolvimento de Negócios Internacionais de Exploração e Produção
(INTER-DN/EP) (evento 1, ANEXO 5).

Também no dia 26 de novembro de 2009, a CBH e a República do Benin
celebraram um contrato de concessão de exploração petrolífera, no qual restou pactuado que a
CBH passaria a deter integralmente os direitos de exploração do Bloco. Referido contrato foi
assinado  pelo  acusado  IDALÉCIO  OLIVEIRA  e  pelo  então  Ministro  da  Pesquisas
Petrolíferas e Minerárias do país africano, BARTHÉLÉMY DAHOGA KASSA, recentemente
envolvido em escândalo de corrupção relacionado a programa de água potável financiado com
verbas de EUR 4 milhões provenientes dos Países Baixos (evento 1, ANEXO 41).

Segundo apurado pela CIA, em 17 de novembro de 2009 foi  enviada
uma equipe da PETROBRAS em missão ao Benin para realização do  data room,
composta por DANIEL ZAINE, coordenador do projeto na área de novos negócios da
Diretoria Internacional, e por integrantes da equipe de exploração da PETROBRAS
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NIGÉRIA (evento 135). 

Conforme  expressamente  consignado  no  relatório  da  equipe  técnica
enviada ao país africano, a oportunidade em Benin  NÃO FOI RECOMENDADA
pela escassez de informações sobre o bloco e a falta de dados suficientes para avaliar
adequadamente  os  riscos  associados  ao  negócio,  os  quais  eram  extremamente
elevados, conforme abaixo reproduzido:

Apesar dos funcionários da área de novos negócios da Diretoria Internacional5

terem afirmado à  CIA que este  relatório  não foi  levado em consideração pois  este  seria
inconclusivo em razão de falta de documentação, da simples leitura do documento é possível
verificar  que  foram  apontados  pelos  técnicos  da  PETROBRAS  riscos  associados
EXTREMAMENTE  ELEVADOS  relativos  ao  mecanismo  de  armadilhagem
estratigráfica proposto para a maioria dos leads exploratórios do bloco 4 de Benin. 

Assim,  a  avaliação  feita  pelos  técnicos  da  PETROBRAS  não  só não
recomendava a contratação face à ausência de documentos, mas também pela constatação de
riscos associados ao negócio em seu ponto mais substancial, qual seja, o geográfico/geofísico.
Nada obstante às considerações técnicas, a oportunidade de negócio não foi descartada pela
equipe  da  Diretoria  Internacional,  que  prosseguiu  com  as  negociações  com  a  CBH
representada por IDALÉCIO OLIVEIRA .

Conforme apurado pela CIA (evento 135), em 5 de março de 2010 foi realizada
uma nova apresentação técnica, na qual foram fornecidos novos dados sobre o Bloco 4 de
Benin.  Na  ocasião,  estavam  presentes  IDALÉCIO  OLIVEIRA ,  os  funcionários  da

5 Os nominados DANIEL ZAINE, SÉRGIO ROGÉRIO e PEDRO AUGUSTO. 
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PETROBRAS  DANIEL ZAINE,  VALTER  ETGETON  e  ALCINDO  MORITZ,  além  do
Ministro BARTHÉLÉMY DAHOGA KASSA de Benin.

A partir destes dados, foi agendado novo data room, realizado na sede da CHB
em Cotonou,  Benin,  no  dia  1º  de  junho de 2010.  Na  ocasião,  foram disponibilizados  à
PETROBRAS novas informações sobre o bloco (evento 1, ANEXO 6). 

Neste  ponto,  ressalte-se  que  JOÃO  HENRIQUES ,  em  seu  interrogatório
judicial,  afirmou  ter  sido  contratado  por IDALÉCIO  OLIVEIRA  para  auxiliá-lo  na
montagem deste segundo data room. Todavia, a prova documental constante nos autos indica
que a contratação da ACONA se deu, como visto, após a realização do segundo data room e
após parecer técnico não recomendando o negócio.

Juiz Federal:- Senhor João Henriques, essa acusação diz respeito a essa aquisição
pela Petrobras dos direitos de exploração desse campo de Benin, a aquisição teria
sido  feita  dessa  empresa  do  senhor  Idalécio,  o  senhor  pode  me  esclarecer
inicialmente se o senhor participou desse negócio e, se o senhor participou, como o
senhor participou?
Interrogado:- O Idalécio eu conheci  através de alguns amigos geólogos,  de uma
empresa de geologia, eu tinha conhecimento para oferecer pra ele porque dentro da...
Como era Benin, Benin fica, em relação ao Brasil fica o oposto, então sempre havia
uma perspectiva da Petrobras de que houvesse a mesma quantidade de óleo, porque
é a mesma geologia, e ficava ali pertinho da Nigéria, a Nigéria tem dois campos da
Petrobras que produzem muito, havia também o Jubileek que fica em Gana, que fica
também ali tudo, né... A Nigéria... A primeira coisa é geografia, tem que saber no
que  nós  estamos  falando,  então  qualquer  região  daquele  golfo  ali,  tem  um
golfozinho ali, era possível de ter petróleo, a partir do momento em que o Idalécio
me contratou eu falei pra ele que tinha a oferecer, eu conheço os maiores geólogos
do Brasil que já estão aposentados da Petrobras, nessa área de petróleo, conheço
advogados especialistas porque tem que fazer o farm-out agrément, é a discussão
que você tem que ter com a Petrobras, quais são as condições pra ela fazer aquele
farm-out, tem documentos tipo JOA, que também é o joint operating agrément, que
você precisa ter advogados especialistas, e eu falei “Primeiro eu quero saber se o
que você está oferecendo é algo que eu possa oferecer à Petrobras”, porque se ele
me  oferecesse  em outra  área  eu  falei  “Olha,  esquece,  que  a  Petrobras  não  vai
comprar”. Aí peguei esse grupo de geólogos, geofísicos, fiz um contrato com eles de
sucesso, eu falei “Olha, nós temos a oportunidade aqui de ganhar dinheiro, se houver
chance vamos entrar aqui, o que eu ganhar nós vamos dividir, a parte de lucro eu
fico com a maior que sou que estou trazendo, eu vou fazer a estratégia, e vocês
contratam quem vocês quiserem”, e nós fizemos o trabalho, fizemos inclusive o
dataroom que apresenta à Petrobras, foi totalmente corrigido, o primeiro dataroom
estava  ruim,  o  que  foi  apresentado  pela  companhia  do  Idalécio  no  primeiro
momento, e o segundo dataroom foi o que a Petrobras achou que tinha um prospecto
ótimo, que tinha toda a expectativa de risco geológico baixo, aí se quiser eu entro
nos detalhes todos aí que eu…

Neste sentido, exatamente 1 mês após a realização do segundo data room, foi
celebrado,  em 1º de julho de 2010, um “contrato de agenciamento” entre a LUSITANIA
PETROLEUM, empresa  holding da CBH sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e também
controlada  por  IDALÉCIO  OLIVEIRA ,  e  a  offshore ACONA  INTERNATIONAL,
constituída na República de Seychelles controlada por JOÃO HENRIQUES .

Neste contrato, foi estabelecido o pagamento de um “bônus de assinatura” ou
“taxa de sucesso” no valor de USD 10 milhões de dólares para a ACONA, desde que fosse
concretizada  a  venda  de  50%  da  participação  da  CBH  no  campo  de  Benin  para  a
PETROBRAS. Ao ser interrogado na fase de investigação preliminar, JOÃO HENRIQUES
confirmou que abriu a conta ACONA para o recebimento da comissão pela intermediação do
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negócio e que pagou pessoas (que não nominou) que lhe deram a “dica” sobre o negócio,
verbis:

'Eu acabei tendo que abrir uma conta lá pra receber esses valores e paguei contas
que me deram. E paguei também quem me deu a dica. Foi isto que aconteceu’'. QUE
indagado sobre o que seria a 'dica' disse: 'a pessoa falou dá uma olhada na costa da
África, vê se não tinha nenhuma oportunidade. Deu o nome de pessoas que eu podia
buscar para obter alguma informação e ai eu cheguei no IDALECIO. Ele deu uma
dica de inteligência de que poderia ter uma área lá para explorar’'; QUE prefere não
declinar o nome da pessoa que lhe deu a dica, até porque, segundo entende, essa
pessoa não teve interferência para que o INTERROGADO conseguisse possibilitar a
negociação; QUE indagado sobre as empresas que utilizou para essa negociação,
disse que abriu a empresa ACONA, cujo conta está situada no banco BSI, da Suíça.

Ora, se no segundo  data room já haviam sido disponibilizadas informações
sísmicas,  geofísicas  e  geológicas  sobre  o  bloco,  não  havia  razão  para  IDALÉCIO
OLIVEIRA  contratar JOÃO HENRIQUES  ao custo de USD 10.000.000,00. Não há dúvida
de que tal contratação buscava cobrir alguma ilicitude.

Desse modo, registra-se que a contratação em questão deu-se somente após o
parecer técnico não recomendando o negócio. Ademais, nenhuma prova sobre esses supostos
serviços foi feita pelos interessados, seja no inquérito policial, seja na ação penal, prova esta
de fácil realização caso fosse verdadeira.

Nesse  cenário,  o  oferecimento  da  propina  por  IDALÉCIO  OLIVEIRA
ocorreu  em  montante  significativo  (quase  1/3  do  valor  que  veio  a  ser  pago  pela
PETROBRAS) porque este era o único meio de atender os seus objetivos comerciais, pois, a)
a empresa CBH tinha que iniciar a exploração de petróleo até o ano de 2013 por exigência do
Governo de Benin,  sendo que apenas a PETROBRAS confirmou que poderia fazer  isso,
conforme  interrogatório  de  IDALÉCIO 6;  b) a  empresa  CBH  não  possuía  capacidade
econômica satisfatória,  o que afastaria qualquer  empresa de constituir  uma parceria;  c) a
necessidade  da  realização  de  fraudes  dentro  da  PETROBRAS,  a  fim  de  que  a  estatal
adquirisse parte do campo.

Senão vejamos.

Em ato contínuo, no dia 24 de agosto de 2010, a facilitação para aprovação do
negócio  começou  a  ocorrer,  ocasião  na  qual,  segundo consta  nos  e-mails  de  JORGE
ZELADA , foi realizada uma reunião no edifício-sede da companhia entre representantes da
CBH,  o  Ministro  de  Benin  BARTHÉLÉMY  DAHOGA  KASSA  e  representantes  da
PETROBRAS,  entre  eles  o  Diretor  Internacional  JORGE  ZELADA  e  os  funcionários
BENÍCIO  SCHETTINI  FRAZÃO,  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIR  e  SÓCRATES

6 Interrogado:- Entretanto, bom, como eu estava dizendo, 100 dólares por barril, 1 bilhão e 600, uma coisa
assim. Bom, se o petróleo, portanto, baixar para 50 dólares, por exemplo, então o valor ia por volta de 300
milhões. Tudo isso está no processo que eu lhe entreguei, e então, para mim, na minha cabeça, bom, fazendo
o farm-out, mesmo 50 por cento que nós trouxemos, digamos, que de lá né, eu vou fazer no mínimo, na pior das
hipóteses, 150 milhões de dólares, o que está bom. Quando cai, portanto, essa proposta da Petrobras, eu fiquei,
digamos, muito desencantado.... só que naquela altura eu tinha possibilidade, doutor Juiz, portanto, de seguir
outro caminho, por quê? Porque todas as outras companhias que estavam discutindo comigo, inclusive com
condições financeiras melhores, mas atraentes, não tinham plataforma para furar no ano de 2013, que era o ano,
portanto,  imposto no contrato de trabalho que nós tínhamos com o governo e com o programa de trabalho
mínimo. Eu tinha que furar em 2013 sob pena de perder o bloco. A Petrobras foi a única companhia que se
dispôs perfurar em 2013. Então ou eu perdia o bloco, é só “sim, senhor, ok, muito bem”, eu vou alinhar, vou
justificar por dentro dos pontos,  mas ficar com o bloco e ter  uma companhia como a Petrobras,  com uma
experiência incrível, portanto, da tecnologia de perfuração em águas ultra-profundas, naquela altura até acho que
era a líder mundial. 
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JOSÉ  FERNANDES  MARQUES  DA SILVA,  para  tratar  de  “CBH-Benin  –  Situacao
Contractual”, conforme evidenciado abaixo:

Após  a  contratação  de  JOÃO  HENRIQUES  os  negócios  começaram  a
“andar”, mesmo com parecer técnico desfavorável e com várias evidências que indicavam que
a  CBH  era  uma  empresa  sem  capacidade  técnica  e  financeira  para  associar-se  à
PETROBRAS.

No Documento Interno Petrobras (DIP)  que foi  submetido à apreciação da
diretoria executiva para aprovação da operação, mencionava-se no parágrafo quinto que a
CBH era uma empresa privada sem ações na bolsa de valores e cujo portfólio era formado
apenas pelo bloco exploratório de BENIN.

Segundo o relatório da auditoria, a área de Inteligência de Mercado da diretoria
Internacional (INTER-DN/IM) emitiu um relatório (IM 2010) no qual constou expressamente
que a empresa CBH “não possuía dados financeiros divulgados e que, após esgotar a busca
nas ferramentas de pesquisa disponíveis, não era possível afirmar que a CBH tinha saúde e
capacidade financeira satisfatória. A Auditoria não obteve evidências de que essa informação
foi repassada à Diretoria Executiva (D.E.) e ao Conselho de Administração (C.A)7. (evento 1,
ANEXO 38)

A esse respeito, a Comissão Interna de Apuração consignou (evento 132):

7Segundo o relatório de auditoria (Anexo 38): “O material preparado para nova apresentação à Diretoria foi,
então, revisado incluindo-se slides adicionais com informações específicas sobre a empresa e a propriedade do
bloco 4. Não identificamos, na apresentação, o resultado da análise sobre a situação financeira da CBH. Também
não identificamos, no DIP encaminhado à Diretoria Executiva, os anexos contendo o relatório revisado e a
apresentação.”

 18/69

Figura 4: Doc. 7 anexo à denúncia, localizado no evento 2, INQ2, pp. 182/189 do presente processo. 



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

Relatório INTER-DN/IM
Em outubro/2010, a INTER-DN/IM enviou o Relatório de Inteligência de Mercado
sobre  o  Benin,  atendendo  a  solicitação  da  INTER-DN/EP/  AOP.  Este  primeiro
relatório contempla apenas os aspectos gerais da economia, riscos, legislação do
Benin e histórico do bloco 4.  A abordagem é superficial e não detalha os riscos
locais, nem a CBH. 
Em dezembro/2010,  foi enviada uma  versão  atualizada deste Relatório, incluindo
uma análise dos riscos legais, tributários, operacionais, econômicos de segurança e
um perfil da empresa CBH, por solicitação da INTER-DN/EP/ AOP em 08/10/2010.
No email  de 21/12/2010, que  encaminha  o  segundo  relatório,  a  própria INTER-
DN/IM ressalta  que,  devido  ao  fato  da  CBH possuir  apenas um único  ativo
(bloco  4  no  Benin)  e  ser  uma  empresa  de  capital  fechado,  as  informações
disponíveis são limitadas.
Com  relação  aos  riscos,  importante  destacar  que  as  seguintes  informações,
constantes no relatório da INTER-DN/IM de dezembro/2010, não foram levadas a
conhecimento da Diretoria Executiva:
“De  acordo  com o  IHS  Globallnsight,  Benin  apresenta uma  situação  de  risco
desfavorável,  com risco  geral  significativo.  Os riscos  de  natureza  econômica  e
operacional  são elevados e  os riscos  político,  legal  e  tributários  significativos.
Apenas  o  risco  de  segurança  foi  classificado  como  moderado  Contudo,  Benin
apresenta um risco global inferior ao risco médio da África Subsaariana, sendo
inferior aos riscos de Tanzânia, Gabão, Angola e Nigéria.”
Fonte: SEGEPE-slide 5 da apresentação DE 4.851-Bloco 4-Benin 
 – Risco politico: no periodo de negociação da proposta de farm-in.
O Relatório de Inteligência de Mercado da INTER-DN/IM, deixa claro  que  o
Benin  apresentava  um  risco  politico  significativo  no  período  em  que  foi
negociada  e  aprovada  a  aquisição  de  participação  no bloco  4  do  Benin,
conforme excerto abaixo:
"3. 1. Político
O  risco  polftico  no  Benin  é  significativo,  mas  a  cultura  democrática  está
amadurecendo e o debate parlamentar crescendo. O presidente Yayi Boni, eleito em
2006  com  grande  apoio  popular  após  campanha  em  que  prometeu  reduzir  a
corrupção, está enfrentando forte oposição popular após acusação de envolvimento
em esquema fraudulento de pirâmide, que resultou em perdas econômicas por parte
de diversas  famílias.  Houve manifestações pedindo o impeachment  presidencial,
mas o  apoio  dos parlamentares ao impeachment  não  atingiu a  maioria  de 213
exigida por lei. Em 2011, haverá nova eleição presidencial, mas é improvável que o
presidente consiga se re-eleger."
A eminente eleição presidencial no Benin e possivel troca dos representantes do
governo indica uma instabilidade política e regulatória. Contudo, ao invés desta
informação contribuir para cautela em relação à aquisição de participação no
bloco  4  do Benin,  verificou-se  justamente  o  contrário,  ou  seja,  uma pressão
para acelerar as análises e aprovações no âmbito da Petrobras. 
Foram responsáveis pela omissão das informações acima oriundas do relatório da
INTER-DN/IM: José Jorge Zelada (condutor da proposta em 01 /01 I 12 - com sua
manutenção em pauta e pela condução da proposta em 30/12/10), Alexandre Penna
(condutorda  proposta  em  09  I  12  I  1  O  em substituição  do  Diretor)  Roberto
Gonçalves (GE da INTER-DN, que encaminhou a proposta), Benicio Frazão (GG da
INTER-DNIEP responsável pela oportunidade), Pedro Augusto Xavier (Gerente da
INTER-DNIEPI  AOP,  responsável  pela  condução  da  oportunidade  e  omitir  o
relatório),  Karine  Firmo  (em substituição  ao  Gerente  da  INTER-DNIEPI  AOP,
responsável pela apresentação da oportunidade em 30112110 e omitir o relatório) e
Daniel Zaine (coordenador da oportunidade na INTER-DNIEP/ AOP, responsável
pela apresentação da oportunidade no dia 09112110 e omitir o relatório).
5.4 Análise da Compagnie Beninoise des Hydrocarbures (CBH)
O relatório  da  INTER-DNIIM  de  dezembrol2010  incluiu um perfil  da  empresa
Compagnie Beninoise des Hydrocarbures (CBH),  citando como fonte de consulta
relatórios da IHS, cópia do contrato de exploração  e  produção petrolífera entre a
CBH e  o  governo  de  Benin,  e  o  relatório  do  GAPREISE.  Contudo,  parte  das
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informações  sobre  a  CBH que  a  INTER-DNIIM  contempla  neste  relatório  não
constam nos dados enviados pelo GAPRE/SE. Há indícios de alguns dados foram
encaminhados pela INTER-DN/EP à INTER-DNIIM, sendo a fonte o próprio
Sr. ldálecio Oliveira.
Neste contexto, cabe destacar os itens 7.2, 7.4 e 7.5 do relatório da INTER-DNIIM:
(...) 
Por  meio  do  DIP INTER-DN/EP/  AOP 39/2010,  de  01/10/2010,  a  INTER-DN
solicitou  Levantamento  Comercial  da  empresa  Compagnie  Beninoise  des
Hydrocarbures (CBH) ao GAPRE/SE/LCO. 
Conforme  relatório  emitido  pelo  GAPRE/SE  em  13/10/2010,  com  base  no
levantamento  do  escritório  Dun&Bradstreet,  a  CBH  é  uma  sociedade  de
responsabilidade limitada com apenas 6 empregados, cujo Diretor é o beninense
Jacques  Gaillard.  Não  havia  informação  dos  acionistas,  nem  da  situação
financeira da empresa, sendo que os dados disponíveis foram obtidos por meio
de  contato  telefônico  com  o  contador  da  própria  CBH,  de  acordo  com  os
comentários do relatório extraídos abaixo:
"On 9/0ct/2010, Sirmen, Accountant, declined financiais but confirmed operations.
Details in this report have been confirmed during the telephonic conversation with
the respondent. The Registered company name has been collected while conducting
telephonic investigation and same could not be sourced through local registries. The
Registration and capital details for the subject could not be confirmed on phone as
respondent  declined  to  provide  and  same  could  not  be  sourced  through  local
registry. He declined to provide the start date for the subject."
No que concerne à capacidade financeira da CBH, a Sra. Karine Firmo e o Sr. Pedro
Augusto Xavier, responsável pela oportunidade como Gerente da INTER-DN/EP/
AOP, afirmaram em suas declarações a esta Comissão, que não havia exposição da
Petrobras, em razão de: (i) a proposta considerava um carrego pela
Petrobras  da  CBH,  (ii)  havia  cláusula  de  drill  or  drop.  Em  que  pese  as
justificativas  apresentadas,  a  Petrobras  estaria  se associando  a  um  novo
parceiro e havia um limite ao carrego da CBH, a partir do qual a mesma teria
que assumir os  custos referentes ao seu  percentual de participação,  devendo
assim ter capacidade financeira para tanto.  Além disso,  os valores previstos
para  os  poços  exploratórios  eram  meras  estimativas,  e  poderiam  ser
ultrapassados durante a execução do projeto. Isto representava um risco,  que
deveria ter sido exposto à Diretoria Executiva.
O relatório do GAPRE/SE não confirmou a informação da INTER-DN/IM, de que o
Controlador  (Diretor  presidente)  da  CBH é  o  Sr.  ldalécio  de  Castro  Rodrigues
Oliveira.  Tampouco foram identificados documentos que suportem este dado,  tais
como  contrato  social  da  CBH,  procuração,  embora  a  assinatura  do  Sr.  ldalécio
Oliveira conste como representante da CBH em cartas da empresa e no contrato de
exploração do bloco 4 celebrado com o governo do Benin. 
Verificou-se que, na apresentação realizada à DiretoriaExecutiva em 30/12/2010, foi
incluido um slide com organograma relacionando a CBH ao Grupo Lusitania.  Há
evidência de que o documento de origem desta informação é apresentação que foi
enviada por correio pelo Sr. ldalécio Oliveira ao empregado Rafael Martins, à época
do INTER-DN/IM, em 22/12/2010: 
Não há registro de que as informações constantes do relatório do GAPRE/SE foram
encaminhadas  pela  INTER-DN/EP/  AOP  para  conhecimento  das  autoridades
superiores.  Este relatório também não está anexo ao DIP DINTER 231/2010, de
26/11/2010, referente à solicitação de aquisição de participação no bloco 4 do Benin,
submetido à aprovação da Diretoria Executiva. Também não consta como anexo o
Relatório da Inteligência de Mercado da INTERDN/IM.  Em relação à CBH e ao
Benin, a informação contemplada no DIP DINTER 231/2010 e nas apresentações
realizadas à Diretoria Executiva são superficiais, conforme evidências abaixo: (...) 
Não foi realizada nenhuma avaliação sobre r isco de imagem na associação com
Sr. ldalécio Oliveira.
Foram  responsáveis  pela omissão das informações adma oriundas do relatório  da
INTER-DNIIM e GAPRE/SEILCO: José Jorge Zelada (condutor da proposta em 01
I  01  I  12  -  com sua  manutenção  em  pauta  e  pela  condução  da  proposta  em
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30112110), Alexandre Penna (condutor da proposta em 09112110 em substituição do
Diretor)  Roberto  Gonçalves  (GE  da  INTER-DN,  que  encaminhou  a  proposta),
Benicio  Frazão  (GG  da  INTER-DNIEP  responsável  pela  oportunidade),  Pedro
Augusto Xavier (Gerente da INTERDNIEPI  AOP, responsável pela condução da
oportunidade e omitir  o relatório),  Karine Firmo (em substituição ao Gerente da
INTERDN I EP I AOP, responsável pela apresentação da oportunidade em 30112/10
e  omitir  o  relatório)  e  Daniel  Zaine  (coordenador  da  oportunidade  na  INTER-
DNIEPI AOP, responsável pela apresentação da oportunidade no dia 09112110 e
omitir o relatório). (Grifos nossos).

Como visto, foram sonegadas diversas informações da Diretoria Executiva
da PETROBRAS a respeito das condições do negócio, o que influenciou, certamente, na
aprovação do contrato pelo colegiado.

Assim, já havia elementos indicando a vulnerabilidade financeira da empresa
que foram omitidos no relatório enviado para a aprovação da diretoria executiva, bem como
do Conselho de Administração.

Para a equipe de auditores da PETROBRAS, a associação com empresas de
capacidade  financeira  duvidosa  aumenta  a  possibilidade  de  inadimplência  por  parte  dos
consorciados.  De  fato,  como  era  esperado,  no  caso  de  BENIN,  a  CBH não  honrou  a
integralidade de seus pagamentos relacionados ao  custo do poço perfurado pela SHELL,
acumulando uma dívida de USD 46.857,623,58 com o consórcio, sendo que esta dívida “após
diversas tentativas de cobrança, poderá ser assumida pelas Petrobras (PO&G BV) e Shell.”
(evento 1, ANEXO 38, p.11).

Ainda, o mesmo relatório, conforme pontuado no parágrafo 44 do DIP E&P-
INTER 01/2015, que foi submetido à Diretoria Executiva em junho/2015 para encerramento
da  sucursal  no  BENIN,  descreve  que  “tendo  em vista  a  existência  de  dúvida  quanto  a
possibilidade  de  a  CBH honrar  seus  compromissos  financeiros,  a  PO&G-BV e  a  Shell
contrataram  a  empresa  FTI  Consulting  para  fazer  uma investigação  sobre  os  ativos
pertencentes  ao LUSITANIA GROUP,  empresa  à  qual  a  CBH está  ligada,  e  aos  seus
acionistas no Brasil, Portugal, República Democrática do Congo e BENIN. O relatório desta
investigação aponta que eles não possuem ativos de valor nos países investigados.”

Neste  sentido,  o  depoimento  da  testemunha  de  acusação  e  auditor  da
PETROBRAS, LUIS EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO:

Ministério  Público  Federal:-  O  seu  relatório  aponta aqui  que  a  primeira
inconsistência se verifica na idoneidade financeira da empresa CBH, pertencente ao
réu Idalécio Oliveira, correto? Depoente:- Correto. Ministério Público Federal:- No
que consistiam essas dificuldades, essas irregularidades, em relação a essa empresa?
Depoente:- Na verdade, a empresa CBH é uma empresa de capital fechado, a gente
não dispõe, pelas pesquisas que foram feitas pelos órgãos da Petrobras e as fontes
disponíveis de informação que a gente obtinha, a gente não tinha como ter certeza de
que ela teria uma capacidade financeira suficiente para honrar com os compromissos
necessários para uma operação desse vulto. Ministério Público Federal:- Na folha 3
do  relatório  consta  que  “o  Gapre  realizou  levantamento  sobre  a  CBH  e
disponibilizou  o  relatório  da  empresa  Dun  &  Bradstreet,  por  meio  do  qual  foi
possível identificar o endereço e telefone da CBH no Benin, número de empregados,
que eram 6, e o diretor da empresa”, em que consiste esse Gapre? Depoente:- O
Gapre  é  o  gabinete  da  presidência  da  Petrobras,  ele trata  de  assuntos  ligados,
assuntos estratégicos ligados à presidência. Ministério Público Federal:- O que seria
essa empresa Dun & Bradstreet? Depoente:- Pelo que eu entendo, pelas informações
que a gente teve acesso durante a auditoria, eu entendo que é uma consultoria que
fornece informações para o mercado. Ministério Público Federal:- E na época foi
disponibilizado esse relatório, segundo o qual a empresa não tinha dados financeiros
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julgados e não seria possível identificar que ela tinha saúde e capacidade financeira
satisfatória? 
Depoente:- Exatamente. Ministério Público Federal:- Era uma operação de compra
de metade, 50% do campo, pode-se dizer então que a Petrobras se tornaria sócia
dessa empresa? Depoente:- Sim. Ministério Público Federal:- Então essa empresa se
tornaria um parceiro  que demandaria  uma capacidade econômica para honrar os
compromissos  que  demandariam  recursos,  correto?  Depoente:-  Exatamente.  O
objeto dessa sociedade seria a exploração do bloco 4, uma área no Benin, e isso
demanda recursos para operações de perfuração de poço, análise sísmica. Ministério
Público  Federal:-  Demanda  investimentos,  é  isso?  Depoente:-  Exatamente,
investimentos pesados. Ministério Público Federal:- E aqui consta que realmente
“essa desconfiança acabou se confirmando porque a CBH não efetuou a totalidade
dos pagamentos referentes ao custo perfurado pela Shell e acumulou uma dívida de
46 milhões, 857 mil,  623 dólares e 58 centavos, com o consórcio,  a qual,  após
diversas  tentativas  de  cobrança,  poderá  ser  assumida  pela  Petrobras  e  Shell”.
Depoente:- Exatamente. Ministério Público Federal:- O senhor pode explicar essa
afirmação? Depoente:-  Uma operação em parceria  na indústria do petróleo, uma
empresa opera as operações, realiza os gastos, efetua as contratações, e as outras
empresas custeiam essas despesas, então essa empresa vai contratando as empresas
que fazem, contrata sonda, contrata a empresa que faz a sísmica e solicita caixa para
os seus sócios, no caso na época da perfuração do poço os sócios eram a Shell e a
Petrobras,  em  dado  momento  a  CBH  não  conseguia  mais cumprir  com  essas
obrigações financeiras que seriam a parte dela que cabia nessa sociedade, e para não
deixar  os  fornecedores  sem  pagamento  para  não  tornar  esse  consórcio,  até  a
Petrobras como parte do negócio, inidônea lá, a gente teve que assumir as despesas,
a Petrobras e a Shell assumiram as despesas da CBH, e isso não foi ressarcido à
Petrobras, nem à Shell, esses 46 milhões, e no final, eu não tenho certeza como isso
se finalizou, mas até onde eu sei a  Petrobras assumiu 50% disso, 23 milhões e
alguma coisa aí, e a Shell assumiu a outra metade. Ministério Público Federal:- Essa
empresa chegou a aportar investimentos na campanha exploratória desse campo?
Depoente:-  Chegou,  sim.  Ministério Público  Federal:-  Ela  tinha,  pelas pesquisas
feitas pela equipe de auditoria e pela área interna da Petrobras, ela tinha know-how
no mercado  de  exploração  de  petróleo  internacional? Depoente:-  Não,  era  uma
empresa desconhecida, esse foi um dos pontos levantados, era uma empresa que só
detinha este ativo, sem experiência no mercado de petróleo, inclusive ela contava
apenas com 6 funcionários, se eu não me engano, então, quer dizer, era uma empresa
que não detinha estrutura para estar operando uma operação complexa desse porte.

Conforme  relatado  pela  testemunha,  em  outubro  de  2010  o  Gabinete  da
Presidência  da  PETROBRAS  (GAPRE)  realizou  levantamento  sobre  a  empresa  CBH  e
disponibilizou relatório da empresa Dun & Brasdtreet, que identificou tão somente o endereço
e o telefone da empresa no Benin, o diretor da empresa e que a empresa tinha somente 6
(seis)  empregados.  Em  suma,  uma  das  maiores  companhias  petrolíferas  do  mundo,  a
PETROBRAS, estava se associando com uma microempresa do oeste  da África,  em um
negócio milionário.

O  descumprimento  de  outras  regras  da  PETROBRAS  também  ocorreram,
diante  do  envio  de  proposta  não  vinculante  à  CBH  sem  aprovação  da  diretoria
internacional.

Em  12  de  novembro  de  2010  o  Diretor  Internacional  JORGE  ZELADA
autorizou a proposta não vinculante à CBH de aquisição de 50% dos direitos de exploração
sobre  o  bloco  4  de  Benin,  conforme  consta  no  DIP INTER-DN n°  217/2010,  a  seguir
reproduzido em parte:
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No  mesmo  dia foi  encaminhada  à  CBH  proposta  não  vinculante  da
PETROBRAS para a aquisição da participação de 50% do bloco exploratório  em Benin,
firmada  por  BENÍCIO  SCHETTINI  FRAZÃO  por  meio  da  carta  DIP  INTER-DN/EP
0010/2010, de 12 de novembro de 2010. A CBH enviou contraproposta em 16 de novembro
de 2010.

Em 23 de novembro de 2010 a PETROBRAS enviou, por meio do documento
INTER-DN/EP  0011/2010, nova  proposta  à  CBH,  também  firmada  por  BENÍCIO
SCHETTINI FRAZÃO, na qual foi previsto o pagamento do valor de US$ 9,5 milhões como
reembolso de custos passados e um “bônus de assinatura” no valor de US$ 25 milhões, sem
prejuízo  do  pagamento  de  (i) até  US$  28  milhões  a  título  de  “carrego da  aquisição  e
processamento da Sísmica 3D” (e não mais US$ 25 milhões, como na primeira oferta), (ii)  até
US$ 58 milhões a título de  “carrego do primeiro poço exploratório” (e não mais US$ 50
milhões, como na primeira oferta), (iii)  até US$ 70 milhões e US$ 65 milhões referentes ao
“carrego do segundo e terceiro poços exploratório”, caso houvesse a perfuração do segundo
e terceiro poços (e não mais US$ 60 milhões para cada poço, como na primeira oferta), e (iv)
US$ 80.000.000 a título de bônus adicional em caso de descoberta na perfuração dos poços e
confirmação de comercialidade do campo (evento 1, ANEXO 8). 

Porém, tal  proposta, a despeito de ter sido enviada em 23 de novembro de
2011, foi aprovada no dia seguinte e, pasme, foi apresentada formalmente ao Diretor JORGE
ZELADA  somente no dia 26 de novembro. Assim, a proposta foi encaminhada à CBH
antes da apresentação e aprovação pela Diretoria Internacional, em total afronta aos
trâmites internos e às normas de governança da companhia. A esse respeito, o auditor da
PETROBRAS LUIS EDUARDO testemunhou que:

Ministério Público Federal:- Eu vou perguntar duas questões a mais, que é
o envio da proposta não vinculante à CBH sem a aprovação da diretoria
internacional e depois o trâmite na diretoria executiva, ok? 
Depoente:- Claro. 
Ministério  Público  Federal:-  Essa  questão  do  envio  da  proposta  não
vinculante  sem  a  aprovação  da  diretoria  internacional,  os  senhores
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apontaram como uma das inconsistências, seria uma norma de governança
enviar, pedir uma autorização prévia à diretoria internacional antes de pedir
essa, executar essa proposta para a aquisição de um ativo? 
Depoente:- Então, a proposta não vinculante é uma proposta que não criaria
um compromisso à Petrobras de honrar com esse valor,  ele é um termo
negocial ali que é utilizado, e depois que a gente identificou essa proposta a
gente identificou esse documento que foi solicitado para o diretor da área
internacional, que dizia que mediante a aprovação dele a gente enviaria essa
proposta não vinculante, só que essa proposta já tinha sido enviada, quer
dizer,  a gente se pautou no próprio documento que pede a aprovação do
diretor  internacional  para envio de  algo  que já  havia  sido enviado;  essa
negociação continuou, eu não me lembro se os termos dessa proposta não
vinculante foram mantidos para uma futura proposta vinculante, mas o fato é
que a gente pediu aprovação, a área lá responsável pediu aprovação para o
diretor de algo que ela já tinha feito, então… 
Ministério Público Federal:- Causou uma perplexidade? 
Depoente:- Com certeza 

Como visto, tal irregularidade constatada pela Comissão Interna de Apuração é
apenas um dos diversos indicativos de que todo o projeto de contratação estava previamente
arranjado , pouco importando os dados técnicos produzidos ou as normas de governança da
companhia. Em verdade, os documentos produzidos pela equipe da Diretoria Internacional
serviram apenas ao suporte documental exigido para formalização do contrato. 

O substrato das informações produzidas, todavia, foi maculado pela corrupção
previamente combinada,  sempre com o objetivo de viabilizar a todo custo  a contratação
mediante fraudes documentais e omissões intencionais.

Não suficiente, de acordo com a equipe de auditoria da PETROBRAS (evento
1,  ANEXO  38),  houve  subavaliação  dos  custos  estimados  de  exploração  dos  poços
exploratórios. Em outras palavras, as estimativas apresentadas na época pelos técnicos da
PETROBRAS estavam muito aquém do que viria a se mostrar necessário para a operação do
poço.

Como exemplo, o documento de auditoria da PETROBRAS menciona que, no
DIP INTER-DN 231/2010, os custos dos poços exploratórios estimados no Valor Presente
Líquido seriam os seguintes:

Tabela 1 – Custos Exploratórios (VPL)
Descrição 2013 2014 2015
Dry Hole Cost – DHC 
(MM US$)

54,37 - -

Appraisal com teste #1 
(MMUS$)

- 73,23 -

Appraisal com teste #2 
(MMUS$)

- 73,23

Total 54,37 73,23 73,23

Entretanto,  dois  anos  depois,  no  DIP INTER-DN 65/2012  emitido  no  dia
25/04/2012, que se propôs a vender 15% da participação da PETROBRAS no Bloco 4 de
BENIN para a SHELL, os custos estimados foram os seguintes:
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Tabela 1 – Custos Exploratórios (VPL)
Descrição 2013 2014 2015
Dry Hole Cost – DHC 
(MM US$)

120 - -

Appraisal com teste #1 
(MMUS$)

- 160 -

Appraisal com teste #2 
(MMUS$)

- 160

Total 120 160 160

Ao final, segundo a auditoria, o custo de perfuração do primeiro poço (operado
pela SHELL) foi de USD 323.903.894,87, sendo que a autorização inicial previa o custo de
USD 168 milhões.

Assim,  houve  uma  grande  distorção  em  relação  à  previsão  dos  custos
estimados e os custos reais de exploração dos poços de BENIN.

Além  disso,  os  auditores  detectaram  as  seguintes  desconformidades
relacionadas ao item “inconsistências na análise econômica do projeto”:  a) deficiência de
arquivamento de dados da operação: as informações sobre BENIN não foram devidamente
arquivadas no Banco de Dados Oficial de Oportunidades Exploratórias (BDOPEX), através
do  Sistema  de  Planejamento  e  Controle  Exploratórios (SIPLEX);  b)  arquivamento
inadequado da documentação de suporte do VPL: havia uma diferença entre a última
versão da planilha de suporte de VPL apresentada à auditoria e a planilha que constou no DIP
INTER-DN  231/2010,  documento  que  submeteu  a  aprovação  da  operação  à  diretoria
executiva e ao conselho de administração. Portanto, não se encontrou o arquivo da planilha
enviada à diretoria executiva.

As diferenças podem ser sintetizadas na seguinte planilha: 

Tabela 2 – Diferenças nos VPLs (MM US$)

Cenário
Planilha

de
Suporte

DIP
INTER-

DN
231/2010

Diferença

FdH 693 744 51
Robustez 69 47 (22)
DS 329 353 24

No  caso  concreto,  a  PETROBRAS  promoveu  um  investimento  direto  na
República do Benin, mediante a compra de 50% dos direitos de exploração do campo de
petróleo situado naquele país e a perspectiva de perfuração. Portanto, de acordo com as regras
de  boa  governança,  cabia  a  PETROBRAS  fazer  uma  avaliação  de  risco  com  vistas  a
minimizar as possibilidades de insucesso da operação, mediante a utilização dos diversos
indicadores de risco disponíveis no mercado.

Outro  ponto  destacado  de  destaque  sobre  as  inconsistências  na  análise
econômica  do  projeto,  que  serve  à  visualização,  através  de  projeções  e  indicadores,  do
potencial de retorno do investimento. Conforme as práticas da PETROBRAS, os resultados
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desta  análise  seriam  apresentados  aos  comitês  e  órgãos  colegiados  da  companhia  para
subsidiar a aprovação tanto da negociação quanto da aprovação final do negócio. No âmbito
do negócio em questão, tal  análise era de atribuição da INTER-AFE/PCP, subordinado à
Diretoria Internacional. 

Segundo apurado pela  CIA (evento 135),  havia  uma enorme pressão para
conclusão da compra, o que acabou por simplificar a análise econômica do projeto e induzir
em erro os responsáveis finais pela aprovação do negócio, in casu, a Diretoria Executiva e o
Conselho de Administração da PETROBRAS. O pano de fundo, ressalte-se novamente, era a
corrupção já previamente combinada entre os envolvidos.

Conforme destacado no relatório da CIA (evento 135):

Em correio datado de 22/07/2010, enviado por Pedro Augusto Bastos para Roberto
Borges,  foi  solicitado  agilização  no  processo  de  avaliação.  Verificamos que  a
partir disto foi gerado um projeto de produção contando apenas com o volume do
lead ERIN. Como resultado, o projeto de produção teria 3 FPSOs. Posteriormente a
INTER-TEC/EXP decidiu pela "junção" dos leads ERIN/IBEJI em reunião do tipo 2
realizada em 27/09/2010, que resultou em um projeto de produção contando com um
FPSO de capacidade de 330 mil bbl/dia. (…)
Foram responsáveis  pela  interferência  na  avaliação  técnica  do  projeto:  os  Srs.
Benicio  Frazão  (GG  da  INTER-DN/EP  ciente  da  interferência  e  falta  de
supervisão  de  subordinado) e  Pedro  Augusto  Xavier  (Gerente  da  INTER-
DN/EP/AOP, responsável pela interferência direta na avaliação técnica). (Grifos
nossos).

Tal desconformidade havia sido identificada pelo corpo técnico da companhia
ao  tempo  do  negócio.  Conforme  destacado  no  relatório  de  Avaliação  de  Aderência
Estratégica, Conformidade Orçamentária, Identificação de Riscos e Aderência ao Portfólio
Integrado  (Sumário  Executivo  INTER-CORP/EPL/EST-PD-PGR n°  16/2010):  “Devido  à
falta de tempo hábil, não foi possível realizar de forma completa o Processo de Identificação
e Quantificação de Riscos, conforme a metodologia utilizada nesta gerência”. 

Entretanto, conforme destacado pela CIA,  “este relatório não figurou como
anexo ao  DIP INTER-DN 231/2010 e  não foi  dado conhecimento  de seu  conteúdo à
direção  superior  da  Companhia”.  Veja-se  que,  uma  vez  mais,  foram  sonegados  dados
importantíssimos a respeito do projeto, aqui em seu ponto mais substancial, qual seja, o do
seu potencial econômico. 

Seguindo este  mesmo modus operandi  de  fraudes  documentais  e  omissões
intencionais, no tocante ao risco exploratório do projeto, isto é, o fator de chance geológico da
oportunidade, consta no relatório da CIA (fl. 46) que o valor final apontado pela equipe da
Diretoria Internacional foi de 18%, o que representa um risco exploratório médio. 

Entretanto,  na  apresentação  de  validação  gerencial  realizada  em  26  de
novembro de 2011,  foi apontado erroneamente que o risco exploratório do bloco 4 de
Benin era baixo, conforme abaixo evidenciado:
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Além disso, como informado no relatório da CIA (fl. 47),  “apesar de todo
estudo elaborado para os leads Erin e Ibeji, não foram perfurados poços nestes prospectos.
O poço perfurado foi no prospecto Houmelan”, o que indica, mais uma vez, a precariedade do
processo de contratação ora analisado. 

Outro ponto destacado pela CIA e que se insere neste contexto refere-se ao
grau  API  esperado  para  o  óleo  de  Benin.  Segundo  destacado  no  relatório,  a   “INTER-
TEC/EXP informou, até onde se apurou, que o óleo esperado para o prospecto seria de 32°
grau  API.  A referência  para  o  valor  do  óleo  na  análise  econômica  não  respeitou  esta
indicação, tendo sido utilizado um valor correspondente a 39,4° grau API, apesar das claras
evidências  de  contaminação  por  fluído  de  perfuração a  base  de  óleo  nos  dois  poços
descobridores”.

De acordo com estudo publicado no site da Agência Nacional  do Petróleo,
quanto maior o grau API, maior o valor do produto no mercado:

“O Grau API do American Petroleum Institute (°API) é uma forma de expressar a
densidade relativa de um óleo ou derivado. A escala API, medida em graus, varia
inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa,
menor o grau API. O grau API é maior quando o petróleo é mais leve. Petróleos com
grau API maior que 30 são considerados leves; entre 22º e 30º API, são médios;
abaixo de 22º API, são pesados; com grau API igual ou inferior a 10º, são petróleos
extrapesados. Quanto maior o grau API, maior o valor do petróleo no mercado”8

Portanto,  no  caso  concreto,  observa-se  que  a  equipe técnica  da  Diretoria
Internacional da PETROBRAS (INTER-TEC/EXP) sobrevalorizou o grau API esperado para
o óleo encontrado no campo exploratório da República de Benin, sobrevalorizando também,
por consequência, o potencial econômico do próprio projeto, o que influenciou diretamente na

8 Referência: MOREIRA, Fabrícia de Souza.  Alternativas tecnológicas para maximização da produção de
olefinas  leves a partir  de petróleos pesados.  Rio  de  Janeiro:  UFRJ/EQ,2006,  p.  28;  disponível  no site
<http://www.anp.gov.br/site/extras/prh/docs/ANP_10anos/PRH_24.pdf>, acesso em 27 de janeiro de 2017.

 27/69

Figura 6: Evento 85, CD-ROM, arquivo 1_AGP 130_2016 - Relatório Final, p. 46.



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

apresentação à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da PETROBRAS.

De acordo com o auditor da PETROBRAS LUIS EDUARDO:

Ministério  Público  Federal:-  Em relação  ao  item  “Inconsistências  na  Análise
Econômica do Projeto”, o senhor apontou no seu relatório algumas inconsistências
na análise econômica desse projeto, em que consistiram essas inconsistências?
Depoente:- Bom, uma das questões levantadas foi com relação aos custos do poço,
a estimativa, para você fazer uma avaliação econômica você precisa estimar quanto
vai custar a perfuração de um poço, no momento da estimativa, para a gente fazer a
nossa avaliação econômica para entrada, para fazer essa aquisição, da empresa CBH,
a gente fez uma estimativa de, se não me engano, 58 milhões para o primeiro poço a
ser perfurado, e quando, um pouco menos de 2 anos depois, a gente vendeu parte do
nosso percentual desse consórcio para a Shell, a CBH também vendeu parte, e nesse
momento, para a gente avaliar aquela operação de venda da nossa participação, a
gente avaliou o custo desse poço, se eu não me engano, em 120 e poucos milhões,
não me lembro valor de cabeça, quer dizer, foi uma variação grande, que chamou a
nossa atenção, então a gente apontou que a gente não tinha justificativa, naquele
momento  a  gente  não  tinha  justificativa  para  essa  variação  no  custo,  essa
variação foi, depois foram apresentadas as justificativas pela área responsável lá por
fazer essa estimativa, essa foi uma das inconsistências que a gente apontou. Outra
inconsistência  foi  com relação ao próprio  arquivamento das informações,  a  área
internacional, quando a gente realizou essa auditoria a área internacional já tinha
sido  extinta  na  Petrobras,  ela  já  tinha  sido  terminada,  e  a  gente  buscou  as
informações que suportassem a nossa análise, avaliação econômica, o suporte para
essas informações de custo de poço, e essas informações não estavam registradas de
forma que a gente pudesse ter segurança de onde elas foram fornecidas, de onde elas
foram emitidas, essa foi outra inconsistência que a gente apontou. E inconsistência,
além disso, com relação aos dados geológicos que balizariam nossa expectativa,
nossas estimativas, para a produção de óleo, para o tamanho do reservatório que
a gente estava trabalhando ali,  e que no futuro daria uma expectativa para a
receita do negócio, então, para a gente fazer uma avaliação econômica; existe um
sistema na Petrobras que é utilizado na área nacional, no EIP nacional, que ele não
era utilizado na área internacional, e a gente foi buscar, a gente procurou auxílio de
especialistas, geólogos, dentro da Petrobras, e a gente não teve segurança e certeza
sobre os dados que a gente estava tratando, justamente porque a gente não conseguiu
rastrear  essa  informação,  buscar  essa  informação,  porque  eles  não  foram
adequadamente  guardados,  arquivados,  na  época,  pelo próprio  fim  da  área
internacional, então foi mais ou menos nesse sentido. 
Ministério  Público  Federal:-  Só  para  esclarecer,  então,  em relação  aos custos
exploratórios  havia  uma  previsão  de  um  custo  X  e,  posteriormente,  o  custo
concretizado era muito maior que esse X? 
Depoente:- Não, o custo concretizado foi de fato muito maior do que esse X.
(grifos nossos) 

De fato, conforme destacado no relatório da Comissão Interna de Apuração
AGP 130/2016 (evento 92, p. 98) “a manipulação de dados e informações com o objetivo de
melhorar o resultado econômico do projeto trouxe prejuízo à Petrobras” na ordem de USD
77.500.000,00.

A  respeito  desta  manipulação  de  dados  e  informações,  outro  auditor  da
PETROBRAS  ouvido  como  testemunha,  RAFAEL DE  CASTRO  DA SILVA,  informou
(evento 146) que:

Ministério Público Federal:- Em relação ao item consistência na análise econômica
do projeto, consta aqui, na alínea a, subavaliação dos custos estimados dos poços
exploratórios. O senhor pode falar um pouco sobre esse tema? 
Depoente:- Bom, durante a auditoria a gente faz uma avaliação sobre a avaliação
econômica do projeto né, e nessa avaliação econômica, um dos itens lá que consta
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são os custos esperados lá de você explorar o bloco, né. Então você tem custos
esperados para perfurar  o primeiro  poço, o  segundo poço,  o terceiro poço.  Nos
estranhou  primeiramente  um poço  numa  área  né,  num país  que  não  tem  base
logística, não tem nada, constar como 54 milhões de dólares esse poço. Então a
gente começou a questionar isso para as áreas, e durante a documentação né, isso só
pra te lembrar que, assim, essa avaliação econômica do projeto que foi submetido
pra diretoria, ela foi feita no final de 2010 né, e foi aprovada nosso CA no início de
2011, janeiro de 2011. O nosso, o farm-out, quando a Petrobras, depois, ela vendeu
parte  da  participação  dela  para  a  Shell,  isso  se  deu  1  ano  e  meio  depois
aproximadamente, o preço desse primeiro poço esperado, que era de 54 milhões,
pulou para 120, então isso já nos causou estranheza também tá, isso que a gente
relatou no relatório. E a Shell que era a operadora do bloco, quando efetivamente
perfurou o poço, na verdade o custo pulou para 300, se eu não me engano 323
milhões de dólares, então, assim, do salto inicial da previsão para o salto final do
que realmente foi gasto, houve uma variação muito, muito alta, né. Então a gente
entende que havia,  né, uma subavaliação que isso poderia melhorar um pouco a
avaliação econômica do projeto a ser apresentado para a diretoria. 
Ministério Público Federal:- Ou seja, as estimativas eram menores do que as reais
que foi concretizado, a Petrobras gastou mais dinheiro do que na previsão inicial? 
Depoente:- Isso. 

Em continuidade ao plano criminoso, no dia 1º de dezembro de 2010 o Diretor
Internacional  JORGE  ZELADA  submeteu  à  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  a
proposta de compra do campo em Benin, materializada no DIP INTER-DN 231/2010, o qual,
conforme exposto exaustivamente, continha diversas omissões a respeitos dos dados e das
condições do negócio. Na ocasião, a descrição da CBH limitou-se ao singelo registro de que
era empresa privada não listada na bolsa de valores, incorporada no Benin e cujo portfólio era
composto pelo Bloco 4.

Contudo, a Diretoria Executiva da PETROBRAS   não aprovou   imediatamente
a proposta de aquisição de direitos exploratórios do campo do Benin como pretendido por
JORGE ZELADA, em virtude de questionamentos feitos pelos demais diretores a respeito
da  idoneidade  e  condições  financeiras da  empresa  CBH  e  seu  diretor  IDALÉCIO
OLIVEIRA .

Na reunião de 01/12/2010, a Diretoria Executiva da PETROBRAS decidiu por
“manter a matéria em pauta” (Ata da Reunião n.º 4.845), valendo destacar que, das trinta
proposições analisadas na reunião de 01/12/2010, a Diretoria Executiva da PETROBRAS não
aprovou apenas a relativa à aquisição da participação no campo de Benin.

Conforme  apontado  pelo  colaborador  EDUARDO  MUSA,  ex-gerente  da
companhia e conhecedor dos trâmites e dos termos internos, a expressão “manter em pauta”
em geral é utilizada quando há muitas dúvidas e questionamentos de um ou mais membros da
Diretoria, especialmente quando são solicitados maiores estudos ou esclarecimentos.

Tal  matéria  foi  apreciada  novamente  pela  Diretoria  Executiva  na  reunião
seguinte, ocorrida em 9 de dezembro de 2010, na qual houve uma apresentação ao colegiado
pelo coordenador do projeto relativo à “Aquisição de Participação em Bloco Exploratório na
República do Benin”. Nesta reunião o Diretor JORGE ZELADA  não esteve presente, sendo
na ocasião substituído por  Alexandre Penna Rodrigues (então  Gerente Executivo da área
internacional da PETROBRAS), tendo restado pendente a deliberação (Ata da Reunião n.º
4.846).

Na noite do mesmo dia 09/12/2010, Alexandre Penna Rodrigues enviou e-mail
com o assunto “Benin” para Benício Schettini Frazão e Roberto Gonçalves, então Gerente
Executivo da área internacional da PETROBRAS, relatando que “não teve jeito”, havia sido
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mantida em pauta a proposição relativa à aquisição da participação no campo do Benin,
apesar  do  apoio  de  Guilherme  Estrella  (Diretor  da  área  de  exploração  e  produção  da
PETROBRAS)  e  também  da  exposição  feita  de  que  a  área  era  promissora  (Margem
Equatorial) e o investimento seria baixo (exposição inicial mínima).

No e-mail, consta ainda que os demais diretores haviam considerado arriscado
associar a PETROBRAS “a alguém sem nenhuma ligação com a indústria” e “insistiram em
ter mais informação da empresa [CBH]” , pedindo que fosse apresentado o doing business e o
parecer  do  JIN (Jurídico  Internacional)  antes  de prosseguir  com a deliberação,  conforme
consta na página 14 do relatório da Comissão Interna de Apuração AGP n° 130/2016 (evento
92).

Por duas vezes o projeto foi levado à Diretoria Executiva e a compra do bloco
não foi aprovada.

Em virtude dos questionamentos feitos pela Diretoria Executiva, foi solicitado
ao Jurídico que acelerasse o processo de contratação do “Doing Business” e, em paralelo, foi
solicitada à divisão de Inteligência de Mercado da Diretoria Internacional (INTER-DN/IM) a
revisão do Relatório IM 2010.

O relatório revisado foi elaborado em 21 de dezembro de 2010, sendo obtidas
informações  adicionais  a  respeito  da  empresa  CBH,  fornecidas  pela  própria  empresa,  e
acrescentadas  análises  de  risco  e  de  legislação  mais  detalhadas,  além  de  um  capítulo
específico  sobre  a  empresa  CBH.  Na  ocasião,  foi  consignado  no  relatório  revisado  que
inexistiam  elementos  que  permitissem afirmar  que  a  empresa  apresentava  saúde  e
capacidade financeira satisfatórias, conforme abaixo reproduzido:

Neste ínterim, novas informações sobre a CBH e a propriedade do bloco 4
foram adicionadas  à  apresentação  por  slides  a  ser  feita  à  Diretoria  Executiva.  Todavia,
conforme  consta  no  Relatório  de  Auditoria  R-05.E.003/2015  (evento  87),  não  foram
encontradas evidências de que o resultado da análise sobre a situação financeira da CBH
e de que o Relatório IM 2010 revisado foram apresentados pelo Diretor Internacional
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JORGE ZELADA à Diretoria Executiva ou ao Conselho de Administração, logicamente
por serem dados negativos sobre o negócio.

No dia 30 de dezembro de 2010, às vésperas das festividades de fim de ano, a
Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  aprovou  as  proposições  formuladas  pela  Diretoria
Internacional, recomendando a aquisição, junto à empresa CBH, de 50% de participação no
Bloco 4 de Benin e suas condicionantes. Na ocasião, determinou, também, a submissão da
matéria ao Conselho de Administração da PETROBRAS, conforme consta na Ata 4.851, item
2, de 30/12/2010, abaixo reproduzida:

Entre  a  reunião  da  Diretoria  Executiva  e  a  reunião  do  Conselho  de
Administração, o gerente Benício Schettini Fração  elaborou um Resumo Executivo (evento
203, mídia anexa) relativo à aquisição da participação no campo do Benin para subsidiar à
decisão final do Conselho de Administração da PETROBRAS a respeito da aprovação ou não
no negócio. 

Do exame desse resumo verifica-se, mais uma vez, a descrição limitada da
CBH como uma empresa privada não listada na bolsa de valores, incorporada no Benin e cujo
portfólio  era composto apenas do Bloco  4,  bem como que  IDALÉCIO OLIVEIRA  era
investidor  atuante nas áreas de petróleo e mineração no oeste africano,  omitindo-se por
completo  quanto  aos  relatórios  elaborados  pelo  Gabinete  da  Presidência  da
PETROBRAS  e  pela  Gerência  de  Inteligência  de  Mercado  da  Área  Internacional
(INTER-DN/IM)  que traziam dados negativos sobre a empresa.

Subsidiado  pelas  informações  fornecidas  pela  Diretoria  Internacional  e  em
atenção à recomendação de compra pela Diretoria Executiva, no dia 11 de janeiro de 2011 o
Conselho de Administração da PETROBRAS aprovou a aquisição de 50% dos direitos de
participação no Bloco 4 da República de Benin, conforme consta na Ata CA n° 1347, item 2,
de 11/01/2011, pauta n° 02, abaixo reproduzida:
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Com efeito, a sucessão de omissões intencionais e criminosas ocorridas no
processo de contratação gerou uma cadeia de desinformação que permitiu o ingresso da
companhia em um negócio que gerou prejuízo de mais  de setenta e sete milhões de
dólares.

Em 18 de fevereiro de 2011 foi celebrado o Farmout Agreement9 de aquisição
de 50% dos direitos de exploração sobre o Bloco 4, entre a PETROBRAS GAS & OIL BV
(subsidiária  integral  da  PETROBRAS)  e  a  COMPAGNIE  BÉNINOISE  DES
HYDROCARBURES SARL - CBH, subsidiária da LUSITÂNIA, nos termos da proposta de
26/11/2010 (DIP INTER-DN 231/2010).  Assinaram pela  PETROBRAS Benício  Schettini
Frazão e pela CBH IDALÉCIO DE OLIVEIRA.

Em  razão  deste  contrato,  foram  pagas  pela  PETROBRAS as  parcelas  do
Farmout  Agreement relativas  ao  reembolso  dos  custos  passados  (US$ 9,5  milhões)  e  ao
“bônus de assinatura” (US$ 25 milhões), sendo transferida pela PETROBRAS GAS & OIL
BV, em 03 de maio de 2011, a quantia de US$ 34,5 milhões em benefício da COMPAGNIE
BÉNINOISE DES HYDROCARBURES SARL – CBH, o que se deu após gestões para que
o pagamento fosse feito rapidamente. 

9 Constante no evento 85, anexo 39 (original em inglês) e 88, anexo 6 (traduzido para o português, do presente
processo. 
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Finalmente,  como será objeto do tópico destinado ao crime de lavagem de
ativos, os valores recebidos por JOÃO HENRIQUES  foram, ao menos em parte, destinados
a agente público brasileiro, o que não deixa dúvida acerca ocorrência do presente crime.

3.1.2. Autoria

Desse  modo, IDALÉCIO OLIVEIRA,  proprietário  da  CBH,  era o  maior
interessado em fazer o seu negócio prosperar. Contudo, a empresa CBH era uma empresa que
não possuía condição técnica e financeira para enfrentar a exploração de petróleo em tal
monta e em situação tão complexa.

Diversos fatores levaram IDALÉCIO OLIVEIRA  a oferecer e pagar propina
para JOÃO HENRIQUES , representante de agentes públicos brasileiros.

Primeiro, a empresa CBH tinha que iniciar a exploração de petróleo até o ano
de 2013 por exigência do Governo de Benin, sendo que apenas a PETROBRAS foi a única
empresa que se propôs a cumprir tal prazo, conforme interrogatório de IDALÉCIO :

Interrogado:-  Entretanto, bom, como eu estava dizendo, 100 dólares por barril, 1
bilhão e 600, uma coisa assim. Bom, se o petróleo, portanto, baixar para 50 dólares,
por exemplo, então o valor ia por volta de 300 milhões. Tudo isso está no processo
que eu lhe entreguei, e então, para mim, na minha cabeça, bom, fazendo o farm-out,
mesmo 50 por cento que nós trouxemos, digamos, que de lá né, eu vou fazer no
mínimo, na pior das hipóteses, 150 milhões de dólares, o que está bom. Quando cai,
portanto, essa proposta da Petrobras, eu fiquei, digamos, muito desencantado.... só
que naquela altura eu tinha possibilidade, doutor Juiz,  portanto,  de seguir  outro
caminho,  por  quê?  Porque  todas  as  outras  companhias que  estavam discutindo
comigo, inclusive com condições financeiras melhores, mas atraentes, não tinham
plataforma para furar no ano de 2013, que era o ano, portanto, imposto no contrato
de trabalho que nós tínhamos com o governo e com o programa de trabalho mínimo.
Eu tinha que furar em 2013 sob pena de perder o bloco. A Petrobras foi a única
companhia que se dispôs perfurar em 2013. Então ou eu perdia o bloco, é só “sim,
senhor, ok, muito bem”, eu vou alinhar, vou justificar por dentro dos pontos, mas
ficar com o bloco e ter uma companhia como a Petrobras, com uma experiência
incrível, portanto,  da tecnologia de perfuração em águas ultra-profundas, naquela
altura até acho que era a líder mundial. 

Nesse contexto, a empresa CBH era uma empresa que não possuía capacidade
econômica satisfatória, o que afastaria qualquer empresa de constituir uma parceria, fato que
foi constatado na auditoria e CIA elaboradas pela PETROBRAS, bem como confirmada pelo
depoimento judicial dos auditores da estatal. Fato, inclusive, que se confirmou na execução do
projeto.

Pelas declarações de  IDALÉCIO OLIVEIRA,  ao ser questionado sobre os
ativos da CBH e da LUSITÂNIO, resta claro a incapacidade econômica dessas empresas,
conforme trecho:

Ministério Público Federal:- A CBH, o único ativo dela era o bloco de Benin?
Interrogado:- A CBH, o único ativo que tem.
Ministério Público Federal:- E do grupo Lusitânia, qual a outra empresa que
tinha ativos de petróleo nessa época, em 2010?
Interrogado:- Não tinha... nós, portanto... não, da Lusitânia, depois desse da
Namíbia,  já  não  tinha  mais  nada...  nós  só  tínhamos  ativos  mineiros,  de
petróleo nós...
Ministério Público Federal:- O senhor teve dois ativos, então?
Interrogado:- Nós tivemos ativos na Namíbia...
Ministério Público Federal:- Na Namíbia e...
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Interrogado:- No Congo... no Congo também, mas não com Lusitânia... nada
a ver  com Lusitânia.  A Lusitânia,  portanto,  foi  criada pra ser  listada e é,
digamos,  a  companhia  controlada  da  CBH  no  Benin.  A  CBH  é  uma
companhia beninense, uma companhia registrada no Benin, quer dizer, foi
uma imposição do governo... que nós teríamos que registrar uma companhia
no Benin e seria essa companhia que deteria os direitos do bloco 4.

Assim, para ver o seu negócio prosperar e obter alto lucro,  viu em  JOÃO
HENRIQUES, representante de agentes corruptos, a chance da PETROBRAS tornar parceira
em tal projeto.

É possível que IDALÉCIO OLIVEIRA  não soubesse especificamente a qual
agente público JOÃO HENRIQUES  representava e intermediava propina, mas é certo que
IDALÉCIO OLIVEIRA  tinha plena consciência de que fraudes  deveriam ser  realizadas
dentro da estatal brasileira por agente público, o qual viria a ser contemplado com parte dos
valores repassados a JOÃO HENRIQUES .

E assim foi o que ocorreu, já que informações sobre a ausência de capacidade
financeira da CBH foram ocultadas, bem como, fraudulentamente,  foram subavaliados os
custos para a exploração dos poços em questão.

Ademais, a existência de propina é o único motivo que justifica o repasse de
valores tão significativos para JOÃO HENRIQUES .

Em interrogatório,  IDALÉCIO OLIVEIRA  informou  que  pagou  cerca  de
USD 3 milhões em favor do Governo de Benin pelos direitos de exploração do campo nº 4:

Juiz Federal:- E o senhor teve que pagar algum valor para o governo?
Interrogado:- Ah sim, sim.
Juiz Federal:- E quanto o senhor pagou?
Interrogado:- Também,  digamos,  que  incluindo,  portanto,  contribuições  sociais,
formação  técnica,  bônus  de  assinatura,  tudo  isso... também  alguns  milhões  de
dólares.
Juiz Federal:- Mais de 10, menos de 10?
Interrogado:- Não, não mais de 10, mas pelo menos até a altura, creio eu, mais de 3
milhões de dólares

A aquisição da participação de 50% do bloco exploratório em Benin custou,
por sua vez, USD 34,5 milhões para a PETROBRAS, valores que foram pagos para a CBH.
Quase 1/3 disso,  USD 10 milhões,  foi  repassado por  IDALÉCIO OLIVEIRA  a  JOÃO
HENRIQUES por  supostos  serviços  que  nunca  geraram  um  relatório,  mas  apenas  de
propiciar o negócio junto a PETROBRAS, como tese sustentada por IDALÉCIO :

Juiz Federal:- E o senhor contratou os serviços do senhor João Henriques?
Interrogado:- Contratamos sim. Primeiro, portanto, era uma relação, digamos, que
sem contrato ainda, durante muito tempo. Portanto ele mesmo disse, o senhor João
Henrique, foi,  digamos assim,  “olha, senhor Oliveira,  a situação é a seguinte:  a
Petrobras quanto a mim é a companhia ideal para o senhor, porque é uma companhia
com uma experiência imensa em, digamos, atividades petrolíferas, em perfurações
de águas ultra-profundas”, nosso bloco, Excelência, doutor Juiz,  no Benin, é um
bloco que tem os nossos melhores prospectos. Tinha uma lâmina de água, estava,
portanto, uma lâmina de água de 2.700 metros, quase 3.000 metros de profundidade,
antes  de atingirmos a  terra.  Então a Petrobras é líder  mundial.  Bom, então ele
sempre  nos  aconselhou  “acho  que  é  melhor  a  Petrobras”.  Então  ele  foi,
digamos,  nos conduzindo  nesse  sentido...  foi,  digamos,  explicando  como nós
íamos montar uma companhia de geologia e geofísica.... nós fizemos... como é
que  contratávamos  os  técnicos.  Sempre  me  aconselhou e  nós  sempre
prosseguimos  esse  conselho  de  termos  técnicos  apontados  por  ele.  Sempre
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aconselhou técnicos aposentados, aposentados da Petrobras, e sempre, digamos,
me pintou a Petrobras como uma empresa extraordinária, de outro planeta,
com técnicos altamente qualificados e que eu não deveria ir para o exterior,
digamos, buscar esses técnicos. Isso nós fizemos.
Juiz Federal:-     Mas o senhor contratou pessoas que foram indicadas por ele?
Interrogado:-     Pessoas  que  foram  indicadas  por  ele  ou  por  companhias,
portanto, que ele me indicou, com as quais nós também trabalhamos aqui no
Brasil e que, por sua vez, me indicaram esses técnicos. Ou seja, nós, portanto,
aqui  no  Brasil,  todos  os  nossos  técnicos,  portanto, da  posição  de  direção,
geologia e geofísica, todos os técnicos ex-técnicos da Petrobras.
(…)
Juiz  Federal:- Quanto  que  o  senhor  pagou  por  esses  estudos  dessa  empresa
especializada?
Interrogado:- Eu acho que não me recordo, mas...
Juiz Federal:- Aproximadamente.
Interrogado:- Foram milhões.
Juiz Federal:- Milhões, quanto?
Interrogado:- Não tenho certeza.
Juiz Federal:-     Mais de 10 milhões, menos de 10 milhões?
Interrogado:-     Não, eu acho que não. Acho que não, mas foram milhões, tudo é
caro.
Juiz Federal:-     Mas quem pagou isso foi o senhor?
Interrogado:-     Eu que paguei. Para estudos foi eu que paguei.
(…)
Juiz Federal:-     Mas o senhor sabe se ele contratou essa empresa, ele mesmo,
diretamente?
Interrogado:-     Não sei, não sei. Não posso afirmar, mas eu creio que ele deva ter
feito.
Juiz Federal:-     O trabalho dele foi um trabalho mais pessoal?
Interrogado:-     Mais pessoal, não há relatórios... depois também, o senhor João
Henriques, portanto, com todo respeito que eu tenho por ele, e admiração até,
não  é  pessoa,  portanto,  pra  fazer  relatórios  ou  pra escrever,  é  mais
conversando.
Juiz Federal:-     Ele chegou a apresentar estudos da área para o senhor,  coisa
parecida?
Interrogado:-     Não,  ele  não  me  apresentou  estudos,  mas  apresentou-me
informação, dizendo “ali é um bloco bom”. Nós também já sabíamos, mas nós
sempre,  digamos,  queríamos  encontrar  outras  opiniões,  outras  opiniões,  ele
falou-me  sim  que  era  um  bloco  muito  bom,  portanto,  muito  bom,  com
potencial, e que era o bloco ideal e a Petrobras não vai largar aquele bloco.
Juiz  Federal:-     Mas relatórios  dele  ou  estudos  que  ele  tenha  contratado,  ele
apresentou ao senhor?
Interrogado:-     Diretamente.... não.... só me falava, só me falava. (Grifos nossos).

No  caso,  fica  claro  que  IDALÉCIO  OLIVEIRA  agiu  dolosamente,  com
conhecimento  de  que  parte  dos  valores  pagos  a  ele  por  JOÃO  HENRIQUES  seriam
repassados a agentes públicos brasileiros, os quais propiciaram o contrato entre a CBH e a
PETROBRAS.

A seu turno,  JOÃO HENRIQUES  é claramente identificado como sendo o
operador de propina do PMDB e ligado a JORGE ZELADA , de acordo com depoimento de
EDUARDO MUSA e confissão dada por  JOÃO HENRIQUES  em conversa gravada por
jornalista da revista Época.

Como trecho acima mencionado,  IDALÉCIO OLIVEIRA  atribui a  JOÃO
HENRIQUES a  responsabilidade  da  CBH  ter  obtido  o  contrato  em questão  com  a
PETROBRAS, sendo que nenhuma empresa além da estatal brasileira foi utilizada por JOÃO
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HENRIQUES para tal negócio. No entanto, como já ressaltado,  IDALÉCIO OLIVEIRA
nega qualquer ilicitude na relação comercial entre ambos.

As fraudes perpetradas contra a PETROBRAS só foi  possível  em razão da
ingerência  criminosa  que  JOÃO  HENRIQUES  e  o  PMDB  exerciam  sobre  JORGE
ZELADA .

De acordo  com a  degravação  do  áudio  da  conversa  mantida  entre  JOÃO
HENRIQUES e o jornalista da revista Época (evento 1, ANEXO 19), é possível constatar
que JOÃO HENRIQUES  assume o pagamento de propina de contratos da PETROBRAS em
favor de deputados do PMDB:

JARH: Na minha empresa eu trabalho oficialmente com a PETROBRAS. Eu adoro
fazer oficialmente, entendeu?  Fui lá, paguei meu imposto… aí aquele dinheiro é
honesto.. eu gasto feliz… até é bom que ganhe… entendeu?… a idéia é essa,você
tem uma conta fora...
REPÓRTER: Nesse caso que você me contou, é o PMDB de Minas? Ou era.. 
JARH: Não tinha… grande parte era o PMDB, porque era o… só que eu não sabia
quem eles pagavam, nem quanto. Deputado é foda também… se dá para um, a partir
dali, se dá para todos… se…  
REPÓRTER: Era o Fernando mesmo?
JARH: O Fernando era o principal.

O  rastreamento  financeiro  dos  valores  confirmam  tal fato,  pois  o  então
deputado federal EDUARDO CUNHA foi beneficiário de parte dos valores de propina, como
será melhor tratado no item a seguir.

O apadrinhamento do PMDB a JORGE ZELADA  fica evidente no presente
caso, pois,  apenas por essa razão  JOÃO HENRIQUES ,  operador de propina do partido,
conseguiria obter junto a estatal tantas fraudes para a celebração do contrato entre a CBH e a
PETROBRAS.

Na divisão de tarefas, coube ao denunciado JORGE LUIZ ZELADA praticar
diretamente  os  atos  de  ofício  ilegais  necessários  para  viabilizar  a  contratação  dentro  da
diretoria internacional.  De acordo com o relatório de auditoria R-05.E.003/2015 (evento 1
ANEXO 38)  da PETROBRAS, os atos  de ofícios  ilegais  praticados  por  JORGE LUIZ
ZELADA  foram feitos em descumprimento das normas de governança da companhia.

Efetivamente, JORGE  ZELADA  tinha  conhecimento  dos  indicativos  de
incapacidade financeira da CBH, pois foi subsidiado pela área de inteligência da companhia.
Não  obstante,  JORGE ZELADA  manifestou  sua  concordância  com  a  proposta  de
contratação  e  a  submeteu à  Diretoria  Executiva,  sem,  contudo,  cientificar  o  colegiado a
propósito da total ausência de informações a respeito da higidez financeira da CBH, sendo
certo que essa omissão não foi inocente, mas objetivava garantir, de qualquer forma, que o
acordo  se  concretizasse  para  garantir,  assim,  o  pagamento  da  propina  já  previamente
combinada.

E não é só.  JORGE ZELADA  foi  o responsável  por submeter à Diretoria
Executiva da PETROBRAS a proposta de compra do campo em Benin, materializada no DIP
INTER-DN  231/2010,  o  qual,  conforme  exposto  exaustivamente,  continha  diversas
omissões a respeitos dos dados e das condições do negócio.

Após rejeição pela diretoria executiva aprovar tal negócio, novas informações
sobre a CBH e a propriedade do bloco 4 foram adicionadas à apresentação por slides a ser
feita  à  Diretoria  Executiva.  Todavia,  conforme  consta  no  Relatório  de  Auditoria  R-
05.E.003/2015  (evento  1,  ANEXO  38),  não  foram  encontradas  evidências  de  que  o
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resultado da análise sobre a situação financeira da CBH e de que o Relatório IM 2010
revisado foram apresentados pelo Diretor Internacional JORGE ZELADA à Diretoria
Executiva ou ao Conselho de Administração, logicamente por serem dados negativos sobre
o negócio.

Esse fato resultou na aprovação pela Diretoria Executiva da PETROBRAS das
proposições  formuladas  pela  Diretoria  Internacional,  recomendando  a  aquisição,  junto  à
empresa CBH, de 50% de participação no Bloco 4 de Benin e suas condicionantes.

O rastreamento financeiro ainda não constatou até o momento o recebimento
de propina por  JORGE ZELADA , pois este se utilizou de diversas contas no exterior que
ainda estão inacessíveis às autoridades brasileiras.

Não obstante, conforme documentos de contas advindos de Mônaco (eventos
429 e 430),  JORGE ZELADA  possuía na conta  ROCKFIELD INTERNATIONAL S/A,
offshore sediada no Panamá da qual ZELADA  é o único beneficiário econômico, com saldo
de  €11.586.109,66, que não foram declarados às autoridades brasileiras. Este fato, não deixa
dúvida de que JORGE ZELADA  também foi um dos beneficiários dos desvios criminosos
ocorridos na PETROBRAS.

Desse modo, presentes provas suficientes contra os acusados, estes devem ser
condenados pela prática dos crimes de corrupção.

3.2. Fatos 03 a 07: Lavagem de dinheiro

Segundo a denúncia, em 5/05/2011 – data do pagamento da comissão de USD
10 milhões pela LUSITANIA PETROLEUM LTD em favor  da ACONA –,  na Suíça,  os
acusados  IDALECIO  OLIVEIRA  e  JOÃO  HENRIQUES, de  modo  consciente  e
voluntário, por intermédio da simulação de um contrato de agenciamento firmado em 1º de
julho de 2010 (evento 1,  ANEXO 26, p. 41), tendo a  offshore LUSITANIA PETROLEUM
LTD,  pertencente  a  IDALECIO  OLIVEIRA ,  como  tomadora  de  serviço,  e  a  offshore
ACONA,  de  JOÃO  HENRIQUES ,  como  suposta  prestadora  de  serviços, ocultaram  e
dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita
de USD 10 milhões provenientes de crime contra o sistema financeiro nacional consistente na
manutenção  de  valores  não  declarados  no  exterior,  crimes  praticados  pela  organização
criminosa que se instalou na PETROBRAS, e, em especial, do crime de corrupção passiva
praticado pelos agentes e servidores públicos EDUARDO CUNHA e JORGE ZELADA  em
prejuízo da companhia estatal.

Em ato contínuo, entre 30/05/2011 e 23/06/2011, na Suíça, o acusado JOÃO
HENRIQUES,  de  modo consciente  e  voluntário,  por  intermédio  de cinco  transferências
bancárias  realizadas da  conta  da  offshore ACONA, cujo  beneficiário  final  era JOÃO
HENRIQUES, para  a  conta  oculta  da  ORION  SP,  cujo  beneficiário  era  EDUARDO
CUNHA, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e
propriedade ilícita de CHF 1.311,750,00 provenientes de  crime contra o sistema financeiro
nacional, consistente na manutenção de valores não declarados no exterior, crimes praticados
pela organização criminosa que se instalou na PETROBRAS e especialmente do crime de
corrupção passiva praticado por EDUARDO CUNHA em face da companhia estatal.

Em sequência, em 4/8/2014,  a acusada  CLAUDIA CRUZ ,  companheira de
EDUARDO CUNHA,  dolosamente, continuando com o propósito de distanciar o dinheiro
sujo  de  sua  origem,  ocultou  e  dissimulou  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,
movimentação  e  propriedade  ilícita  de  USD 165.000,00  provenientes  de  crime  contra  o
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sistema financeiro nacional consistente na manutenção de valores não declarados no exterior,
crimes  praticados  pela  organização  criminosa  que  se instalou  na  PETROBRAS  e
especialmente do crime de corrupção passiva praticado por EDUARDO CUNHA em face da
companhia estatal por intermédio de uma transferência bancária da conta oculta da offshore
NETHERTON para  a  conta  oculta  da  offshore  KÖPEK,  de  titularidade  de  CLAUDIA
CRUZ.

Além disso, entre 25/03/2008 e 16/01/2014, por quatorze vezes, na Suíça,  a
denunciada CLAUDIA CRUZ , continuando com o propósito de distanciar o dinheiro sujo de
sua origem, dolosamente,  ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação e propriedade ilícita de  USD 1.110.000,00  provenientes de  crime contra o
sistema financeiro nacional consistente na manutenção de valores não declarados no exterior,
crimes  praticados  pela  organização  criminosa  que  se instalou  na  PETROBRAS  e
especialmente do crime de corrupção passiva praticado por seu companheiro EDUARDO
CUNHA em face da companhia estatal por intermédio de treze transferências bancárias das
contas ocultas dos trusts  TRIUMPH e ORION SP, de titularidade de EDUARDO CUNHA,
para a conta oculta KÖPEK, de titularidade da denunciada.

Por fim, entre 20/01/2008 e 2/04/2015, por inúmeras vezes, dentre outros locais
em  lojas  de  artigos  de  luxo  localizadas  nas  cidades de  Nova  Iorque,  Miami,  Orlando,
Barcelona,  Zurique,  Paris,  Roma,  Lisboa  e  Dubai,  a  denunciada  CLAUDIA  CRUZ ,
dolosamente, utilizando-se de valores de propina recebidos na conta suíça KÖPEK (em que a
denunciada CLAUDIA CRUZ  era beneficiária final), converteu em ativos de aparência lícita
consistentes em bens e serviços, incluindo artigos de grife como ternos, bolsas, sapatos e
roupas femininas, como também pagamentos de empresas educacionais como a MALVERN
COLLEGE (Inglaterra) e a IMG ACADEMIES LLP (Estados Unidos), a importância de USD
1.079.218,31 e GBP10 8.903,00 provenientes  de  crime contra o sistema financeiro nacional
consistente na manutenção de valores não declarados no exterior, de crimes praticados pela
organização  criminosa  que  se  instalou  na  PETROBRAS  e  especialmente  do  delito  de
corrupção  passiva  praticado  por  EDUARDO  CUNHA  em  face  da companhia  estatal,
ocultando  e  dissimulando  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e
propriedade desses valores provenientes dos referidos crimes. 

3.2.1. Materialidade

Para dar aparência lícita ao repasse das vantagens indevidas combinadas no
processo de compra dos direitos exploratórios do campo de petróleo de Benin, o acusado
JOÃO HENRIQUES  celebrou, no dia 1º de julho de 2010, por  meio da offshore ACONA
INTERNATIONAL  INVESTMENTS  LTD.,  um  Engagement  Agreement (“Contrato  de
Agenciamento”) com a empresa LUSITÂNIA PETROLEUM (BC) LTD, também controlada
pelo  empresário  português  IDALÉCIO OLIVEIRA ,  com vistas  a  facilitar  um  Farmout
Agreement (venda de participação de ativos) entre a CBH e a PETROBRAS. 

A partir  da  assinatura  do  Farmout  Agreement,  a  CBH  e  a  PETROBRAS
passariam a atuar como sócias no programa de perfuração de petróleo estabelecido para o
bloco. Com isso, a LUSITÂNIA deveria pagar à ACONA um bônus de assinatura no valor de
USD 10.000.000,00,  conforme estabelecido no contrato de agenciamento ideologicamente
falso. 

10 Libras esterlinas.
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O acusado IDALÉCIO OLIVEIRA , em interrogatório, reconhece que JOÃO
HENRIQUES nunca apresentou outro parceiro além da PETROBRAS para a CBH. Tenta
trazer aparência de licitude à suposta relação comercial supostamente ocorrida entre ambos.
Segue abaixo trecho do depoimento de IDALÉCIO OLIVEIRA :

Juiz Federal:-     Não entendi bem, quem procurou quem, o senhor procurou ele
ou ele procurou o senhor?
Interrogado:-     O senhor João Henriques.
Juiz Federal:- E como ele ficou tendo conhecimento que o senhor tinha essa...
Interrogado:- Não, isso é conhecimento da indústria. Eu vinha cá com delegações do
Benin. Então se conhece, e assim, que não só eu que ele procurou, como outras
companhias.  A  Petrobras  nunca  me  procurou  diretamente,  mas  outras
companhias me procuraram. Vamos já de novo, portanto, além da opção do senhor
João Henriques. Procurou-me, portanto, a Shell, naquela altura já, logo no início, a
Shell  era a maior  companhia,  naquela altura era a maior  companhia  do mundo.
Procurou-me a BP, British Petroleum, também uma grande companhia, por exemplo,
do mundo. Procurou-me também ENI, uma empresa grande italiana. Procurou-me
também a Total, uma companhia grande francesa, acho que sua Excelência conhece
também. Procurou-me a ES e outras companhias mais pequenas. Todas elas não só
me  procuraram como começaram imediatamente,  portanto,  conosco  a  discutir  a
possível entrada no bloco, incluindo com feituras de data-rooms como nós fizemos
com a Petrobras.
Juiz Federal:-     Mas pra essas empresas trabalhou o senhor João Henriques?
Interrogado:-     Não,  não,  o  senhor  João  Henriques  só  se  ocupou,  portanto,
digamos,  dessa  parte  que  poderia  implicar,  digamos, a  Petrobras. (Grifos
nossos)

Tentando justificar a relação comercial inexistente, IDALÉCIO OLIVEIRA  e
JOÃO HENRIQUES  entram em contradição ao explicarem o que consistiu o trabalho de
JOÃO  HENRIQUES .  IDALÉCIO  OLIVEIRA  diz  que  os  serviços  de  JOÃO
HENRIQUES não produziram qualquer relatório, enquanto  JOÃO HENRIQUES  afirmou
que foi o responsável por formar uma equipe, que produziu importantes estudos, e, por isso,
assumiu o ônus de pagar pelo trabalho dele.

Trecho do depoimento de IDALÉCIO OLIVEIRA :

Juiz Federal:- E o senhor contratou os serviços do senhor João Henriques?
Interrogado:- Contratamos sim. Primeiro, portanto, era uma relação, digamos, que
sem contrato ainda, durante muito tempo. Portanto ele mesmo disse, o senhor João
Henrique, foi,  digamos assim,  “olha, senhor Oliveira,  a situação é a seguinte:  a
Petrobras quanto a mim é a companhia ideal para o senhor, porque é uma companhia
com uma experiência imensa em, digamos, atividades petrolíferas, em perfurações
de águas ultra-profundas”, nosso bloco, Excelência, doutor Juiz,  no Benin, é um
bloco que tem os nossos melhores prospectos. Tinha uma lâmina de água, estava,
portanto, uma lâmina de água de 2.700 metros, quase 3.000 metros de profundidade,
antes  de atingirmos a  terra.  Então a Petrobras é líder  mundial.  Bom, então ele
sempre  nos  aconselhou  “acho  que  é  melhor  a  Petrobras”.  Então  ele  foi,
digamos,  nos conduzindo  nesse  sentido...  foi,  digamos,  explicando  como nós
íamos montar uma companhia de geologia e geofísica.... nós fizemos... como é
que  contratávamos  os  técnicos.  Sempre  me  aconselhou e  nós  sempre
prosseguimos  esse  conselho  de  termos  técnicos  apontados  por  ele.  Sempre
aconselhou técnicos aposentados, aposentados da Petrobras, e sempre, digamos,
me pintou a Petrobras como uma empresa extraordinária, de outro planeta,
com técnicos altamente qualificados e que eu não deveria ir para o exterior,
digamos, buscar esses técnicos. Isso nós fizemos.
Juiz Federal:-     Mas o senhor contratou pessoas que foram indicadas por ele?
Interrogado:-     Pessoas  que  foram  indicadas  por  ele  ou  por  companhias,
portanto, que ele me indicou, com as quais nós também trabalhamos aqui no
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Brasil e que, por sua vez, me indicaram esses técnicos. Ou seja, nós, portanto,
aqui  no  Brasil,  todos  os  nossos  técnicos,  portanto, da  posição  de  direção,
geologia e geofísica, todos os técnicos ex-técnicos da Petrobras.
(…)
Juiz  Federal:- Quanto  que  o  senhor  pagou  por  esses  estudos  dessa  empresa
especializada?
Interrogado:- Eu acho que não me recordo, mas...
Juiz Federal:- Aproximadamente.
Interrogado:- Foram milhões.
Juiz Federal:- Milhões, quanto?
Interrogado:- Não tenho certeza.
Juiz Federal:-     Mais de 10 milhões, menos de 10 milhões?
Interrogado:-     Não, eu acho que não. Acho que não, mas foram milhões, tudo é
caro.
Juiz Federal:-     Mas quem pagou isso foi o senhor?
Interrogado:-     Eu que paguei. Para estudos foi eu que paguei.
(…)
Juiz Federal:-     Mas o senhor sabe se ele contratou essa empresa, ele mesmo,
diretamente?
Interrogado:-     Não sei, não sei. Não posso afirmar, mas eu creio que ele deva ter
feito.
Juiz Federal:-     O trabalho dele foi um trabalho mais pessoal?
Interrogado:-     Mais pessoal, não há relatórios... depois também, o senhor João
Henriques, portanto, com todo respeito que eu tenho por ele, e admiração até,
não  é  pessoa,  portanto,  pra  fazer  relatórios  ou  pra escrever,  é  mais
conversando.
Juiz Federal:-     Ele chegou a apresentar estudos da área para o senhor,  coisa
parecida?
Interrogado:-     Não,  ele  não  me  apresentou  estudos,  mas  apresentou-me
informação, dizendo “ali é um bloco bom”. Nós também já sabíamos, mas nós
sempre,  digamos,  queríamos  encontrar  outras  opiniões,  outras  opiniões,  ele
falou-me  sim  que  era  um  bloco  muito  bom,  portanto,  muito  bom,  com
potencial, e que era o bloco ideal e a Petrobras não vai largar aquele bloco.
Juiz  Federal:-     Mas relatórios  dele  ou  estudos  que  ele  tenha  contratado,  ele
apresentou ao senhor?
Interrogado:-     Diretamente.... não.... só me falava, só me falava. (Grifos nossos).

Trecho do depoimento de JOÃO HENRIQUES :

Juiz Federal:-     O senhor formou uma equipe então pra poder fazer o serviço?
Interrogado:-     Formei uma equipe pra poder atender.
Juiz Federal:- Quem eram os componentes dessa equipe?
Interrogado:- Eu preferia não dizer porque o que sai daqui sai na imprensa e eu
posso prejudicar,  mas se o  senhor  achar  que é muito importante eu posso falar
alguns.
Juiz Federal:- Considerando que a liberdade do senhor está em jogo e também a das
pessoas acusadas nesse processo, eu acho que esse é o momento oportuno para o
senhor falar.
Interrogado:-     Eu contratei a Geo Nunes, que é o Marcos Dalote, um PHD ex-
Petrobras,  que  está  inclusive  com uma  empresa  fora  do  Brasil,  contratei  o
Ricardo que é uma empresa da Petrosol, é um advogado especialista, contratei
o Marcelo, eu não sei o sobrenome dele, e eles subcontrataram pessoas que eles
acharam necessárias, eles rodaram, eles têm no Rio de Janeiro todo um sistema
de computador, toda a documentação, pegaram pessoas ex-Petrobras, não tem
nenhum Petrobras, mas todos foram Petrobras porque aqui no Brasil ou é a
Petrobras ou não era, só tem uma empresa, e rodaram toda a documentação e
orientaram o Idalécio de como eles deveriam apresentar para a Petrobras, aí
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entra o conhecimento não só técnico como da alma dessas pessoas que estão
recebendo.
(...)
Juiz Federal:- Mas, por exemplo, o senhor recebeu esses 10 milhões e em seguida o
senhor fez um pagamento de 2.700, o senhor não se recorda pra quem o senhor
pagou 2.700?
Interrogado:- Não, porque essas pessoas todas a gente se reunia, eu falei “Olha, tem
um bônus, eu vou dar a metade de lucro pra vocês”, eu fiquei com 5 milhões desse
dinheiro e da primeira parte eu fiquei com uns 800 mil, mas no final eu fiquei com 5
e pouco, gastei alguma coisa e voltei com aplicação na Sting e Daily, a única coisa
que eu posso afirmar foi aquilo que eu fiz. (grifos nossos)

Com  efeito,  embora  prova  fácil,  não  foram  juntados  quaisquer  relatórios,
registros de reuniões, estudos geológicos ou geofísicos, sequer meras trocas de e-mails que
comprovariam, se existentes, a licitude do objeto contratual e consequentemente dos valores.
Além disso, a utilização de contratos simulados para repasse de propinas é fato recorrente no
caso Lava Jato, não podendo se “presumir” que tais valores são lícitos só porque há um
contrato  (falso)  que  supostamente  os  justifiquem.  Em  outras  palavras:  ter  previsão
contratual  não  significa  que  os  valores  sejam  lícitos,  ainda  mais  quando  um  dos
contratantes é um conhecido operador de propina relacionado ao PMDB. 

Neste  sentido,  desde  logo  era  evidente  que  tal  contrato  de  agenciamento
prestava-se ao pagamento de vantagens ilícitas, uma vez que:

(i) do valor total de US$ 34,5 milhões que seria imediatamente recebido pela
CBH em virtude de negócio  realizado com a PETROBRAS, quase um terço – USD 10
milhões – destinava-se a JOÃO HENRIQUES, fração evidentemente desproporcional;

(ii)  a empresa LUSITÂNIA estava situada nas Ilhas Virgens Britânicas, notório
paraíso fiscal; e

(iii)  não  se  conhecia  qualquer  atividade  lícita  e  regular  que  fosse
desempenhada por IDALÉCIO OLIVEIRA , bem como sua empresa CBH não possuía dados
financeiros divulgados, contando com apenas 6 (seis) empregados e era destituída de saúde
financeira para suportar o negócio entabulado, conforme já afirmado acima.

De  fato,  como  se  verá  adiante,  do  importe  de  US$  10 milhões  que  foi
transferido para a offshore ACONA, o seu controlador JOÃO HENRIQUES , imediatamente
após o recebimento, destinou US$ 1,5 milhão para o então Deputado Federal EDUARDO
CUNHA e outros US$ 7,8 milhões para empresas e  offshores cujos beneficiários são até o
momento  desconhecidos.  Tais  transferências  não  tiveram  qualquer  justificativa  lícita  e
serviram ao repasse dissimulado das propinas ajustadas no contrato de farmout.

A conta  titularizada  pela ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS no
Banco BSI em Zurique, na Suíça, havia sido aberta no dia 10 de novembro de 2010, sob o
número 203217, e tinha como beneficiário efetivo (beneficial owner)  JOÃO HERIQUES ,
como abaixo demonstrado:
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Conforme exposto anteriormente, após concretizada a venda dos direitos de
exploração do campo de petróleo em Benin, África, a PETROBRAS OIL AND GAS BV,
subsidiária integral da companhia brasileira PETROBRAS, transferiu, no dia 03 de maio de
2011, a quantia de USD 34.500.000,00 para a empresa CBH, controlada por IDALÉCIO
DE OLIVEIRA. Ato contínuo, houve uma transferência de USD 31 milhões da CBH para a
LUSITÂNIA PETROLEUM (BC) LTD., também controlada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA.

Logo  em  seguida,  apenas  2  (dois)  dias  após  as  transferências  da
PETROBRAS  em  favor  da  CBH,  isto  é,  em  5  de  maio  de  2011,  a  LUSITANIA
PETROLEUM  transferiu  USD  10.000.000,00  para  a  conta mantida  pela  ACONA
INTERNATIONAL INVESTMENTS  LTD,  controlada  por  JOÃO  HENRIQUES ,  como
pagamento  do  simulado  “Contrato  de  Agenciamento”,  conforme  reprodução  de  extrato
bancário dessa conta, abaixo11: 

Date Description Value Debit Credit 

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

05.05.2011 10.000.000,00

Reprodução parcial do extrato bancário da conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

Note-se  que,  já  de  início,  foi  utilizado  por  IDALÉCIO  OLIVEIRA  um
expediente de distanciamento da origem e destino do dinheiro, ao transferir de uma conta para
outra de mesma propriedade o dinheiro pago pela PETROBRAS, como forma de dissimular a
movimentação posterior.  Assim, o objetivo era desvincular a transferência do dinheiro da

11 Fl. 08/14 do Relatório nº 116/2015, da Procuradoria Geral da República, Secretaria de Pesquisa e Análise-
SPA/PGR, constante no evento 2, AP-INQPOL24, pp. 3/42
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ACONA do negócio estabelecido com a PETROBRAS. 

Uma  vez  recebido  o  montante  de  US$  10  milhões  na  conta  da  offshore
ACONA,  JOÃO HENRIQUES  transferiu a quantia de CHF 1.311.700,00 (equivalente a
US$ 1,5 milhão) em favor da conta titularizada pelo trust ORION SP no Banco Julius Baer
(antigo Merrilll Lynch), em Genebra/Suíça, da qual o Deputado Federal EDUARDO CUNHA
era o único beneficiário econômico efetivo, mediante cinco depósitos nos seguintes valores e
datas:  (i)  CHF 250.000,00 em  30/05/2011, (ii)  CHF 250.000,00 em  01/06/2011, (iii)  CHF
250.000,00 em  08/06/2011, (iv) CHF 250.000,00 em  15/06/2011 e (v) CHF 311.700,00 em
23/06/2011.

A conta corporativa n.º 44548.1602, aberta em 20/06/2008, mantida no Banco
Julius Bär (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Suíça, é de titularidade do trust ORION SP,
constituído em Edimburgo/Escócia. 

O  então  deputado  federal  EDUARDO  CUNHA  foi  o  responsável  pela
constituição do trust (settlor) e era o seu beneficiário econômico (beneficial owner), como se
extrai  do  material  encaminhado  pelas  autoridades  suíças,  destacando-se  que,  entre  a
documentação mantida junto à instituição financeira, encontram-se cópia do passaporte e do
visto americano do parlamentar, informações pessoais e profissionais suas, tais como data de
nascimento e endereço no Rio de Janeiro, formulários com rubricas idênticas às do passaporte
do parlamentar, entre outros. 

Confira-se: 

No documento  adiante  reproduzido,  o  então  Deputado Federal  EDUARDO
CUNHA é apontado como único beneficial owner da conta em questão, isto é, “a pessoa que
contribui para ou exerce o controle sobre a conta”, como esclarecido no próprio documento.
Tal documento deixa clara a propriedade de EDUARDO CUNHA sobre a conta. 
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Já no documento abaixo reproduzido, denominado "e-mail authorization",  é
indicado endereço eletrônico para troca de correspondências eletrônicas entre a instituição
financeira e o cliente, relativas à conta do trust ORION SP (n.º 44548.1602). Tal documento
foi assinado pelo próprio  EDUARDO CUNHA, como se extrai da semelhança da rubrica,
sendo nominado o e-mail  ctrivoli0987@hotmail.com para comunicação entre o cliente e a
instituição financeira. 

No  processo  n°  5026658-17.2016.404.7000  foi  requerida  pelo  Ministério
Público a quebra do sigilo telemático do e-mail  ctrivoli0987@hotmail.com. Recebidos os
dados do referido e-mail, restou evidenciado que este era de fato utilizado por EDUARDO
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CUNHA e  que  a  conta  n°  481602  titularizada  pelo  trust ORION  SP  era  realmente
administrada, controlada e movimentada pelo acusado, a despeito de sua alegação de que o
trustee era o responsável único pelas movimentações (evento 302). 

A  respeito  deste  e-mail,  EDUARDO  CUNHA  declarou  em  seu
interrogatório:

Juiz Federal: - O senhor se comunicava por telefone?
Interrogado:- Não. Não.
Juiz Federal: - Por e-mail com essas pessoas?
Interrogado:- Não. Não. É, a única forma de comunicação de e-mail  que
teve, eu usei a procuração, é...de poder limitado que eu detinha no banco e
constituímos em conjunto em 8 de junho de 2012, ou seja, cinco anos depois
da  conta  Orion  ter  sido  aberta,  é...pra  que  pudesse ter  uma  e-mail  de
comunicação em que nós fizemos em conjunto e todos poderia ter acesso ao
e-mail, que era o e-mail...tanto o banco como o trust como eu, a partir de
2012 somente com relação a Orion.
Juiz Federal: - Que e-mail que era esse?
Interrogado:- É, tá…tá no processo. É, eu não sei se…
Juiz Federal:- Que e-mail era esse?
Interrogado:-É o que tá no processo.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:- Que tem o documento assinado. Mas somente a partir de 2012.
Juiz  Federal:  -  E  o  senhor  delegava  isso  a  terceiros?  Uma  e-mail
ctrivoli0987@hotmail...
Interrogado:- É o que tá, é o que tá. Eu não sei exatamente, mas deve ser. Eu
não delegava a terceiros não.
(…)
Juiz Federal: - Uhum. E qual...qual frequência que o senhor utilizava esse e-
mail?
Interrogado:-  Muito  raro.  Nesse  momento  eu  já  não  estava  utilizando.
Utilizei…utilizei  isso  aí  nesse  dia  apenas  pra  saber  se  tinha  alguma
informação relevante, vi  que as contas já tinham bloqueadas, já eram de
domínio público, e por ser de domínio público, é...basta ver que eu não tinha
movimentação nenhuma. (Grifos nossos).

E, ainda, ao responder o Ministério Público Federal:

Ministério  Público  Federal:  -  Certo.  O...em  relação ao  e-mail,  quem
que...quem que é Carlos Trivoli?
Interrogado:- Foi feito com...com banco e com o trust, eu não sei o que foi o
nome que eles escolheram na hora e colocaram aí entre eles e fizeram. 
Ministério Público Federal: - Essa...
Interrogado:- Eu só tinha a senha de acesso.
Ministério Público Federal: - Essa conta foi criada pelo senhor ou foi criada
pelo...
Interrogado:-  Foi  criada  em  conjunto,  numa  dessas  reuniões,  foi,  eles
criaram. Foi criado...foi  criado pelo banco, pelo operador do banco, pelo
gerente do banco. Foi criado no Hotmail o e-mail, deu o endereço, tive que
colocar senha, e eles ficaram com a senha e me informaram a senha. 
Ministério Público Federal: - Não seria mais fácil o senhor utilizar o e-mail
que o senhor já detinha, o e-mail funcional da Câmara dos deputados pra
receber...
Interrogado:-  O...o...a  coisa  é  muito  simples.  Não  fui  eu  que  tive  essa
iniciativa. Essa inciativa se deu, como eu falei, apenas em 2012, em junho de
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2012, muito em função desses depósitos correspondentes na...na Orion, e
que eu levei muito tempo pra ter o conhecimento e ter a confirmação, e o
banco convencionou que era bom ter uma forma de contato pra uma situação
emergencial. E essa situação emergencial  se deu a partir  daí  e por causa
disso eles criaram. Isso era feito sem mim tinha que ser uma senha, o e-mail
que eles tivessem acesso. Obviamente que eu não queria que eles tivessem
acesso com a minha senha no meu e-mail  pessoal.  Então o e-mail  dessa
finalidade feito cuja utilização e senha se detinha entre o banco, entre mim e
entre o trust. 
Ministério Público Federal: - Era um e-mail compartilhado?
Interrogado:- É um e-mail compartilhado. Utilização compartilhada. 

Como visto, EDUARDO CUNHA confessou a utilização da referida conta de e-
mail, porém não soube explicar questões elementares sobre ela, como a razão de utilizar um e-
mail  em  nome  de  “Carlos  Trivoli”  de  forma  compartilhada.  Na  realidade,  como  já
demonstrado  em outros  casos  da  Lava  Jato,  este  expediente  era  utilizado  para  troca  de
mensagens confidenciais, sem a necessidade do trânsito do respectivo e-mail, já que as duas
pessoas apenas acessam a caixa de correios, com a mesma senha, sem necessidade de enviar a
mensagem. Então, era um expediente de se corresponder de modo seguro, evitando eventual
interceptação.

Além desse expediente,  EDUARDO CUNHA ainda se correspondia  por  meio
deste  mesmo  e-mail.  Em mensagem  eletrônica  enviada  em  18/05/2015,  por  exemplo,  a
funcionária do banco JULIUS BÄER na Suíça ELISA MAILHOS encaminha relação de
entradas financeiras da conta ORION:

Foram  anexados  à  referida  mensagem  eletrônica  comprovantes  (“credit
advices”)  de  cada  uma das  operações  bancárias  especificadas,  nos  quais  estão  descritas
informações  sobre  a  data  da transação,  a  identificação  da  operação,  o  número  da  conta
beneficiada  (481602  –  ORION SP)  e  o  banco que  remeteu  os  valores  (UBS  AG). Tais
operações são exatamente as mesmas relativas ao repasse de propinas apurado no presente
processo, senão vejamos. 

1) Imputou-se  que  o  primeiro  depósito  de  propina  realizado  por  JOÃO
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HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA foi em 30 de maio de 2011, no valor de CHF
250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta ORION SP. Como
anexo ao referido e-mail, ELISA MAILHOS encaminhou a EDUARDO CUNHA o seguinte
comprovante “credit advice”:

2) Foi  imputado  que  o  segundo  depósito  de  propina  realizado  por  JOÃO
HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 1º de junho de 2011, no valor
de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta ORION SP.
Apesar da pequena discrepância de datas, em razão, possivelmente, de questões burocráticas
envolvendo  transferências  interbancárias,  ELISA  MAILHOS  encaminhou  a  EDUARDO
CUNHA como anexo ao referido e-mail o respectivo “credit advice”:

3) Foi  imputado  que  o  terceiro  depósito  de  propina  realizado  por  JOÃO
HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 8 de junho de 2011, também
no valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta
ORION SP. Como anexo ao referido e-mail, ELISA MAILHOS encaminhou a EDUARDO
CUNHA o seguinte comprovante “credit advice”:
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4) Foi  imputado  que  o  quarto  depósito  de  propina  realizado  por  JOÃO
HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 15 de junho de 2011, também
no valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta
ORION SP. Como anexo ao referido e-mail, ELISA MAILHOS encaminhou a EDUARDO
CUNHA o seguinte comprovante “credit advice”, do depósito efetivado, em realidade, no dia
seguinte (16/06/2011):

5) Por fim, foi imputado que o quinto depósito de propina realizado por  JOÃO
HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 23 de junho de 2011, desta
vez no valor de CHF 311.700,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta
ORION SP. Mais uma vez, tal depósito foi confirmado materialmente não só pelo extrato da
conta juntado aos autos desde a denúncia,  mas também pelo comprovante “credit  advice”
encaminhado por ELISA MAILHOS a EDUARDO CUNHA como anexo ao referido e-mail,
conforme evidenciado abaixo:
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Figura 18: Documento constante no evento 153, anexo 10, do presente processo
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Em resposta ao correio eletrônico da figura 13, EDUARDO CUNHA pergunta:
“Isso e  (sic) tudo que recebi? Consegue me passar todos sem exceção das 2.?”, ao que é
respondido  por  ELISA MAILHOS:  “Sim,  isso  foi  as  únicas  entradas  e  foram na  Or”,
conforme abaixo evidenciado:

Em  outro  e-mail,  (evento  302)  ELISA  MAILHOS  pergunta  a  EDUARDO
CUNHA:  “precisam  da  info  do  último  pagamento  feito  por  Bel.  A  relação  dele  com o
beneficiário”.

Assim, pelo teor dos documentos reproduzidos acima é nítido que EDUARDO
CUNHA tinha efetiva administração e total disposição dos valores que transitavam nas contas,
os quais nunca saíram de sua esfera de propriedade. 

Com efeito,  a  criação  de  contas  em nomes  de  trusts é  apenas  mais  um dos
inúmeros expedientes utilizados por  EDUARDO CUNHA para ocultar  e dissimular  a real
propriedade dos valores provenientes dos crimes que praticava. Tal veículo societário tinha por
fim distanciar a origem e o destino do dinheiro, na medida em que, por pura ficção, “transferia a
propriedade a terceiros” – no caso, o trustee –, dissimulando a identidade do real proprietário
dos valores criminosos. 
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A utilização de  trusts  para o branqueamento de capitais oriundos de crimes é
conhecida da doutrina especializada12. No caso concreto, EDUARDO CUNHA figurava como
settlor e beneficiário dos trusts ORION SP e TRIUMPH SP. Caso seu propósito fosse o uso da
estrutura para fins de sucessão patrimonial, logicamente seriam nomeados como beneficiários
seus herdeiros. Os trusts não tem personalidade jurídica própria, razão pela qual a titularidade
dos bens e valores é formalmente conferida ao  trustee,  como se  dele fossem. Todavia,  na
prática, os valores do trust eram totalmente disponíveis a EDUARDO CUNHA, seja pela total
administração por ele exercida sobre os valores, seja pela possibilidade de revogação do trust a
qualquer momento. 

Neste sentido, consta nos documentos da conta ORION SP um “Instrumento de
Revogação Parcial do Contrato”, no qual EDUARDO CUNHA revogou parcialmente o  trust
ORION SP para transferir  USD 264.000,00, em favor do escritório de advocacia uruguaio
POSADAS & VECINO, em requerimento assinado de próprio punho.

Ora, se EDUARDO CUNHA poderia revogar a qualquer tempo, mediante simples
requerimento, as cláusulas que conferiam ao  trustee a atribuição única de administração da
conta, evidente que tinha disponibilidade integral dos valores mantidos no trust.

A  assinado  de  próprio  punho,  EDUARDO  CUNHA declarou que  “Eu/nós
atesto/atestamos que o Depositário (no caso, o trustee) manteve os valores depositados no Trust
disponíveis para o meu/nosso acompanhamento todo o tempo, desde que pedido meu/nosso lhe
fosse dirigido. Além disso, eu/nós estou/estamos informado(s) de todas as transações, atos e
procedimentos efetuados, havendo estes sido aprovados por mim/nós. De forma semelhante,

12 Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal. Carla Veríssimo De Carlo (coord.); Andrey Borges de
Mendonça … [et al] – 2.ed. - Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 447. 
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por meio desta, autorizo a adoção das mesmas transações, atos e procedimentos em relação à
Quantia Revogada, sem restrições”.

Portanto,  ao  contrário  do  alegado,  EDUARDO  CUNHA aprovava  todas  as
transações do  trust ORION SP, conforme evidenciado pelo documento acima reproduzido e
pelos e-mails juntados aos autos, bem como pela periodicidade mensal elegida por EDUARDO
CUNHA para receber as informações da conta:

Em 11 de abril de 2014, menos de um mês depois da deflagração da Operação
Lava Jato, a conta  NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD recebeu CHF 970.261,34 e
EUR 22.068,37 provenientes do  trust ORION SP, em razão da liquidação dos ativos e do
encerramento desta última conta.

A NETHERTON  INVESTMENTS  PTE.  LTD é  uma  offshore aberta  em
01.07.2008 em Singapura. A sua conta foi aberta para supostos negócios energéticos (energy
business) de EDUARDO CUNHA. Trata-se da conta número 4548.6752 (486752), aberta em
29.09.2008 no Banco Julius Baer, em Genebra, na Suíça, por meio do escritório POSADAS Y
VECINO CONSULTORES do Uruguai. Referida offshore (NETHERTON) possui diretores e
representantes que assinam os documentos de abertura, sendo que o endereço indicado é da
empresa POSADAS E VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. 

Mais do que isso, JORGE HAIEK REGGIARDO e LUIS MARIA PINEYRUA
PITTALUGA, embora sob ordens de EDUARDO CUNHA, verdadeiro proprietário da conta,
participaram da abertura da conta NETHERTON, assinando documentos como representantes
da offhshore. Portanto, estes atuam como operadores financeiros contratados para realizar a
intermediação junto ao banco suíço, ou seja, realizar transações em nome da  offshore  NE-
THERTON INVESTIMENTS (evento 1, ANEXO 27, p. 8/75/82).

Embora os operadores  JORGE HAIEK REGGIARDO e LUIS MARIA PI-
NEYRUA PITTALUGA tivessem poderes para assinar a conta, o beneficiário efetivo (benefi-
cial owner), verdadeiro proprietário e responsável econômico dos valores transacionados é
EDUARDO CUNHA, sendo este o verdadeiro  responsável  pelo controle sobre a referida
conta, conforme se pode ver do documento abaixo: 
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Nesse contexto, há prova documental que indica que tal conta tinha como o
beneficiário efetivo (beneficial owner)  e responsável econômico dos valores transacionados
EDUARDO CUNHA, sendo este o verdadeiro responsável pelo controle sobre a conta.

Além das  contas  ORION SP e NETHERTON,  EDUARDO CUNHA ainda
contava com a conta TRIUMPH SP.

A TRIUMPH SP foi aberta em 06/10/2005. Trata-se de um trust – ou seja, uma
entidade  usada  para  custodiar  e  administrar  bens,  interesses  e  valores  de  terceiros  -,
constituído  no  Reino  Unido13.  Para  abrir  a  conta  da  TRIUMPH na  Suíça, EDUARDO
CUNHA se valeu dos serviços fiduciários de escritório situado em Douglas, capital do paraíso
fiscal chamado Ilha de Man (Isle Of Man).  Foi aberta, então, a conta 4546.6857, no banco
Suíço Julius Baer, em 03/05/2007.

Diversos documentos demonstram que EDUARDO CUNHA é o beneficiário
efetivo e final (beneficial owner)  de todos os ativos depositados na contra TRIUMPH, con-
forme imagem abaixo: 

13No seguinte endereço: 15, Atholl Crescent, Edimburgo, Escócia
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Os próprios documentos suíços da conta, na parte referente ao “Conheça seu
cliente” (“Know Your Cliente” - KYC) estabelecem que o beneficial owner “é a pessoa que
contribui para ou exercita controle sobre a conta”.

Consta, ainda, o nome de EDUARDO CUNHA em vários documentos, inclu-
sive com cópia de seu passaporte, cópia do visto americano, data de nascimento, endereço no
Rio de Janeiro (embora o endereço de correspondência seja os EUA, no mesmo endereço da
ORION SP, sob o argumento de que os correios no Brasil “não seriam confiáveis”, mas em
verdade com a finalidade de garantir o anonimato do parlamentar no recebimento de corres-
pondências de instituições financeiras suíças)14, dentre outras coisas.

Ademais, a rubrica de EDUARDO CUNHA aparece aprovando os termos im-
postos pelo banco suíço, ao autorizar os riscos nos investimentos. Inclusive, constou na docu-
mentação em poder do banco que o provedor dos ativos depositados na conta da TRIUMPH e
o responsável por controlar estes ativos foi sempre EDUARDO CUNHA. Questionado sobre
o motivo de não ter aberto o trust em seu nome, respondeu que “desejava ter um trust, para
seus filhos”:

Trata-se de um trust revogável e cujos beneficiários seriam a mulher e as filhas
de EDUARDO CUNHA: 

14O endereço apontado foi RSP Intl. Svcs # 410 -104, 954 3rd Ave. Suite 605, New York, NY 10022, USA.
Apurou-se que referido endereço, em verdade – mesmo endereço apontado nas contas TRIUMPH SP e ORION
SP – trata-se de um serviço de caixa postal denominado, nos EUA, PO BOX (Post Office Box), contratado por
EDUARDO CUNHA com o intuito de garantir o anonimato no recebimento de correspondências das instituições
financeiras suíças em que possui contas bancárias. Cf. Informação n. 255/2015 – SPEA PGR (Anexo 32-Doc.
21)
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Todos os valores utilizados para a formação do  trust  eram provenientes de
EDUARDO CUNHA: 

Inclusive, dentre os procedimentos de identificação, ao ser solicitada uma per-
gunta secreta para fins de identificação do cliente, foi apontada a seguinte questão secreta: “O
nome de minha mãe”. A resposta apontada foi “ELZA”, justamente o nome da mãe de EDU-
ARDO CUNHA15:

Ademais, dentre outros, EDUARDO CUNHA assina documentos que tratam do
risco das atividades, inclusive no qual declara patrimônio de USD 20 milhões de dólares
(evento 1, ANEXO 24).

Por meio dessas contas EDUARDO CUNHA manteve valores não declarados às
autoridades brasileiras, quando deveria fazer (declarações de imposto de renda no evento 1,
ANEXO 22),  nesse sentido,  conforme tabela abaixo,  constata-se que EDUARDO CUNHA
praticou  o  crime  de  evasão  de  divisas,  na  modalidade  de  manutenção  de  depósitos  não
declarados no exterior nos anos de 2007 a 2014, razão pela qual se pode concluir que os valores
oriundos de tais contas são também produto de crimes contra o sistema financeiro nacional:

CONTA ORION SP

Data  Valor

31/12/08 USD 1.146.792,00

31/12/09 USD 2.402.913,00

31/12/10 USD 1.661.123,00

31/12/11 USD 2.522.520,00

31/12/12 USD 2.445.835,00

31/12/13 USD 2.226.181,00

CONTA TRIUMPH SP

DATA VALOR

31.12.2007 USD 4.216.599,00

31.12.2008 USD 1.438.104,00

31.12.2009 USD 1.900.783,00

31.12.2010 USD 2.182.988,00

31.12.2011 USD 1.688.159,00

15Nome completo é ELZA COSENTINO DA CUNHA

 54/69



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

31.12.2012 USD 1.098.776,00

31.12.2013 USD 892.546,00

CONTA NETHERTON

DATA VALOR

31.12.2014 USD 2.393.709,00

E  não  é  só.  Além  dos  fatos  objeto  desta  denúncia  que  se  relacionam  a
EDUARDO CUNHA, encontra-se atualmente respondendo à ação penal no Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2ª Região pelo recebimento de vantagem indevida de pelo menos USD 5
milhões  provenientes da contratação dos navios-sonda PETROBRAS 10.000 e  VITORIA
10.000 da PETROBRAS, sendo certo que esta operação envolveu a utilização de contas no
exterior dos operadores JULIO CAMARGO e FERNANDO SOARES entre 2007 e 2010. A
acusação referente àqueles fatos é apresentadas no evento 1,  ANEXOS 35 e 36, que faz parte
integrante  desta  denúncia  como se  aqui  transcrita,  demonstrando  amplamente  os  crimes
antecedentes da lavagem aqui imputada. 

Fora isso, EDUARDO CUNHA figura como investigado em mais seis inquéritos
policiais que foram baixados do Supremo Tribunal Federal após EDUARDO CUNHA perder
a prerrogativa de foro perante tal Corte, todos pela prática de crimes contra a administração
pública.

Dessa forma, é possível concluir que os valores oriundos das contas ORION SP,
NETHERTON e TRIUMPH SP são provenientes  de  crimes contra  o Sistema Financeiro
Nacional, consistente na manutenção de valores não declarados no exterior, crimes praticados
pela organização criminosa que se instalou na PETROBRAS e especialmente do crime de
corrupção  passiva  praticado  por  seu  companheiro  EDUARDO  CUNHA em  face  da
PETROBRAS.

Assim, prosseguindo a análise do caminho do dinheiro, constata-se que a acusada
CLAUDIA CRUZ  recebeu  valores  oriundos  das  contas  ORION  SP,  NETHERTON  e
TRIUMPH SP, tendo plena consciência da origem criminosa dos recursos que recebeu, o que
tinha por finalidade distanciar ainda mais o dinheiro de sua origem ilícita.

A  partir  da  documentação  enviada  pela  Suíça,  descobriu-se  que  a  conta
KÖPEK  foi criada em 20/01/2008, sendo mantida no Merryl Lynch / Julius Bar, na Suíça,
tendo como beneficiária final a acusada CLAUDIA CRUZ , conforme indicam os seguintes
documentos:
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Essa conta teria por finalidade a liquidação de contas de cartão de crédito, em
benefício de  CLAUDIA CORDEIRO CRUZ , EDUARDO CUNHA e DANIELLE DYTZ
DA CUNHA:

 A tabela a seguir ilustra os ingressos na conta KÖPEK :
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Nº Conta Lançamento Data 'value' Crédito MoedaOr igem / Destino

478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a25/ 03/08 195.000,00 USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a28/ 05/08 50.000,00USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a24/ 03/09 60.000,00USDORION SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a07/ 07/09 35.000,00USDTRIUMPH SP

478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a07/ 09/09 3.494,83GBPMALVERN COLLEGE
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a06/ 05/10 10.000,00USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a12/ 04/11 50.000,00USDTRIUMPH SP

478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a09/ 05/11 40.000,00USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a07/ 06/11 20.000,00USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a29/ 07/11 100.000,00 USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a15/ 03/12 100.000,00 USDTRIUMPH SP

478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a06/ 11/12 200.000,00 USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a19/ 03/13 229,16USDNORTHERN TRUST INTL
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a26/ 04/13 100.000,00 USDTRIUMPH SP
478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a16/ 01/14 150.000,00 USDTRIUMPH SP

478512KOPEC Cl áudia CruzTransferênci a04/ 08/14 165.000,00 USDNETHERTON
1. 275.229,16USD

3.494,83GBP

Nome da Conta / 
Titul ar

Benefici ário / 
Procurador

Nº Conta Lançamento Data 'value' Crédito Moeda Origem / Destino

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 25/03/08 195.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 28/05/08 50.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 24/03/09 60.000,00 USD ORION SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 07/07/09 35.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 07/09/09 3.494,83 GBP MALVERN COLLEGE

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 06/05/10 10.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 12/04/11 50.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 09/05/11 40.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 07/06/11 20.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 29/07/11 100.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 15/03/12 100.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 06/11/12 200.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 19/03/13 229,16 USD NORTHERN TRUST INTL

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 26/04/13 100.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 16/01/14 150.000,00 USD TRIUMPH SP

478512 KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 04/08/14 165.000,00 USD NETHERTON

1.275.229,16 USD

3.494,83 GBP

Nome da Conta / 

Titular

Beneficiário / 

Procurador
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Quase a totalidade do dinheiro depositado na KÖPEK (99,7%), o que ocorreu
em 15 operações, teve origem nas contas TRIUMPH SP (USD 1.050.000,00), NETHERTON
(USD 165.000,00) e ORION SP (USD 60.000,00), todas pertencentes a EDUARDO CUNHA.

Consta no Relatório de Análise n° 011/2016 – ASSPA/PRPR (evento 1, anexo
37) o caminho do dinheiro percorrido até o recebimento dos valores na conta KÖPEK.

Como visto acima, após a ORION SP rebeber os CHF 1.311.700,00 francos suíços
da  ACONA,  todo  o  saldo  da  conta,  qual  seja,  CHF  970.261,63  e  EUR  22.608,37,  foi
transferido para a conta NETHERTON, em 11/04/2014. Ato contínuo, apenas 4 meses depois,
em 04/08/2014, a NETHERTON transferiu para a KÖPEK a quantia de USD 165.000,00,
conforme demonstrado abaixo:

Ou seja, sem prejuízo dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, é possível
vincular  diretamente  o  recebimento  dos  valores  oriundos  da  conta  NETHERTON  pela
KÖPEK ao pagamento de propina do campo de Benin em favor de EDUARDO CUNHA.

Não  suficiente, CLAUDIA  CRUZ  converteu  os  ativos  ilícitos  em  lícitos,
mediante sua utilização, que consistiu na aquisição de bens e serviços, incluindo artigos de
grife como ternos, bolsas, sapatos e roupas femininas, como também pagamentos de empresas
educacionais  como  a  MALVERN  COLLEGE  (Inglaterra)  e  a  IMG  ACADEMIES  LLP
(Estados Unidos), a importância de USD 1.079.218,31 e GBP16 8.903,00.

Os gastos identificados da KÖPEK , feitos com o objetivo de converter o di-
nheiro oriundo de crimes em ativos com aparência lícita, foram os seguintes (evento 1, ANE-
XO 37):

16 Libras esterlinas.
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O valor de USD 526.760,93 foi gasto com o pagamento de faturas do COR-
NER CARD, sendo que, deste montante, foi possível vincular diretamente:

1) a  CLAUDIA CRUZ,  despesas no montante de USD 81.172,83, o que é
objeto da presente imputação):

2)  a  DANIELLE  DITZ  CUNHA,  gastos  pagos  com  dinheiro sujo  por  CLAUDIA
CORDEIRO CRUZ no valor de USD 269.327,72, o que é objeto da presente imputação:

3)  a  EDUARDO  CUNHA,  despesas  estimadas  em  USD  169.730,38,  pagas  com
dinheiro ilícito por CLAUDIA CORDEIRO CRUZ , o que é objeto da presente imputação:
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Origem / Destino Moeda Débitos
CORNER BANCA SA USD 526.760,93
AE SERVICES EUROPE USD 215.331,56
AMERICAN EXPRESS USD 112.294,82
FUNDACION ESADE USD 119.795,95
IMG ACADEMIES LLP USD 59.700,00
GHABRIELA AMORIM GBP 8.903,00

USD 29.211,45
MALVERN COLLEGE USD 8.405,55
SECUR ARCHIV SA USD 7.718,05
Total Resultado GBP 8.903,00

USD 1.079.218,31

Conta Titular Lançamento Data 'value' Débito Moeda Origem / Destino Observação
KOPEC Cláudia Cruz Transferência 30/11/12 200,00 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 100)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 24/01/13 10.876,55 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 101)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 22/02/13 2.212,27 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 102)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 25/03/13 4.737,70 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 103)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 30/10/13 4.824,65 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 105)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 13/12/13 200,00 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 106)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 24/12/13 200,08 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 107)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 21/01/14 17.283,84 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 108)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 24/02/14 1.068,11 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 109)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 21/03/14 9.855,87 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 110)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 21/05/14 5.385,83 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 112)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 28/11/14 200,00 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 118)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 02/04/15 24.127,93 USD CORNER BANCA SA Cláudia (14, fl. 123)

81.172,83 USD

Conta Titular Lançamento Data 'value' Débito Moeda Origem / Destino Observação
KOPEC Cláudia Cruz Transferência 30/11/12 100,00 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 7)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 03/01/13 1.643,40 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 8)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 23/01/13 21.481,83 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 10)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 22/02/13 11.301,12 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 13)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 25/03/13 14.794,13 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 19)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 26/04/13 11.574,82 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 22)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 28/05/13 10.683,61 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 25)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 29/08/13 16.264,94 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 28)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 30/10/13 3.700,00 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 29)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 09/12/13 13.836,27 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 30)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 24/12/13 6.530,00 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 31)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 24/02/13 13.619,38 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 34)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 15/05/14 49.060,00 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 39)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 05/08/14 13.983,81 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 41)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 25/08/14 216,85 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 42)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 21/10/14 13.745,78 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 44)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 28/11/14 12.529,61 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 46)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 26/01/15 7.424,79 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 51)

KOPEC Cláudia Cruz Transferência 02/04/15 46.837,38 USD CORNER BANCA SA Danielle (15, fl. 54)

269.327,72 USD
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Ressalta-se  que  todos  esses  valores  supracitado  foram  pagos  pela  conta
KÖPEK de titularidade de CLAUDIA CRUZ . Ou seja, EDUARDO CUNHA e DANIELLE
DITZ CUNHA possuíam cartões de crédito internacionais que eram pagos pela conta em
nome de CLAUDIA CRUZ.

O valor remanescente de despesas pagas pela conta KÖPEK se refere a gastos
com o cartão AMERICAN EXPRESS, no período entre 2008 até 2012, no montante de USD
327.626,38, além do pagamento do estudo de GHABRIELA AMORIN, filha de CLAUDIA
CRUZ no MALVERN COLLEGE, instituição britânica de ensino, entre 2008 e 2009, além
dos gastos em 30/07/2008 com a célebre escola de tênis NICK BOLLETTIERI na Flórida,
responsável  por  hospedar  naquela  época  FELIPE  DITZ  CUNHA,  filho  de  EDUARDO
CUNHA.

A título de exemplo, desses extratos mensais, a grande maioria das compras de
CLAUDIA CRUZ  consistiram em bens de luxo, como aqueles adquiridos nas seguintes datas
e locais (evento 1, ANEXO 30):

1) USD 7.707,37 na loja da Chanel em Paris (09.01.2014);

2) USD 2.646,05 na loja da Christian Dior (11.01.2014);

3) USD 4.184,94 na Loja Charvet Place Vendôme em Paris (11.01.2014);

4) USD 2.945,48 na loja de roupas Balenciaga (11.01.2014), também em Paris;

5) USD 4.497,93 na Loja da Prada, em Roma (02.03.2014);

6) USD 3.536,39 na loja Louis Vuitton em Lisboa (08.03.2014);

7) USD 3.799,03 na Chanel em Dubai (12.04.2014);

8) USD 1.482,11 na Louis Vitton em Paris (15.02.2015);

9) USD 2.879,51 na Chanel em Paris (16.02.2015);

10) USD 6.537,77 na Charvet Place Vendôme em Paris (16.02.2015);

11) USD 1.676,65 na loja Hermès (16.02.2015);

12) USD 960,58 na loja de roupas Balenciaga (16.02.2015);

13) USD 1.178,11 na loja Chanel, em Paris (18.02.2015).
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KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 03/01/13 100,00 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 68)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 24/01/13 42.258,09 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 69)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 22/02/13 9.642,94 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 70)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 25/03/13 16.164,54 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 71)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 26/04/13 4.913,28 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 72)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 06/08/13 3.048,59 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 73)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 30/10/13 20.543,31 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 74)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 09/12/13 100,00 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 75)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 21/01/14 13.923,48 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 76)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 24/02/14 186,16 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 77)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 21/03/14 18.706,31 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 78)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 21/05/14 7.559,62 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 81)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 28/11/14 99,97 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 87)

KOPEC Cláudia  Cruz Transferência 02/04/15 32.484,09 USD CORNER BANCA SA EC (14, fl . 91)

169.730,38 USD
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Já  DANIELE  DITZ  CUNHA,  dentre  outras  coisas,  realizou  as  seguintes
despesas  no  cartão  de  crédito  pago  por  CLAUDIA CRUZ  com  recursos  oriundos  da
vantagem indevida auferida por EDUARDO CUNHA:

1) USD 1.000,00 na loja de sapatos Christian Louboutin (em 27.12.2012);

2) USD 1.685,40, na Prada (02.01.2013);

3) USD 2.090,22 na Burberry (02.01.2012);

4) USD 1.526,67 na Ermenegildo Zegna (02.01.2013);

5) USD 1.246,54 na Alexander Macqueen (22.01.2013);

6) USD 1.267,09 na mesma loja (Alexander Macqueen), em 24.01.2013;

7) USD 1.774,77 (em 19.02.2013) na loja de roupas feminina Santa Eulalia, em
Barcelona;

8)  USD 2.398,47  (02.03.2013)  também  na  loja  de  roupas  feminina  Santa
Eulalia, em Barcelona;

9) USD 1.506,64 na loja Yves Saint Laurent em Barcelona (13.03.2013);

10) USD 2.666,51 na Burberry em Barcelona (16.03.2013);

11) USD 2.939,63 na Chanel em Nova Iorque (21.07.2013);

12) USD 5.243,00 na Chanel nos EUA (30.01.2014);

13) USD 1.853,07 na Bloomingdale's em Orlando (18.04.2014);

14) USD 2.759,43 na loja Neiman Marcus, em Orlando (18.04.2014)

15) USD 5.000,00 na loja Neiman Marcus, em Orlando (18.04.2014);

16) USD 2.659,30 na Hermès em Cannes e;

17) USD 4.627,19 na loja Fendi em Nova Iorque.

O laudo pericial do  evento 1, ANEXO 37,  fl. 15, atestou um incremento de
106% do volume de gastos do referido cartão de crédito após a ACONA transferir recursos
para a ORION SP, o que demonstra que ao menos parte dos recursos usados para pagamento
pela KÖPEK são provenientes da propina recebida pela operação de BENIN.

Nessa linha, as despesas de cartão de crédito no exterior no montante superior a
USD  1  milhão  no  prazo  de  sete  anos  pagas  por  CLAUDIA CRUZ  foram  totalmente
incompatíveis com a renda e o patrimônio declarado de EDUARDO CUNHA, que na DIRF
2015 ano-base 2014 declarou auferir  rendimentos totais naquele ano de R$ 320.677,56 e
patrimônio total no valor de R$ 1.5387,718,96 (evento 1, ANEXO 22, p. 97), e com o de
CLAUDIA CRUZ  que declarou  ter  recebido  no  mesmo ano R$ 76.711,20 por  serviços
prestados para pessoas físicas e patrimônio de R$ 3.708.835,38  (evento 1, ANEXO 55). 

Somente entre o início de 2013 e fevereiro de 2015, a família de EDUARDO
CUNHA viajou  nove  vezes  ao  exterior  para  destinos  Nova  Iorque  (duas  vezes),  Miami,
Orlando,  Barcelona,  Zurique,  Paris  (três  vezes),  Roma,  Lisboa,  São Petesburgo e  Dubai,
período no qual os gastos de cartão de crédito internacional totalizaram USD 526.760,9317. 

17 Sobre  o  tema,  ver  reportagem do  Programa  Fantástico  de  13  de  março  de  2016  disponível  no  link
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/03/nova-denuncia-mostra-vida-de-alto-nivel-de-
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No ano-novo de 2012-2013 o cartão CORNER CARD de CLAUDIA CRUZ
pagou despesas de hospedagem em um hotel de luxo de Miami cujas diárias totalizaram USD
23.047,02 para nove dias (R$ 82.969,27 em conversão de março de 2016). Essas despesas de
hospedagem significam mais de 4,5 vezes o salário de um deputado federal na época, que
girava em torno de R$ 18.000,00. Na mesma viagem, caso sejam consideradas a hospedagem
e demais despesas com roupas e restaurantes, chega-se ao valor de USD 42.383,80 gasto no
cartão de crédito pago por CLAUDIA CRUZ , o que representa, em valores de conversão de
março de 2016, R$ 152.581,70, que é mais de oito vezes o salário de um deputado federal na
época.

Em abril de 2014, CLAUDIA CRUZ  pagou diárias de hospedagem no Hotel
Burj Al Arab, considerado o melhor hotel do mundo com classificação de sete estrelas. Pagou
pela  estadia  a  quantia  de  USD 5.927,23  (o  que  significa  R$  21.338,03  em  valores  de
conversão de março de 2016).

Além  disso,  mesmo  tendo  assinado  os  documentos  de  abertura  da  conta
KÖPEK no  exterior,  a  denunciada  CLAUDIA CRUZ  não  declarou  a  existência  desses
valores à Receita Federal, ocultando a existência da conta suíça porque sabia que se tratava de
estratagema  utilizado  para  o  recebimento  de  propina pelo  seu  companheiro  (evento  1,
ANEXO 40). 

Não suficiente, a análise de inteligência do ESPEI da Receita Federal (evento
1, ANEXO 40) constatou inúmeras irregularidades de variação patrimonial a descoberto nas
declarações de imposto de renda de  CLAUDIA CRUZ .  Essas inconsistências consistem,
basicamente,  em movimentações  financeiras  incompatíveis  com a  renda  declarada,  como
também  evolução  patrimonial  não  amparada  por  aumento  da  renda.  Para  justificar  o
incremento  patrimonial  de  origem ilícita,  CLAUDIA CRUZ  declarou  o  recebimento  de
honorários por serviços prestados a pessoas físicas, o que será objeto de aprofundamento da
investigação. Contudo, ouvida na fase de investigação, a própria CLAUDIA CRUZ  alegou
que não presta serviços a pessoas físicas. Isso demonstra que a declaração de Imposto de
Renda foi mais um estratagema utilizado para dissimular o aumento patrimonial sem causa
lícita (evento 1, ANEXO 42).

3.2.2. Autoria

A  forma  de  repassar  o  valor  de  propina  decorrente  da  compra  pela
PETROBRAS dos direitos exploratórios do campo de petróleo de Benin da CBH foi simular
um contrato  de  agenciamento,  o  que  foi  feito  por  JOÃO HENRIQUES  e  IDALÉCIO
OLIVEIRA .

Fato inegável é que prova documental comprova a responsabilidade de JOÃO
HENRIQUES pela  ACONA  e  IDALÉCIO  OLIVEIRA  pela  LUSITÂNIA,  sendo
responsáveis, então, pelas operações realizadas por tais empresas.

Ademais, ambos, inclusive, assumem serem os responsáveis por tal contrato,
JOÃO  HENRIQUES  pela  ACONA e  IDALÉCIO  OLIVEIRA  pela  LUSITÂNIA,  no
entanto defendem sua licitude de seu objeto. 

Além das provas já mencionadas no tópico da autoria no crime de corrupção,
outro elemento deixa clara a inexistência de realizada dos termos do contrato, a destinação de

eduardo-cunha-fora-do-brasil.html acessado em 31/05/2016.
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parte dos valores a EDUARDO CUNHA, um dos agentes públicos brasileiros beneficiários da
propina.

A relação de JOÃO HENRIQUES  e EDUARDO CUNHA é confirmada pelo
rastreamento financeiro, mas também por trecho da degravação do áudio da conversa mantida
entre JOÃO HENRIQUES  e o jornalista da revista Época (evento 1, ANEXO 19), em que
JOÃO HENRIQUES  deixa claro que foi o responsável por eleger EDUARDO de Brasília:

REPÓRTER: Mas você conversa com o... 
JARH: Eu elegi o Eduardo… mas eu converso com … eu evito ir  a Brasília…
quando eu comecei a saber quem é cada um eu fiquei enojado… sabe? 

De outro lado,  CLAUDIA CRUZ  deve ser responsabilizada pelos crimes de
lavagem de dinheiro a ela imputados. 

CLAUDIA CRUZ  declarou  que  exercia  a  profissão  de  jornalista  o  que,
naturalmente,  induz à conclusão de que se tratava de pessoa bem esclarecida e que tem
conhecimento dos expedientes espúrios usados por agentes públicos para o recebimento e
ocultação de vantagens indevidas no exterior. 

Ademais,  CLAUDIA  CRUZ ,  ouvida  em  fase  de  investigação  e  em
interrogatório  judicial,  nunca  apresentou  justificativa  plausível  para  não declarar  a  conta
mantida  no  exterior,  limitando-se  a  imputar  toda  a  responsabilidade  por  estes  fatos  a
EDUARDO  CUNHA.  Também  não  explicou  a  razão  pela  qual  declarou  substanciais
rendimentos de serviços prestados a pessoas físicas nas suas declarações de imposta de renda.

A versão por ela apresentada é pouco verossímil.

Um ponto  que  merece  destaque  é  o  depoimento  da  testemunha  de  defesa
ESTER DE SOUSA LEMOS, em que ela expõe um episódio, ocorrido antes de EDUARDO
CUNHA ser Presidente da Câmara dos Deputados, em que CLAUDIA CRUZ  expôs possuir
claras desconfianças sobre a origem do patrimônio de EDUARDO CUNHA, conforme trecho
abaixo:

Defesa:- A senhora sabe me dizer alguma coisa sobre a relação dela com o marido,
se ela reclamou de alguma questão, se ela tem confiança nele?
Depoente:- A Cláudia  uma  vez...  eu  até  pontuei  essa questão  para  a  advogada,
quando ela me perguntou se eu sabia, se eu tinha ouvido, por uma única vez antes de
o Eduardo... eu não sei nem se a Cláudia vai lembrar disso, mas ela me disse... então
eu estou depondo aqui porque é verdade... antes de o Eduardo assumir a Câmara,
eu não sei precisar o mês, a época, a Cláudia virou pra mim, espontaneamente,
porque a gente não entrava em assunto de política, e ela virou espontaneamente
pra mim e falou assim... alguma coisa foi dita no Jornal Nacional em relação, eu
não me lembro, que isso tem tempo, mas algum gancho deu pra ela se colocar
espontaneamente... ela exatamente verbalizou nesse sentido, Estéfane, ela falou
assim pra mim “Ester, eu por mais de uma vez perguntei ao Eduardo se esse
dinheiro  que  ele  ganha  é  lícito  e  o  meu  marido  me  respondeu que  todo  o
dinheiro,  que ele é muito bom em ganhar,  que ele sabe fazer,  que ele é um
excelente economista, um excelente aplicador de Bolsa, enfim, tem respaldo da
lei” ,  e ela concluiu assim...  ela virou pra mim e concluindo...  “Ester,  se eu não
acreditar nisso eu não posso estar casada com ele, porque me torno uma mulher sem
caráter, então eu acredito fielmente no que meu esposo me diz, e ele sempre foi bom
sim”, concluindo a fala dela, “Ele sempre foi bom sim, um ótimo economista, um
ótimo administrador,  aplicador,  ele  corre  atrás  de  como  fazer  dinheiro,  isso  ele
sempre  soube  fazer  bem”,  ponto.  Isso  foi  espontâneo,  eu  não  comentei  nada  a
respeito, isso foi antes de ele assumir a Câmara, ele ainda era Deputado Federal, não
era presidente.
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É  claro  que  CLAUDIA  CRUZ ,  pessoa  bem  esclarecida,  sempre  teve
conhecimento de que o salário de EDUARDO CUNHA, como servidor público, jamais seria
capaz de manter o elevado padrão de vida por eles mantido.

CLAUDIA CRUZ  não  foi  simples  usuária  dos  valores,  mas  coautora  de
EDUARDO CUNHA em lavar os ativos mediante a manutenção de conta oculta com os
valores  espúrios,  cuja  abertura  foi  assinada  por  ela,  bem  como  por  converter  os  ativos
criminosos em de bens e serviços de altíssimo padrão.

Assim, ao pagar substâncias despesas internacionais próprias e de sua família
com recursos  ocultos que sabia  que eram provenientes  de crimes,  a  acusada CLAUDIA
CORDEIRO CRUZ  deve ser condenada pela prática do crime de lavagem de dinheiro.

3.3.  Fatos  08  e  09:  Manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior  –
Materialidade e Autoria

O crime de evasão de divisas na modalidade de manutenção de depósitos não
declarados no exterior, figura típica prevista na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei
n° 7.492/86, qual seja, o da manutenção de depósitos não declarados no exterior, dispõe que
“quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o
exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente” , incorre
na pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

A  materialização  do  crime  está  na  ausência  de  declaração  destas  contas
mediante  a  DCBE  –  Declaração  de  Capitais  Brasileiros  no  Exterior,  sendo  que  a
responsabilidade de JOÃO HENRIQUES  e CLAUDIA CRUZ .

O dever de declaração de ativos no exterior encontra-se previsto no art. 1º do
Decreto-Lei n° 1.060/1969:

Art. 1º Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação do imposto de renda, as
pessoas  físicas  ou  jurídicas  ficam  obrigadas,  na  forma,  limites  e  condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a declarar ao Banco Central do
Brasil,  os  bens  e  valores  que  possuírem  no  exterior,  podendo  ser  exigida  a
justificação dos recursos empregados na sua aquisição.
Parágrafo único. A declaração deverá ser atualizada sempre que houver aumento ou
diminuição dos bens, dinheiros ou valores, com a justificação do acréscimo ou da
redução.

Ainda, tal dever é previsto no art. 1° da Medida Provisória n° 2.224/2001, em
cujo caput são cominadas sanções para a não declaração, constando em seu parágrafo único a
definição de capitais brasileiros no exterior:

Art. 1°  O não-fornecimento de informações regulamentares exigidas pelo Banco
Central do Brasil relativas a capitais brasileiros no exterior, bem como a prestação
de informações falsas, incompletas, incorretas ou fora dos prazos e das condições
previstas na regulamentação em vigor constituem infrações sujeitas à multa de até
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Parágrafo único.  São considerados capitais brasileiros no exterior os valores de
qualquer natureza, os ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora do território
nacional por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no
País, assim conceituadas na legislação tributária. 

Na Circular n° 3071/2001 do Banco Central do Brasil, são estabelecidos os
destinatários da declaração – qual seja, o Banco Central do Brasil –, e as características dos
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ativos que devem ser declarados:

Art. 1º Estabelecer que as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou
com sede no País,  assim conceituadas na legislação tributária,  devem informar,
anualmente, ao Banco Central do Brasil, os valores de qualquer natureza, os
ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora do território nacional , por
meio de declaração na forma a ser disponibilizada na página do Banco Central do
Brasil na Internet, endereço – www.bcb.gov.br – Capitais Brasileiros no Exterior, a
partir de 2 de janeiro de 2002. 
Art.  2º As  informações  solicitadas  estão  relacionadas  às  modalidades  abaixo
indicadas, podendo ser agrupadas quando forem coincidentes o país, a moeda, o tipo
e a característica do ativo: 
I – depósito no exterior; 
II –  empréstimo em moeda; 
III –  financiamento; 
IV – leasing e arrendamento financeiro; 
V – investimento direto; 
VI –  investimento em portfólio; 
VII  – aplicação em derivativos financeiros; e 
VIII  – outros investimentos, incluindo imóveis e outros bens. 

Conforme apurado na instrução processual da presente ação penal, os acusados
mantiveram no exterior tanto depósitos em dinheiro no exterior quanto.

Como  parâmetro,  a  atual  normativa  do  Banco  Central  impõe  o  dever  de
declarar as contas que ultrapassem USD 100.000,00 na data-base de 31 de dezembro:

Art. 2º A declaração de que trata o art.  1º,  inclusive suas retificações, deve ser
prestada anualmente, por meio eletrônico, na data-base de 31 de dezembro de cada
ano, quando os bens e valores do declarante no exterior totalizarem, nessa data,
quantia igual ou superior a US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da
América), ou seu equivalente em outras moedas. 

 Nos anos de 2011, 2012 e 2013, na Suíça, por três vezes, o acusado JOÃO
HENRIQUES, domiciliado  no  Brasil, manteve  depósitos  não  declarados  às  repartições
federais  competentes  nas  contas  da  offshore ACONA em  montante  superior  a  USD
100.000,00, inclusive nas datas-base de 31/12.

A  conta  nº  203217  em  nome  da  offshore ACONA INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD  foi aberta em 10/11/2010 no Banco BSI em Zurique, Suíça, e tinha
como beneficiário final JOÃO HENRIQUES (evento 1, ANEXO 33, p. 57).

A tabela abaixo apresenta os saldos dessa conta ao final de cada ano (Anexo
37, p. 13):

A quebra do sigilo fiscal de  JOÃO HENRIQUES  comprovou que ele não
declarou a existência de valores no exterior em qualquer desses anos à Receita Federal e ao
Banco Central (evento 1, ANEXOS 43-47). 

Assim  agindo,  o  acusado JOÃO  HENRIQUES  deve  ser  condenado  pela
prática  do  crime  de  evasão  de  divisas,  na  modalidade  de  manutenção  de  valores  não
declarados no exterior, por três vezes.
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De outro lado, nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, na Suíça, por
cinco  vezes,  a  acusada  CLAUDIA CRUZ ,  domiciliada no Brasil,  dolosamente,  manteve
depósitos não declarados às repartições federais competentes nas contas da offshore KÖPEK
em montante superior a USD 100.000,00.

Como já salientado, a conta KÖPEK foi criada em 20/01/2008, sendo mantida
no  Merryl  Lynch  /  Julius  Bar,  na  Suíça,  tendo  como beneficiária  final  a  denunciada
CLAUDIA CRUZ.

A tabela abaixo apresenta os saldos dessa conta ao final de cada ano (Anexo
37, p. 4):

A quebra  do  sigilo  fiscal  de  CLAUDIA CRUZ  comprovou  que  ela  não
declarou  a  existência  de valores  no  exterior  em qualquer  desses  anos  à  Receita  Federal
(evento 1, ANEXOS 48-56) ou ao Banco Central (evento 1, ANEXOS 23 e 24).

Como já ressaltado, a acusada foi a maior beneficiária dos recursos existentes
em tal conta, a qual foi  utilizada para comprar bens e serviços de luxo, bem como foi  a
responsável por assinar os documentos de abertura da KÖPEK.

Assim agindo, a acusada CLAUDIA CORDEIRO CRUZ deve ser condenada
pela prática do crime de evasão de divisas na modalidade de manutenção não declarados no
exterior.

4. DOSIMETRIA DA PENA.

4.1. Primeira fase de fixação da pena: circunstâncias judiciais.

Inicialmente,  cumpre  transcrever  o  disposto  no  artigo  59  do  Código  Penal
Brasileiro, que estabelece as circunstâncias judiciais aplicáveis à fixação da pena-base, em vista
do sistema trifásico de aplicação de pena: 

Fixação da pena
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena,
se cabível.

No que se refere à  culpabilidade de  todos os acusados,  esta  é superior  a
normal.  Com efeito,  a  conduta  dos  imputados  demonstra  enorme reprovabilidade,  pois  se
tratava grande esquema de corrupção e lavagem de ativos realizado de forma profissional e
complexa.

Ademais, agiram utilizando-se de contas secretas, em bancos estrangeiros, em
nome de offshores, para a movimentação de valores ilícitos. 
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Destaca-se  que  não  existiu  motivo  plausível  para  que  os  acusados  se
envolvessem em tal esquema criminoso, pois ausente justificativa econômica e profissional que
tornasse inexigível o comportamento criminoso.

A  personalidade de  JOÃO  HENRIQUES  e  CLAUDIA CRUZ  deve  ser
valorada  negativamente.  JOÃO  HENRIQUES  desempenhava atividades  exclusivamente
criminosas, não exercendo assim atividade profissional lícita. Por sua vez, CLAUDIA CRUZ ,
esposa de parlamentar federal de país com grande número de miseráveis e pobres, utilizava os
valores de origem criminosa em compras no exterior de bens e serviços de luxo.

As  circunstâncias são fortemente negativas para  IDALÉCIO OLIVERIA ,
JOÃO HENRIQUES  e  JORGE ZELADA ,  tendo  em vista  as  fraudes  e  irregularidades
realizadas  para  que  a  PETROBRAS fechasse o  contrato com a  CBH.  As  circunstâncias
também são fortemente negativas para  IDALÉCIO OLIVERIA ,  JOÃO HENRIQUES  e
CLAUDIA CRUZ , diante da utilização de sofisticado expediente de lavagem de ativos.

Os  motivos dos crimes devem ser valorados negativamente em relação ao
acusado  JORGE ZELADA ,  haja vista que valeu-se de seu cargo, de alta hierárquica na
PETROBRAS,  com  remuneração  significativamente  superior  a  renda  média  mensal  do
cidadão brasileiro, para que, assim, obtivesse lucro fácil as custas da estatal.

Os  motivos também  devem  ser  valores  negativamente  para  JOÃO
HENRIQUES e  IDALÉCIO OLIVERIA , dado que praticaram os crimes a fim de obter
enriquecimento fácil e ilícito.

As  consequências dos  crimes  devem ser  valoradas  negativamente  para  os
acusados  IDALÉCIO OLIVERIA ,  JOÃO  HENRIQUES  e  JORGE  ZELADA ,  pois  o
prejuízo causado à PETROBRAS com os atos de corrupção na compra do campo de petróleo de
Benin totalizaram cerca de USD 77 milhões de dólares americanos. Por outro lado, as propinas
totais acertadas neste contrato chegaram a USD 10 milhões de dólares americanos.

4.2. Segunda fase de fixação da pena: agravantes e atenuantes. 

Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena  são  consideradas as  circunstâncias
atenuantes e agravantes, as quais se encontram dispostas nos artigos 61 e seguintes do Código
Penal.

Apenas sobre JOÃO HENRIQUES  deve incidir a agravante do artigo 62, II do
CP, pois foi o responsável por organizar o esquema criminoso, seja nas fraudes ocorridas dentro
da PETROBRAS (corrupção) como na estruturação dos pagamentos no exterior (lavagem de
ativos).

4.3. Terceira fase de fixação da pena: causas especiais de aumento e diminuição da pena.  

Quanto às causas de especiais de aumento e diminuição da pena, verifica-se a
incidência, em relação aos acusados JOÃO HENRIQUES  e JORGE ZELADA , acusados de
corrupção passiva, das majorantes previstas nos artigos 317, § 1°, e 327, § 2º, do Código Penal.

Contra  IDALÉCIO OLIVEIRA  deve  incidir  a  causa  de  aumento  de  pena
prevista no artigo 333, parágrafo único, Código Penal.

Por fim, contra JOÃO HENRIQUES  e CLAUDIA CRUZ  deve incidir a causa
de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.
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5.  PENA  DE  MULTA,  PAGAMENTOS  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  E

PERDIMENTO DO PRODUTO DO CRIME

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da
pena privativa de liberdade,  tendo em conta ainda a condição financeira de cada um dos
acusados.

Considerando a  boa condição financeira de  todos os  acusados,  requer-se a
fixação do dia-multa em 5 vezes o salário-mínimo da época dos fatos.

Os  acusados  devem,  também,  ser  condenados  ao  pagamento  das  despesas
processuais.

Além disso, nos termos do art. 91 do Código Penal e do art. 7°, inciso I, da Lei
n° 9.613/1998, deve ser decretada a perda em favor da União dos valores apreendidos nas
contas controladas por JOÃO HENRIQUES e CLAUDIA CRUZ  na Suíça, uma vez que são
produto dos crimes por ele praticados e constituem proveito auferido pelo acusado pela prática
de fatos criminosos. 

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o montante das reprimendas fixadas e a gravidade dos crimes em
concreto,  o  regime inicial  de  cumprimento  da  sanção privativa  de  liberdade  aplicada  aos
acusados deverá ser inicialmente fechado.

7. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Por  fim,  devem  os  acusados  JOÃO  HENRIQUES ,  JORGE  ZELADA  e
IDALÉCIO OLIVEIRA  serem condenados à reparação dos danos materiais e morais causados
por suas condutas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se,
conforme apurado no decorrer da ação penal, mormente pelo Relatório da Comissão Interna de
Apuração  AGP n°  130/2016 (evento  135),  o  valor  de U$D 77.500.000,00,  valor  total  do
prejuízo do negócio apurado pela companhia, conforme ressaltado no tópico 6.3 (fl. 98) do
referido relatório:

“6.3 Do prejuízo financeiro causado a Petrobras
Considerando que as primeiras análises econômicas apresentaram VME negativo, o
que provavelmente levaria a uma reprovação da proposta de aquisição de participação
da Petrobras no bloco 4 do Benin, nas condições apresentadas, a Comissão conclui que
a manipulação  de  dados  e  informações  com o  objetivo de  melhorar  o  resultado
econômico do projeto trouxe prejuízos à Petrobras. Contudo para definir tal prejuízo,
arbitramos como prejuízo mínimo o valor de US$ 77,5 MM, correspondente a:
1 – US$ 9,5 MM relativo ao pagamento pela Petrobras de custos passados da CBH; 
2 – US$ 25 MM do bônus de entrada no bloco;
3 – US$ 14 MM referente ao carrego nos custos de sísmica 3D;
4 – US$ 29 MM referente ao carrego da CBH nos custos do poço;
Estes valores consideram os dispêndios  da Petrobras para entrada no bloco 4  do
Benin”.

Quanto  à  CLAUDIA CRUZ ,  seja  fixado  no  montante  mantido  por  ela  no
exterior não declarados às autoridades brasileiras, consistente em USD 1.061.650,00, bem como
os valores envolvidos nos crimes de lavagem, recebidos das contas de EDUARDO CUNHA
(TRIUMPH SP: USD 1.050.000,00, NETHERTON: USD 165.000,00) e ORION SP: USD
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60.000,00).

8.MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA FASE RECURSAL.

Os  motivos  da  prisão  preventiva  de  JOÃO  HENRIQUE S  se  mantêm
completamente hígidos, mesmo após a prolação da sentença condenatória. Não há motivo,
portanto, para qualquer modificação da decisão que decretou a prisão neste momento.

9. REQUERIMENTOS.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) FATO 01:  a  condenação de IDALECIO OLIVEIRA  como incurso nas
penas do art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; 

b) FATO 02: a condenação de JORGE LUIZ ZELADA  e JOÃO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES como incursos nas penas do art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º do
Código Penal;

c) FATO 03: a condenação de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  e
IDALECIO OLIVEIRA  como incursos nas penas do art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei
9.613/98;

d) FATO 04: a condenação de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
como incurso nas penas do art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98; 

e) FATO 05: a condenação de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ como incursa
nas penas do art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98; 

f) FATO 06: a condenação de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ como incursa
nas penas do art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98; 

g) FATO 07: a condenação de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ como incursa
nas penas do art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98; 

h) FATO 08: a condenação de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
como incurso,  por  três vezes, nas penas do art.  22, parte final  do parágrafo único,  da lei
7.492/86 c/c 69 do CP; e

i) FATO 09: a condenação de CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ : como incursa,
por cinco vezes, nas penas do art. 22, parte final do parágrafo único, da lei 7.492/86 c/c 69 do
CP.

Requer, outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL :

a) na forma especificada acima, a condenação dos acusados ao pagamento de
custas processuais, reparação do dano e perdimento do produto do crime;

b) seja  decretada,  como  efeito  secundário  da  condenação  pelo  crime  de
lavagem de  dinheiro,  a  interdição  do  exercício  de cargo  ou  função  pública  de  qualquer
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas
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jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada; e

c) seja mantida a prisão preventiva de JOÃO HENRIQUES .

Curitiba, 18 de abril de 2017. 

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República
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