
ANEXO TEMÁTICO 1 

INÍCIO E ENCERRAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 

Fui funcionário da Odebrecht por 40 anos, tendo atuado na área administrativo-financeira em diversos 

projetos no Brasil e exterior. No ano de 2006, estava alocado na tesouraria da Odebrecht S.A sem 

programa específico, quando fui convidado por Marcelo Odebrecht, que na época era o presidente da 

Construtora Norberto Odebrecht, para assumir a área de Operações Estruturadas, subordinada a ele. 

Em princípio, relutei para aceitar o cargo tendo em vista a grande exposição e risco que o trabalho 

me traria, mas depois de alguma insistência por parte dele, aceitei a proposta, principalmente pela 

remuneração e pelos beneficias que passaria a ter, tais como carro com motorista, apartamento em 

São Paulo para trabalho e passagem de volta a Salvador nos finais de semana, onde residia minha 

família. 

Antes de existir a área de operações estruturadas, tinha conhecimento que existia uma área para 

realizar pagamentos de propinas. Os pagamentos realizados aconteciam em menor proporção e eram 

feitos através de doleiros (US$ 60/70 milhões por ano). Me recordo, que no início esta área era 

conduzida por Benedito Dourado da Luz, hoje aposentado e com Alzheimer. Posteriormente quem 

ficou no comando foi Antonio Ferreira da Silva Neto, com o apoio de Maria Lucia Tavares. 

No segundo semestre de 2006, Marcelo Odebrecht, ainda como presidente da Construtora, tinha um 

plano de crescimento arrojado para a Organização com o consequente aumento significativo do 

volume de propina que a Odebrecht pagava até então. 

Dessa forma, Marcelo queria montar uma área que centralizasse e tivesse total controle desses 

pagamentos, bem como, operasse de forma segura, usando o menor número de pessoas possível e 

sem movimentação de recursos em contas bancárias no Brasil. As movimentações ocorreriam apenas 

no exterior, com a utilização de empresas offshores, que, por terem ações ao portador, possibilitavam 

ocultar o nome do seu proprietário, sem demonstrar que os referidos recursos e o controle das mesmas 

pertenciam à Odebrecht. 

Marcelo Odebrecht me convidou para montar essa área, que foi batizada por ele de Operações 

Estruturadas, que passaria a fazer o controle total e organizado de forma estruturada dos pagamentos, 

em função do aumento do volume desses pagamentos que ele havia planejado. Como já mencionado 



acima, no início não aceitei o convite para coordenar esta área, porém Marcelo insistiu muito, dizendo 

que meu nome já havia sido aprovado por Emílio Oclebrecht. Essa reunião aconteceu na sua sala, 

localizada no Centro Empresarial Villa Lobos em São Paulo. Acabei aceitando o cargo, uma vez que 

houve um aumento significativo ele benefícios e remunerações, bem como sabia que se não aceitasse 

seria colocado na "geladeira", ou seja, ficaria "escanteaclo", sem função específica e depois ele um 

tempo seria demitido. 

Logo após o convite ele Marcelo Oclebrecht, convidei Angela Palmeira e Luiz Eduardo Soares para 

trabalharem comigo. Maria Lucia já estava na área com Antônio Ferreira e continuou comigo. Já em 

2007, Fernando Migliaccio estava trabalhando em Brasília na área institucional e quis voltar para São 

Paulo, tendo me pedido para participar ela minha equipe. Como já havia trabalhado com Fernando, 

atendi o seu pedido. 

Comecei a estruturar a área, tendo em vista a expectativa ele crescimento ela empresa e por 

consequência o aumento no volume ele pagamentos ele propina a serem realizados. 

A área ele Operações Estruturadas era responsável pela administração e pelo pagamento ele recursos 

ele caixa 2 da Oclebrecht, oriundos ela área ele Geração ela Companhia. Conceitualmente, eu e minha 

equipe realizávamos os pagamentos que nos eram solicitados pelas pessoas que Marcelo Oclebrecht 

designava como competentes para aprová-los, sem qualquer contato com os destinatários cios 

pagamentos. 

Além disso, pelas regras definidas por Marcelo Odebrecht, eu e minha equipe nunca poderíamos 

saber a iclenticlacle das pessoas que recebiam os pagamentos. Para garantir esse anonimato, os 

funcionários que nos solicitavam pagamentos eram instruídos a criar um codinome ou apelido para o 

destinatário cio pagamento, que somente eles saberiam a real identidade, e nós providenciávamos o 

processamento ela ordem ele pagamento, sabendo apenas que estávamos pagando a aquele apelido ou 

coclinome, em uma cletenninacla conta no exterior ou com a entrega ele recursos não contabilizados 

no Brasil em determinado endereço. 

Obviamente que apesar do meu desconhecimento ela identidade das pessoas eu tinha plena 

consciência de que os pagamentos que fazíamos envolviam propina para agentes públicos em sua 

maioria. 

Apesar disso, em situações esporádicas, por falhas no nosso sistema, eu tive contato ou soube quem 
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eram as pessoas que recebiam os pagamentos que a minha área fazia, como se verá abaixo. 

Importante ressaltar que, até 2009, aproximadamente, somente Marcelo aprovava os pagamentos a 

serem feitos, posteriormente os LEs foram autorizados por Marcelo a anuir esse tipo de despesa, 

desde que relacionados às suas obras, permanecendo aqueles pagamentos que não tinham relação 

com obra sendo autorizados exclusivamente por Marcelo Odebrecht. 

Estruturei a minha equipe ao longo do ano de 2007 e 2008 na forma do organograma abaixo: 

( Marcelo Odebrecht 

J Organograma LE CNO • 2006 a 2009 
DP 008 - 2009 a 2015 

Operações 

1 
Estruturadas 

[ 
Hllberto SIiva l Função: Coordenador 

[ 

Luiz Eduardo Soares l 
F.' .. '.n.ção. : .· est·r··u· .t'. " .. ª .. do. r .. d ... e ..... º .... 1 .. > ... e ..... r.ações. financeiras para pagamentos 

.complexos e vultuosos. no exterior 

Fernando Mlgllacclo [
. . 

Fu.nç. ~2.: tesoureiro, co.nt·r·ole do caixa j 
e dos pagamentos 

( Ângela Palmeira J l Função: Operação pagamentos exterior 
( Maria Lúcia Tavares l Funç_âo: Operação pagamentos Brasil j 

A área contava ainda com o apoio de 2 secretárias, Alyne Borazo e Aldenira Bezerra, que atuavam 

exclusivamente nessa função e sem qualquer conhecimento da real atividade da área, para elas as 

nossas atividades eram relacionadas à área financeira e totalmente lícitas, 

Além disso me recordo que no final de 2006 Marcelo Odebrecht me apresentou a Ubiraci Santos, que 

era o responsável pelo recebimento de solicitações de pagamento dos LEs e tinha um controle de 

programação de pagamento de obras. 

Entre os anos de 2006 e 2014, posso afirmar que foram movimentados pela área do operações 
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estruturadas aproximadamente US$ 3,37 bilhões, conforme demonstrativo na planilha abaixo, ano a 

ano: 

Fiquei na Área de Operações Estruturadas até início de 2015, quando Marcelo Odebrecht me pediu 

para sair, não sei por qual motivo, tendo designado Felipe Jens para ficar no meu lugar. Em reunião 

que tivemos em sua sala no Edifício Odebrecht São Paulo, Marcelo comunicou a mim e Felipe a 

minha saída da área e disse que Felipe passaria a liderar a minha equipe, Luiz Eduardo e Fernando, 

com o objetivo de parar as operações, uma vez que, segundo Marcelo, Felipe era mais duro e teria 

capacidade de negar as solicitações de pagamento de propina que os executivos viessem a fazer. 

Eu apresentei Felipe a Fernando Migliaccio e Luiz Eduardo, o acompanhei na República Dominicana 

em nosso escritório, onde Fernando e Luiz estavam baseados desde o final de 2014, como melhor 

descrito no anexo temático específico que trata da saída deles do país, e me desliguei completamente 

das atividades não tendo mais qualquer participação ou função na empresa desde então, não tendo 

mais qualquer pmticipação na empresa desde o final de 2015, logo após ter completado 40 anos de 

empresa. 

Ressalte-se que, apesar do motivo alegado por Marcelo para a minha saída, ele nunca me solicitou 

recusar os pagamentos solicitados pelos LEs. Quando ele queria que o volume de pagamentos fosse 

diminuído, ele solicitava diretamente aos mesmos, que consequentemente diminuiriam as 

solicitações, o que me leva a crer que ele queria uma nova pessoa para auditar a área e acabar com 

ela. 

Como demonstrado no anexo, tenho e-mails de 2014 nos quais Marcelo informa requerer uma 

diminuição de solicitações aos LEs para pagamentos de propina operacionalizados pela minha área. 

Meu líder era Marcelo Odebrecht, que era responsável pela aprovação de todos os pagamentos até 
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2009, aproximadamente, e a quem eu prestava conta cios números consolidados ela área em reuniões 

trimestrais. 

A partir ele 2009, Marcelo delegou aos Líderes Empresariais ("LEs") a responsabilidade pela 

aprovação cios pagamentos relacionados às suas respectivas áreas/empresas. Os principais LEs 

solicitadores ele pagamentos para a minha área eram Beneclicto Junior, Márcio Faria, Ernesto Baiarcli, 

Henrique Valadares, Luiz Mameri e Fernando Reis, além cio próprio Marcelo Oclebrecht, que também 

me fazia solicitações, portanto, toda e qualquer requisição que tivesse relação com obra era aprovada 

pelo respectivo LE, já as requisições sem relação com obra permaneciam sendo sempre aprovadas 

por Marcelo Oclebrecht. 

Após a delegação ela aprovação ele pagamento aos LEs, passei a ter um pouco menos ele contato com 

Marcelo Oclebrecht, ele três a quatro vezes por ano, com periocliciclacle mais incerta, oportunidades 

nas quais conversávamos sobre o volume ele pagamentos que a minha área tinha feito até o momento 

para toda a Organização Oclebrecht, um comparativo com o ano anterior, além ela individualização cio 

volume ele pagamentos solicitados por cada negócios/ LE. 

Ressalte-se que apesar ela área ter sido criada com o intuito ele controlar e dar segurança às operações 

ele pagamento ele propina ela Oclebrecht, desde 2009 passei a alertar Marcelo que o volume ele recursos 

estava crescendo ele forma brutal e por mais que criássemos mecanismos ele segurança, operações 

estruturadas para pagamento, apenas pelo tamanho cio volume ele recursos e pela quantidade ele 

pessoas cada vez maior que tinha envolvimento com a área era impossível garantir a segurança. 

Fiz queixas nesse sentido em reuniões privadas entre eu e Marcelo, bem como na presença ele alguns 

cios LEs que mais usavam a minha área, alertando que estávamos perdendo a cerimônia com esse 

assunto, o volume estava ficando elevadíssimo e não existia segurança possível ao movimentar 

centenas ele milhões ele dólares por ano em recursos ele caixa 2 para pagamento ele propina. 

Marcelo não dava muito crédito às minhas preocupações e passou a proibir que eu apresentasse para 

quem quer que fosse os números consolidados ela área. Quando ele fazia reunião com todos os LEs e 

sua equipe, na qual todos apresentavam o acompanhamento de suas atividades para o ano (a parte 

lícita dos negócios), eu não podia apresentar nada sobre números. 

Após a deflagração ela operação Lava-Jato, contudo, Marcelo passou a solicitar aos LEs que 

reduzissem a utilização da minha área para pagamentos, como visto na troca ele e-mails anexa ele 
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05.11.2014. 

Ressalte-se que em 2009, realizei cirurgia para retirada ele tumor cerebral, e ato contínuo tratamento 

ele radioterapia e quimioterapia que perdurou até 20 li. Desde então, me afastei parcialmente elas 

atividades deixando Fernando Migliaccio encarregado ela liderança operacional ela área. 

Minha área fazia basicamente duas espécies ele pagamentos: 

i) dinheiro em espécie no Brasil, mediante a entrega ele pacotes/mala ele dinheiro em locais 

predeterminados. Utilizávamos para tanto o apoio ele entregadores ele recursos, que serão melhor 

descritos abaixo; ou 

ii) depósito bancário em contas no exterior: transferência bancárias feitas a partir ele nossas offshores 

não cleclaraclas, que geralmente eram controladas por Olívio Rodrigues. 

Pelo gráfico abaixo é possível compreender melhor o fluxo cio dinheiro dentro ela minha área: 

recursos 
desoríglnlzodos 

da Área de 
Geração em 
contas de 
offshores 

controladas pela 
Área de 

Operações 
Estruturadas, 
em Portugal, 

Su/ça, Andorra, 
Áustria etc .... 

dos recursos 
para as 

emprnsasde 
Olívio 

Entregadores 
fazem a entrega 

do$$ no endereço 
dos destinatários 

Doleíros 
dísponíbllizam 
reais a nossos 
entregadores 

no Brasil 
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Todo o recurso de caixa 2 que abastecia a minha equipe se dava em moeda estrangeira, no exterior, 

em contas bancárias de offshores controladas por nós. A partir dessas contas nós transferíamos os 

recursos para as contas das empresas de Olívio Rodrigues, que era responsável por fazer os 

pagamentos por nossa conta e ordem. As contas das diversas offshores de Olívio para realizar 

referidos pagamentos ficavam predominantemente em Antígua e Panamá. 

Muito embora a movimentação das contas fosse de responsabilidade de minha equipe, na pessoa de 

Fernando Migliaccio, eu tinha conhecimento da forma como elas estavam estruturadas. 

Observe que pela estrutura mencionada acima minha equipe não recebia da geração dinheiro em 

espécie no Brasil. Para fazer os pagamentos de propina em território nacional era necessário comprar 

reais, pagando com nossos recursos em moeda estrangeira no exterior. 

Para fazer o nosso trabalho, contávamos com o apoio de alguns terceirizados a saber: i) Operadores, 

que utilizam suas empresas para movimentar nossos recursos no exterior, por nossa conta e ordem; 

ii) Dolciros, nos vendiam reais em espécie no Brasil mediante o pagamento em dólares ou outras 

moedas, via depósito bancário feito no exterior a partir de nossas offshores; e iii) Entregadores: 

faziam entrega de dinheiro vivo no Brasil. 

Dentre eles me recordo dos seguintes: 

OLÍVIO RODRIGUES - Operador - era nosso maior e mais próximo operador. Por questões de 

segurança e para evitar risco de contaminação com outras empresas, foi contratado em caráter de 

exclusividade para constituir offshores em paraísos fiscais e realizar pagamentos por nossa ordem, 

que eram abastecidas por empresas offshores não declaradas da Odebrecht, controladas por Fernando 

Migliaccio e Luiz Eduardo Soares. Olívio não entregava recursos no Brasil nem vendia reais. 

JUCA - Doleiro e Entregador - de conhecimento de Luiz e Fernando, nos vendia reais no Brasil e 

também fazia entrega em algumas ocasiões menos frequentes. 

MADEIRA - Doleiro e Entregador - meu único contato com ele se deu no dele no Recife, em uma 

agência de turismo localizada no edifício do restaurante Leite. A apresentação foi feita por João 

Antônio Pacífico. Ele vendia reais e entregava valores em Recife, foi utilizado em diversas 

oportunidades, em épocas de campanha e outras épocas em que executivos nos solicitavam. Nós 
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comprávamos reais dele mediante pagamento em uma conta offshore sua na Ilha da Madeira, mas 

não me recordo o banco. 

SAMIR ASSAD - Doleiro - vendia reais em espécie no Brasil, valores significativos, mas não fazia 

entrega. Fui apresentado a ele por Fernando Migliaccio, em encontro no bar do Hotel George V, em 

São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga. Suas contas no exterior eram abastecidas com recursos de 

caixa 2 da Odebrecht. Eu tinha contato pessoal com ele, mas quem tratava de questões comerciais de 

compra de reais era Fernando Migliaccio. 

RODRIGO DURAN - Operador, Doleiro e Entregador - conheci em 2014, através de Luiz Eduardo 

e Samir Assad, mas ele já prestava serviços para a empresa há 3 anos. Ele fazia entrega de dinheiro 

em espécie no Brasil. Suas contas no exterior eram abastecidas com recursos de caixa 2 da Odebrecht 

e ele fazia as entregas no Brasil. Ele também tinha estruturas no exterior para receber pagamento de 

pessoas politicamente exposta estrangeiras. 

- JAPÉRAMO - Doleiro, praça de Salvador, fazia entrega de dinheiro em espécie no Brasil. Suas 

contas no exterior eram abastecidas com recursos de caixa 2 da Odebrecht e ele fazia as entregas. Da 

minha equipe Maria Lúcia que tinha contato com ele. 

- ÁLVARO JOSÉ NOVIS - Entregador - Fazia entrega de dinheiro em espécie no brasil, nas praças 

Rio de Janeiro e São Paulo e foi denominado internamente com o codinome carioquinha e paulistinha. 

Álvaro José trabalha com câmbio e é sobrinho de dois ex-diretores da Odebrecht, Álvaro e Pedro 

Novis. Me foi apresentado por Álvaro Novis, meu ex-chefe, em 2006 ou 2007, como operador de 

câmbio. Quando começou a nos atender Álvaro José fazia entrega de propina no Rio de Janeiro, tendo 

se estruturado posteriormente nos atender também em São Paulo. 

A sistemática com Álvaro José se dava da seguinte forma, nós comprávamos reais com doleiros 

utilizando recursos de caixa 2 e esses doleiros faziam com que os reais chegassem a Álvaro José para 

que ele pudesse fazer as entregas a nosso mando. Quando comprávamos reais da cervejaria ltaipava, 

( que será melhor detalhado abaixo) esta fazia a entrega dos reais a Álvaro José inicialmente no Jockey 

Clube do Rio de Janeiro, onde Álvaro tinha baias da cavalo e estocava os recursos. Após um roubo 

de R$ 9 milhões no Jockey, as entregas da ltaipava a Álvaro passaram a ser de dentro de uma mesma 

transportadora de valores utilizada pelos dois. Ambos tinham uma conta corrente dentro da 

transportadora, que solicitavam à mesma que transferisse recursos da ltaipava sob sua custodia para 

a conta interna de Álvaro José. O nome dessa transportadora não me recordo, mas talvez seja 
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Transvalor, e ela recebia uma comissão para fazer essas transferências, que onerou o custo de nossas 

operações. 

Salvador, 22 de novembro de 20 l 6 
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HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 
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