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JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ [JOÃO FERRAZ]
EDUARDO COSTA VAZ MUSA [EDUARDO MUSA]
RENATO DE SOUZA DUQUE [RENATO DUQUE]

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que

subscrevem,  vem,  em atenção à decisão lançada no evento 907,  apresentar  ALEGAÇÕES

FINAIS, nos termos que seguem.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta por meio de denúncia (evento 01) na qual
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o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  imputou  a  ANTÔNIO PALOCCI  FILHO,  BRANISLAV

KONTIC, EDUARDO COSTA VAZ MUSA, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, HILBERTO

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ, JOÃO

CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, JOÃO VACCARI NETO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SO-

ARES, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCELO RODRIGUES, MÔNICA REGINA CUNHA

MOURA, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, RENATO DE SOUZA DUQUE e ROGÉRIO SANTOS

DE ARAÚJO a prática dos crimes de: Corrupção ativa prevista no art. 333, caput e parágrafo

único, c/c art. 327, §2º, do Código Penal; corrupção passiva prevista no art. 317, caput e §1º,

c/c art. 327, §2º, do Código Penal e lavagem de dinheiro capitulado do artigo 1º, da Lei nº

9.613/98.

Na primeira parte da denúncia, narrou-se a existência de um esquema de

corrupção, em que MARCELO ODEBRECHT ofereceu e prometeu vantagens indevidas a AN-

TÔNIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC, que aceitaram e atuaram para favorecer os interes-

ses do grupo empresarial ODEBRECHT. Ainda segundo narrado, MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA receberam os valores espúrios oferecidos/prometidos por  MARCELO ODEBRE-

CHT e solicitados e aceitos por ANTONIO PALOCCI, agindo como beneficiários da corrup-

ção.

O segundo conjunto de fatos imputados descreve a prática do crime de

corrupção ativa por parte de MARCELO ODEBRECHT e ROGÉRIO ARAÚJO, que teriam ofe-

recido vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente ao então

Diretor de Serviços, RENATO DUQUE, que teria solicitado e recebido as vantagens ilícitas e

interferido para que se concretizasse, pela SETE BRASIL, a contratação pela Petrobras do ES-

TALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU.  Imputou-se ainda a  prática  de  corrupção passiva  a

JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e JOÃO VACCARI, por terem solicitado e recebido os va-

lores decorrentes da corrupção de RENATO DUQUE.

Na terceira parte da denúncia, foram narrados diversos atos de lavagem de

ativos oriundos dos crimes de corrupção praticados em detrimento da PETROBRAS, cometi-

dos por MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ

EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, ANTONIO PALOCCI,

BRANISLAV KONTIC, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e  JOÃO SANTANA, contando

com o auxílio dos operadores financeiros OLÍVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES. 

Recebida a denúncia em 03.11.2016, foi determinada a citação e a intima-
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ção dos acusados para apresentar defesa (evento 03).

Réus devidamente citados (eventos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 103, 120, 121,

131, 144, 152).

As defesas dos acusados foram regularmente apresentadas nos eventos

130 (JOÃO VACCARI), 133 (ANTONIO PALOCCI FILHO e BRANISLAV KONTIC), 135 (OLÍ-

VIO RODRIGUES JUNIOR), 136 (LUIZ EDUARDO SOARES), 138 (RENATO DE SOUZA DU-

QUE), 140 (MARCELO BAHIA ODEBRECHT), 147 (JOÃO SANTANA  e  MÔNICA MOURA),

148 (JOÃO CARLOS FERRAZ), 150 (HILBERTO MASCARENHAS), 153 (EDUARDO MUSA),

154 (ROGÉRIO ARAÚJO), 155 (MARCELO RODRIGUES), 157 (FERNANDO MIGLIACCIO).

Em resposta à acusação, foram levantadas as seguintes preliminares:

a) pela defesa de JOÃO VACCARI (evento 130): ausência de justa causa e

litispendência com a ação penal 5013405.59.2016.404.7000;

b)  pela  defesa  de  ANTONIO PALOCCI  e BRANISLAV KONTIC  (evento

133): inadmissibilidade de prova ilícita e inépcia da denúncia por falta de descrição das con-

dutas imputadas aos réus e ausência de justa causa; 

c) pela defesa de RENATO DUQUE (evento 138): litispendência com a ação

penal nº 5029508-44.2016.404.7000;

d)  pela  defesa  de  JOÃO SANTANA  e MONICA MOURA (evento 147):

inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta;

e) pela defesa de JOÃO FERRAZ (evento 148): litispendência com a ação

penal 5013405-59.2016.4.04.7000;

f)  pela  defesa  de  EDUARDO MUSA  (evento 153):  litispendência  com a

ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000

g) pela defesa de ROGÉRIO ARAÚJO (evento 154): a incompetência do juí-

zo, inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta e ausência de justa cau-

sa;

As alegações defensivas foram fundamentadamente rejeitadas pelo magis-

trado ao analisar as respostas, afastando ainda a absolvição sumária (evento 159).

Especificamente em relação às alegações formuladas pela defesa de EDU-

ARDO MUSA – no sentido de que deveria ser suspensa a ação penal por ter sido superado o

limite de pena pactuado nos acordo de colaboração, determinou o juízo que fosse intimado

o Ministério Público Federal a se manifestar. Intimado para esclarecer a situação de MUSA e
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BARUSCO, que não foi denunciado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no evento 134 esclare-

ceu que EDUARDO MUSA foi condenado à pena de 11 anos e oito meses de reclusão, sendo

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

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

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

lação a EDUARDO MUSA. No que se refere a PEDRO BARUSCO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FE-

DERAL deixou de inseri-lo no polo passivo da ação penal em razão de as condenações im-

postas a PEDRO BARUSCO já transitadas em julgado terem atingido o limite de pena fixado

no acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal.

Foram ainda rejeitadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR as ex-

ceções de incompetência nº 5060127-54.2016.4.04.7000 (oposta pela defesa de  ROGÉRIO

ARAÚJO) e 5058160-71.2016.4.04.7000 (oposta pela defesa de ANTONIO PALOCCI e BRA-

NISLAV KONTIC),  as exceções de litispendência nº 5058211-82.2016.4.04.7000 (oposta pela

defesa de RENATO DUQUE), 5000794-40.2017.4.04.7000 (oposta pela defesa de JOÃO FER-

RAZ) e 5000792-70.2017.4.04.7000 (oposta pela defesa de EDUARDO MUSA), bem como a

exceção de suspeição 5058141-65.2016.4.04.7000, apresentada pela defesa dos réus ANTO-

NIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC.

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

ção Ricardo Ribeiro Pessoa (evento 285), Vinicius Veiga Borin (evento 285), Maria Lucia Gui-

marães Tavares (evento 304), Pedro José Barusco Filho (evento 330), Zwi Skornicki (evento

330), Delcídio Gomez do Amaral (evento 330). 

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

pelos seguintes acusados:

a) pela defesa de ANTÔNIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC: Murilo Por-

tugal, Fábio Colleti Barbosa, José Eduardo Cardoso, Eduardo Suplicy, Jorge Gerdau Johannpe-

ter, Jorge Viana, Arlindo Chinaglia, Armando Monteiro, Miro Teixeira, Lindbergh Farias, Paulo

Pimenta, Francisco Dornelles, Diana Teresa de Giuseppe, João Roberto Vieira da Costa,  Luiz

Sérgio Ragnoli Silva,  Glauco Arbix, Ricardo Abramovay, Eloi Pietá, Ivo da Motta Azevedo Cor-

rêa, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Carlos Zarattini e Talvino Rasmussen, 

A defesa de ANTONIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC ainda desistiu da

testemunha Marta Suplicy, juntando, contudo, declaração escrita (evento 613).

b)  pela defesa de MARCELO ODEBRECHT:  Emílio Alves Odebrecht,  Fer-
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nando Sampaio Barbosa, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Newton de Souza, Márcio Faria da Sil-

va, José Sergio Gabrielli de Azevedo, Roberto Simões e Jorge Luiz Uchoa Mitidieri.

c) pela defesa de RENATO DUQUE: Roberto Gonçalves, Guilherme Orosco

Ferreira da Costa, Erardo Gomes Barbosa Filho, Lizarda Yae Igarasi, Carlos André Campos Ay-

res, Carlos  Fontanelle Dumans, José Luiz Roque, Eberaldo de Almeida Neto, Carlos Alberto

Pereira de Oliveira, Cláudio Estolano Cabral, Modestino Alves Pereira Júnior e Guilherme de

Oliveira Estrella.

Foram ainda, com anuência das defesas, juntados, como prova emprestada

para estes autos, os depoimentos e declarações prestados por Eduardo Oinegue, Karla Costa

Borges Kury,  Fernando Vita Souza, Luiz Marcelo Amado Simões, Paulo Roberto Alves dos

Santos, Demóstenes Teixeira, Paulo Henrique Gusmão e Dandara da Costa Ferreira, nos autos

nº 5013405-59.2016.4.04.7000 (eventos 337, 338 e 371); Antônio Donato, Ságuas Moraes e

Margarida Salomão, nos autos nº 5045241-84.2015.4.04.7000, e por Kjeld Jacobsen nos autos

nº 5012331-04.2015.4.04.7000 (evento 340); Daniel Rebello Figueiredo, Cleiton de Macedo,

José Izzo Neto, nos autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000 (evento 352).

Posteriormente, foram realizados os interrogatórios de  EDUARDO MUSA

(evento 674 – transcrição no evento 716, TERMO3), JOÃO FERRAZ (evento 674 – transcrição

no evento 716, TERMO2), FERNANDO MIGLIACCIO (evento 674 – transcrição no evento 716,

TERMO1),  HILBERTO MARCARENHAS  (evento 679  – transcrição no evento  761,  TERMO-

TRANSCDEP1), LUIZ EDUARDO SOARES (evento 681 – transcrição no evento 790, TERMO1),

MARCELO ODEBRECHT (evento 683 – transcrição no evento 816, TERMO1), ROGÉRIO SAN-

TOS DE ARAÚJO (evento 683 – transcrição no evento 816, TERMO2),  OLÍVIO RODRIGUES

(evento 709 – transcrição no evento  867, TERMO2),  MARCELO RODRIGUES  (evento 709 –

transcrição no evento 867, TERMO1), JOÃO VACCARI  (evento 709), RENATO DUQUE (even-

to 709), JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (evento 714  – transcrição no evento 817,

TERMO2), MÔNICA MOURA (evento 714 – transcrição no evento 817, TERMO1), ANTÔNIO

PALOCCI (evento 717 – transcrição no evento 904, TERMO2) e BRANISLAV KONTIC (evento

717 – transcrição no evento 904, TERMO1). 

RENATO DUQUE, em razão de pedido formulado por sua defesa, foi rein-

terrogado no evento 905 – transcrição no evento 942, TERMO1.

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

referências no seguinte quadro: 
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Depoente/Interrogado Arrolado por Evento (registro
audiovisual)

Evento
(transcrição)

Ricardo Ribeiro Pessoa MPF 285 414

Vinicius Veiga Borin MPF 285 414

Maria Lucia Guimarães 
Tavares

MPF 304 413

Pedro José Barusco Filho MPF 330 420

Zwi Skornicki MPF 330 420

Delcídio Gomez do Amaral MPF 330 420

Eduardo Matarazzo Suplicy Antonio Palocci/
Branislav Kontic

436 501

Fábio Colleti Barbosa Antonio Palocci/
Branislav Kontic

436 501

Murilo Portugal Antonio Palocci/
Branislav Kontic

436 501

Fernando Sampaio Barbosa Marcelo Odebrecht 521 593

Diana Teresa di Giuseppe Antonio Palocci/
Branislav Kontic

521 593

Jorge Luiz Uchoa Mitidieri Marcelo Odebrecht 521 593

João Roberto Vieira da 
Costa

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

521 593

Luiz Sérgio Ragnoli Silva Antonio Palocci/
Branislav Kontic

521 593

Glauco Arbix Antonio Palocci/
Branislav Kontic

521 593

Ricardo Abramovay Antonio Palocci/
Branislav Kontic

521 593

Eloi Alfredo Pietá Antonio Palocci/
Branislav Kontic

525 594

Roberto Gonçalves Renato Duque 525 594

Emílio Alves Odebrecht Marcelo Odebrecht 558 624

Pedro Augusto Ribeiro 
Novis

Marcelo Odebrecht 621

Márcio Faria da Silva Marcelo Odebrecht 558 624

Ivo da Motta Azevedo 
Corrêa

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

558 624

José Eduardo Cardoso Antonio Palocci/
Branislav Kontic

558 624

Newton de Souza Marcelo Odebrecht 558 624

Francisco Oswaldo Neves Antonio Palocci/ 560 617
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Dornelles Branislav Kontic

Eberaldo de Almeida Neto Renato Duque 560 617

José Luiz Roque Renato Duque 560 617

Lizarda Yar Igarasi Renato Duque 560 617

Guilhermo Orosco Ferreira Renato Duque 560 617

Erardo Gomes Renato Duque 560 617

Carlos André Campo Ayres Renato Duque 560 617

Carlos Alberto Pereira de 
Oliveira

Renato Duque 560 617

Carlos Fernando Fontanelle 
Dumans

Renato Duque 560 617

José Sergio Gabrielli de 
Azevedo

Marcelo Odebrecht 585 616

Roberto Simões Marcelo Odebrecht 588 615

Cláudio Estolano Cabral Renato Duque 588 615

Modestino Alves Perreira Renato Duque 588 615

Miro Teixeira Antonio Palocci/
Branislav Kontic

602 661

Luiz Paulo Teixeira Ferreira Antonio Palocci/
Branislav Kontic

602 661

Jorge Ney Viana Macedo 
Neves

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

602 661

Carlos Alberto  Zarattini Antonio Palocci/
Branislav Kontic

602 661

Guilherme de Oliveira 
Estrella

Renato Duque 602 661

Armando de Queiroz 
Monteiro Neto

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

610 677

Talvino Rasmussen Azenha Antonio Palocci/
Branislav Kontic

610 677

Deputado Federal Arlindo 
Chinaglia Junior

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

636 713

Deputado Federal  Paulo 
Roberto Severo Pimenta

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

636 713

Senador Luiz Lindberg 
Farias Filho

Antonio Palocci/
Branislav Kontic

636 713

Jorge Gerdau Johannpeter Antonio Palocci/
Branislav Kontic

638 713
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Por fim, foram as partes intimadas a apresentar alegações finais por escrito

(evento 907), sendo assinalado ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL prazo com vencimento em

30/05/2017.

É o relatório.

1.1. DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELAS DEFESAS

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

guintes preliminares: 

a) ausência de justa causa:

Alegaram as Defesas de JOÃO VACCARI, ROGÉRIO ARAÚJO, ANTONIO

PALOCCI e BRANISLAV KONTIC a ausência de justa causa (eventos 130 e 154). A questão, já

superada, foi enfrentada e corretamente rejeitada por este Juízo, com base nos fundamentos

da decisão que recebeu a denúncia (evento 3), na decisão do evento 159, verbis:

No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os fundamentos já
exarados por este Juízo na decisão datada de 30/09/2016 (evento 73) do proces-
so 5043559-60.2016.4.04.7000,  na qual  deferi  pedido de prisão preventiva de
Antônio Palocci Filho e de Branislav Kontic, são suficientes, nessa fase, para o re-
cebimento da denúncia.
Conforme exposto cumpridamente naquelas decisões, há razões fundadas para
identificar Antônio Palocci Filho como a pessoa identificada pelo codinome "Itali-
ano" no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. Entre elas, a refeida pla-
nilha apreendida que retrata, sob o título "Posição Programa Especial Italiano",
os pagamentos e compromissos de pagamentos de vantagem indevida pelo refe-
rido grupo empresarial a agentes do Partido dos Trabalhadores entre 2008 a
2013, as mensagens eletrônicas nas quais executivos do Grupo Odebrech discu-
tem a respeito da interferência de "Italiano" em seu favor junto ao Governo Fe-
deral e os registros na contabilidade subreptícia  de pagamentos de valores a
"Italiano".
Por outro lado, apesar da dificuldade do rastreamento dos pagamentos, há, em
cognição sumária, prova documental de pagamentos no exterior efetuados pelo
Grupo Odebrecht e subrepticiamente em benefício de João Cerqueira de Santana
Filho e Mônica Regina Cunha Moura e que é consistente com o lançamento a
esse título na referida  planilha, sem olvidar que ambos prestavam serviços de
publicidade eleitoral em diversas campanhas do Partido dos Trabalhadores.
Agregue-se a referência feita pelo MPF na denúncia às mensagens eletrônica,
datadas de 19/08/2009, trocadas entre executivos do Grupo Odebrecht e nas
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quais, com o assunto "Palocci acaba de ligar", o contexto mais uma vez indica
que "Italiano" seria o interlocutor e que estaria, Italiano/Palocci, na reunião com
o então Ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva para defender os interesses do Grupo Odebrecht (fls. 50-51).  

Agrego igualmente, entre as provas da segunda parte da denúncia, referência à
mensagem eletrônica enviada em 04/04/2011 do acusado Rogério  Santos de
Araújo, executivo da Odebrecht, a outros executivos daquela empresa e no qual
se verifica,  em cognição sumária,  que,  mesmo antes da abertura da licitação
para contratação das vinte e uma sonda, já havia a definição de que a Setebrasil
seria a vencedora e que ela iria subcontratar as sondas com os Estaleiros Jurong,
Keppel Fels, Rio Grande e Enseada do Paraguaçu (fl. 88 da denúncia). Chama a
atenção que as informações teriam sido fornecidas a Rogério Santos e Araújo
pelo Diretor da Petrobrás Renato de Souza Duque. A mensagem ainda indica
que foi a Petrobrás, especificamente o referido Diretor, quem determinou à Sete-
Brasil que contratasse os referidos estaleiros e que a sua atuação, do Diretor, se
fazia no interesse do Partido dos Trabalhadores. Indica, portanto, a mensagem a
atuação do então Diretor da Petrobrás Renato de Souza Duque em favor do Es-
taleiro Enseada do Paraguaçu, o que explica o recebimento por ele de parte da
propina ainda que o contratante direto tenha sido a Setebrasil.
Relevante ainda destacar que o pagamento de propinas nos contratos de afreta-
mento das sondas a agentes da Petrobrás, a agentes da Setebrasil e a agentes
políticos, é, em cognição sumária, objeto de confissão de dois dos acusados, Edu-
ardo Cosa Vaz Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, além de Pedro José Barus-
co Filho, este arrolado como testemunha.
É certo que João Cerqueira de Santana Filho e Monica Regina Cunha Moura não
são agentes públicos, mas se, como afirma a Acusação, receberam consciente-
mente recursos provenientes de acertos de propinas entre agentes públicos e em-
presas fornecedoras da Petrobrás, são passíveis de responsabilização por crime
de corrupção passiva a título de participação e considerando o disposto no art.
30 do CP.
Presente, portanto, justa causa para a imputação.

Além de já no momento do oferecimento da denúncia ter sido devidamente

demonstrada a presença de suporte probatório mínimo sobre o envolvimento dos réus nos

atos ilícitos denunciados, encerrada a instrução processual, restou manifesto o efetivo envol-

vimento dos réus nos crimes narrados, conforme a análise dos fatos, dentro do contexto de

provas, desenvolvida nos capítulos seguintes das presentes razões.

b) inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta:

Alegaram as defesas de ANTÔNIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC (even-

to 133), JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA (evento 147) e  ROGÉRIO ARAÚJO (evento
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154), a inépcia da denúncia por ausência de individualização de suas condutas.

As razões defensivas foram expressamente refutadas por esse Juízo na deci-

são que apreciou as defesas preliminares (evento 159), reconhecido que a petição acusatória

descreve os fatos alegados com detalhes e individualiza as condutas relativas a cada um dos

réus.

Nesta fase, o exame das condutas individualizadas confunde-se com o pró-

prio mérito da acusação, que será objeto, em cotejo com o farto acervo probatório arrecada-

do nos autos, de longo exame a seguir. 

c) litispendência

Alegou a defesa de RENATO DUQUE (evento 138) a litispendência com a

ação  penal  5029508-44.2016.404.7000  (desmembrada  da  ação  penal  5013405-

59.2016.4.04.7000). Assim como as defesas de EDUARDO MUSA (evento 153) e JOÃO FER-

RAZ (evento 148) alegaram que, nos acertos de propina da SETEBRASIL, os executivos rece-

beriam propina exclusivamente do estaleiro JURONG, fatos objeto da ação penal 5013405-

59.2016.4.04.7000.

O  tema foi  resolvido  em julgamento  das  exceções  de  litispendência  nº

5058211-82.2016.4.04.7000, nº 5000792-70.2017.4.04.7000 e nº 5000794-40.2017.4.04.7000,

em que esse Juízo rejeitou as teses deduzidas pelas defesas dos réus mencionados, conforme

consta na decisão (evento 8):

O ato de ofício é causa de aumento de pena e não a própria conduta típica.
Assim, a suposta vantagem indevida solicitada para si ou para outrem do Esta-
leiro Keppel Fels não se confunde, por evidente, com a suposta vantagem indevi-
da solicitada para si ou outrem do Estaleiro Enseada do Paraguaçú.
Não há litispendência pois contratos diferentes geraram vantagens indevidas di-
ferentes, não havendo como considerar o crime único.
Mesmo em relação ao ato de ofício pode-se fazer a distinção em relação ao su-
posto favorecimento de cada empresa.
Forçoso reconhecer,  porém, a conexão, mas é inviável o julgamento conjunto
pois as ações penais estão em fases diferenciadas e haveria incremento excessi-
vo do pólo passivo, dificultando o trâmite.
Assim, rejeito a exceção de litispendência.

Dessa forma, superada na sede própria a alegação defensiva.
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d) inadmissibilidade de prova ilícita

A defesa de ANTÔNIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC (evento 133) ale-

gou a ilicitude de depoimento tomado na investigação preliminar por Delcídio Amaral, em

razão da ausência de contraditório. O juízo refutou tal alegação, conforme decisão no evento

159:

Depoimentos na fase de investigação preliminar são usualmente tomados sem
contraditório, então o vício afirmado é inexistente.
De todo modo, foi ele arrolado como testemunha e será ouvido em contraditório
em Juízo, oportunidade na qual a Defesa poderá fazer as suas indagações.
Evidentemente, no julgamento, o depoimento a ser considerado pelo Juízo será o
tomado sob contraditório.

Acrescente-se, por oportuno, que a prova em comento foi renovada em Ju-

ízo (evento 330), na fase de instrução, tendo sido regularmente submetida ao contraditório.

e) incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO aventou ainda a tese de incompetência do

Juízo (evento 154), questão foi também suscitada pela via adequada, tendo sido rejeitada a

exceção de incompetência nº 5060127-54.2016.4.04.7000.

Nesse contexto, observado que as questões preliminares alegadas pelas de-

fesas são de todo improcedentes, estando, ademais, todas elas superadas, já tendo sido fun-

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

relativamente aos fatos denunciados.
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2.   DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA e da atuação ilícita de ANTONIO

PALOCCI em favor da ODEBRECHT

2.1. A relação espúria mantida entre ANTONIO PALOCCI e MARCELO 
ODEBRECHT

Restou comprovado, no curso da instrução processual, que, desde 2002, AN-

TONIO PALOCCI  estabeleceu com os mais altos executivos da Odebrecht um amplo e cons-

tante esquema de corrupção, destinado a assegurar o atendimento aos interesses do Grupo

Odebrecht perante as decisões adotadas pela alta cúpula do Governo Federal, em troca do

pagamento de vantagens indevidas solicitadas por ANTONIO PALOCCI e destinado, de for-

ma amplamente majoritária, ao Partido dos Trabalhadores e a seus membros.

Demonstrou-se, a partir das provas produzidas nos presentes autos, que esta

relação espúria estabelecida entre os executivos da ODEBRECHT e  ANTONIO PALOCCI fez

com que fosse gerada uma verdadeira conta corrente de propina entre a ODEBRECHT e o

Partido dos Trabalhadores, conta esta gerenciada por ANTONIO PALOCCI e abastecida por

recursos ilícitos pagos pela ODEBRECHT ao Partido dos Trabalhadores a partir das negocia-

ções e intervenções concretizadas por meio da atuação ilícita de ANTONIO PALOCCI.

Conforme descortinado no curso da instrução, a relação ilícita estabelecida en-

tre ANTONIO PALOCCI e os executivos da Odebrecht se iniciou no ano de 2002 com o então

Presidente do grupo Odebrecht Pedro Novis.  Narrou o colaborador PEDRO NOVIS  que a re-

lação duradoura com o ex-Ministro ANTONIO PALOCCI se iniciou a partir do momento em

que ele e ANTONIO PALOCCI negociavam a efetivação de repasses de valores não contabili-

zados pelo Grupo Odebrecht em favor do Partido dos Trabalhadores, valores estes solicitados

por ANTONIO PALOCCI para o pagamento de despesas da campanha presidencial de 2002,

envolvendo, inclusive, o pagamento direto, de forma dissimulada, ao publicitário responsável

por aquela campanha (DUDA MENDONÇA).

Ao descrever com maiores detalhes a forma como se davam tais reuniões de

negociação de valores, o colaborador elucidou que, nas tratativas feitas entre ele e ANTO-

NIO PALOCCI para viabilizar os repasses pela ODEBRECHT em favor do Partido dos Trabalha-

dores, PEDRO NOVIS já deixava claro que os pagamentos eram feitos com o intuito de que

os projetos e pleitos do Grupo Empresarial - desde aquele momento referidos a ANTONIO
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PALOCCI  - fossem posteriormente atendidos pelo governo federal (governo este do qual

ANTONIO PALOCCI  faria parte, ocupando cargo de alta relevância).  Conforme explicitado

pelo colaborador,  as pretensões, necessidades e demandas da empresa já eram expostas a

ANTONIO PALOCCI    naquele mesmo momento e contexto em que tratado os repasses ao

Partido dos Trabalhadores.

Esclareceu ainda que, após acertados com ANTONIO PALOCCI os repasses de

valores destinados ao pagamento de despesas não declaradas do Partido dos Trabalhadores,

PEDRO NOVIS, já no curso do mandato presidencial relacionado aos pagamentos espúrios

negociados com ANTONIO PALOCCI, teve inúmeras reuniões privadas com o então já Minis-

tro ANTONIO PALOCCI.  Em tais reuniões, PEDRO NOVIS expressamente solicitou a interven-

ção de   ANTONIO PALOCCI   para fazer com que os projetos e necessidades do Grupo Ode-

brecht fossem atendidos e concretizados no âmbito da mais alta esfera da Administração Fe-

deral.    ANTONIO PALOCCI  , em contrapartida, adotou as medidas necessárias para o pleno

atendimento aos pedidos formulados por PEDRO NOVIS.

Ainda em seu depoimento, revelou PEDRO NOVIS que as reuniões com   AN-

TONIO PALOCCI    e a    intervenção deste em favor dos interesses da ODEBRECHT foram

efetivas e recorrentes,  tendo se estendido também pelo segundo mandato do governo

LULA.  Salientou que, em período próximo à campanha de 2006, dando continuidade ao es-

quema já existente anteriormente, foi novamente solicitada por ANTONIO PALOCCI a reali-

zação de pagamentos não contabilizados pela ODEBRECHT em favor do Partido dos Traba-

lhadores.  Da mesma forma em que ocorrido anteriormente, no mesmo momento e contexto

em que discutidos os pagamentos, PEDRO NOVIS expôs a ANTONIO PALOCCI quais eram os

projetos e medidas de interesse do grupo empresarial.  

Em seu depoimento, esclareceu PEDRO NOVIS ter realizado pelo menos oito

reuniões privadas desta espécie por ano com ANTONIO PALOCCI, para solicitar a interven-

ção de ANTONIO PALOCCI  perante o governo federal em assuntos de interesse do grupo

ODEBRECHT.  A título exemplificativo, narrou o colaborador que, com base nessa relação es-

tabelecida desde 2002 (quando pactuados os primeiros pagamentos não contabilizados ao

Partido dos Trabalhadores),  foram solicitadas, nos anos subsequentes, intervenções de    PA-

LOCCI   para i)acelerar a liberação de financiamentos; ii) defender na esfera federal e, princi-

palmente, na PETROBRAS, assuntos de interesse da BRASKEM; iii) viabilizar a elaboração da
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lei de Parceria Público Privada nos moldes em que pretendida pela ODEBRECHT, dentre ou-

tros assuntos.

Nesse sentido, relevante transcrever o seguinte trecho do depoimento presta-

do em juízo:

Ministério Público Federal:Senhor Pedro, só para contextualizar, considerando que
o senhor foi presidente da empresa por um longo período, eu gostaria de saber
primeiramente, quando é que se iniciou essa relação que o senhor narrou com o
senhor Antonio Palocci e como ela se iniciou?

Pedro Novis:Eu não posso precisar à senhora, exatamente a data...
Ministério Público Federal:O ano.
Pedro Novis:Mas foi no primeiro semestre de 2002, quando se organizava a cam-
panha para as eleições que ocorreriam em outubro. Talvez aí em abril, maio, por
volta disso.
Ministério Público Federal:Certo. E como que ocorreu essa aproximação? Por que?
Pedro Novis:Essa aproximação... o candidato Lula indicou o Doutor Palocci para
ser a pessoa que deveria conduzir as tratativas com a Odebrecht, que eu repre-
sentava, nas negociações de apoio de campanha.
Ministério Público Federal:E o senhor foi procurado? Como é que foi?
Pedro Novis:Eu fui procurado, eu fui contactado e nos reunimos no meu escritório
na primeira  vez.
Ministério Público Federal:O senhor foi procurado por quem?
Pedro Novis:Pelo Doutor Palocci.
Ministério Público Federal:E quando o senhor foi procurado, o senhor foi procura-
do já com solicitações de pagamento?
Pedro Novis :Nós já sabíamos, ambos, que haveria uma reunião para tratar
desse assunto dos recursos de campanha. Foi nessa oportunidade que esses
assuntos foram tratados, e como eu comentei a pouco, vários outros assun-
tos do interesse da organização foram comentados também. Daí em diante
eu tive alguns  contatos  com o Ministro Palocci  para  conversarmos sobre
projetos ou programas, até que a eleição se desse. E depois da posse, Doutor
Palocci como Ministro, tive outros encontros   que estão citados nos meus rela-
tos.

Ministério Público Federal:Além dessas reuniões, nesse período eleitoral, o se-
nhor fez reuniões em outros períodos?

Pedro Novis:Não. Sim. As reuniões se deram no período eleitoral, ao longo do
governo do Presidente Lula e mesmo depois que o Ministro deixou o gover-
no, até 2008, segundo semestre de 2008, que foi quando eu iniciei o proces-
so de afastamento da presidência que o Marcelo veio a assumir.
Ministério Público Federal: E nessas outras reuniões também o senhor reitera-
va esses pedidos de ajuda para a empresa, dos interesses da empresa para 
que Antonio Palocci auxiliasse nos interesses da empresa perante o Governo 
Federal?
Pedro Novis: Sim, eu estabeleci, desenvolvi com o Doutor Palocci uma relação
pessoal, de proximidade.  É como eu já disse, até muitas vezes me aconselhei
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com ele em relação a questões de economia, do futuro, questões fiscais, questões
tributárias.   E em outros momentos, pedidos de ajuda para que ele, por exem-
plo, ele era membro do Conselho da Petrobras, para que ele ajudasse nas
questões  que  nós  tínhamos  que  considerávamos…  considerava  não,  que
eram, indiscutivelmente legítimas,  na nossa relação com a Petrobras.  Por
exemplo, questões da Nafta que a Petrobras se negava a fornecer os volu-
mes que a Braskem necessitava, que era a nossa matéria prima, e outras. E
ele se dispunha a nos ajudar, sim.
Ministério Público Federal: Da parte dele então havia esse empenho, esse com-
promisso, em auxiliá-lo?
Pedro Novis: Algumas vezes com resultado, outras vezes não.

Ministério Público Federal:Essas  reuniões que o senhor narrou, elas envolviam
tanto o período em que o senhor Antonio Palocci foi Ministro de Estado, no caso
Ministro da Fazenda, quanto depois, quando foi Deputado Federal?

Pedro Novis: Como Ministro da Fazenda e como Deputado Federal. Depois quan-
do o Ministro Palocci foi Ministro do Planejamento da Presidente Dilma, eu já
não era presidente da Odebrecht, já não tinha relacionamento.

Ministério Público Federal:O senhor teria uma ideia, aproximadamente, de quan-
tas reuniões o senhor fez com o senhor Antonio Palocci?
Pedro Novis: Entre 2002 e meados de 2008, talvez uma média de 6 ou 8 reuniões
por ano.

A partir da narrativa acima relatada, tornou-se evidente que os repasses de va-

lores ao Partido dos Trabalhadores não se tratavam de um mero alinhamento ideológico, mas

do    efetivo pagamento pelas contrapartidas   que eram concretizadas por intermédio da

atuação de   ANTONIO PALOCCI   e das demais autoridades federais a ele relacionadas. 

Em seu relato, PEDRO NOVIS destacou, ainda, que  ANTONIO PALOCCI não

apenas agia ele mesmo na defesa dos interesses da ODEBRECHT, mas também que interferia

para que outras autoridades acabassem por atuar em favor da ODEBRECHT, deixando evi-

dente a efetiva existência de contrapartidas dadas por ANTONIO PALOCCI em troca dos va-

lores ilicitamente negociados e recebidos do Grupo Odebrecht.

Destacou ainda o colaborador que, na eleição de 2006, parte dos valores não

contabilizados pactuados com ANTONIO PALOCCI foram repassados diretamente aos publi-

citários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, concretizado de forma dissimulada,  median-

te transferência bancária para conta mantida pelos publicitários no exterior e não declarada

às autoridades brasileiras, empregando-se metodologia bastante semelhante à que se exami-

na em relação às operações de lavagem de dinheiro narradas na presente ação penal.

Com relação à forma como eram concretizados os pagamentos, elucidou PE-
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DRO NOVIS que, desde a sua gestão na presidência da Odebrecht, os valores não contabili-

zados acertados com ANTONIO PALOCCI foram repassados em diversas parcelas ao longo

do tempo, sempre de forma dissimulada.

Restou comprovado que a metodologia empregada - de diversas reuniões,

com solicitações de valores e contrapartidas e o repasse diferido dos valores pactuados -

permitia que o vínculo espúrio fosse mantido entre ambos durante todo o período dos man-

datos, permanecendo   ANTONIO PALOCCI   à disposição dos interesses econômicos da Ode-

brecht durante o mandato presidencial ao qual estava relacionado, em troca do recebimento,

ao longo do tempo, dos repasses espúrios revertidos em prol do Partido dos Trabalhadores.

Destacam-se, neste contexto, os seguintes excertos do depoimento prestado

em juízo por PEDRO NOVIS:

Ministério Público Federal:O senhor se recorda, mais ou menos, o valor aproxima-
do de quanto que foi negociado nesses repasses que o senhor negociou em favor
do partido? 

Pedro Novis:Esse é um outro ponto que foi muito difícil para nós levantar, e a me-
mória aos 70 também já não é tão firme, mas a estimativa que eu faço e registrei
no relato  é que o apoio financeiro na eleição presidencial do PT de 2002 foi da
ordem de 20 milhões de reais. Mas nós não temos nenhum registro disso. Assim
como não temos, tampouco, o de 2006, que eu estimo que tenha sido alguma coi-
sa parecida, talvez reajustada para 4 anos depois.

Ministério Público Federal:  E o senhor mencionou, quando respondeu a per-
gunta do Doutor Batoquio, que esses recursos foram Caixa 2, é isso?
Pedro Novis:A grande maioria.
Ministério Público Federal:Tanto 2002 quanto 2006?
Pedro Novis:É, em 2002, inclusive houve uma parte dos recursos transferidos  para
o Duda Mendonça, isso também está no meu relato.
Ministério Público Federal:Isso foi por solicitação do Doutor Antonio Palocci?
Pedro Novis: Ou do Delúbio, talvez, que era quem operava. E já em 2006 quem
operava, fazia o papel que Delúbio fez, era o de Philippe, que era o tesoureiro do
partido e pelo lado da Odebrecht já era o Hilberto Silva. Nesse período, nessa elei-
ção de 2006, eu tenho conhecimento também de que uma parte dos recursos fo-
ram destinados à Mônica Moura.
Ministério Público Federal:Desses recursos que haviam sido negociados com An-
tonio Palocci, isso?
Pedro Novis:Foram negociados com Antonio Palocci mas essas tratativas de com-
pra, onde ia, era um assunto que quem decidia era o de Philippe e Hilberto Silva.
Ministério Público Federal:A operacionalização do pagamento, é isso?
Pedro Novis: Sim senhora.
Ministério Público Federal:Certo. Voltando ainda na questão da relação do se-
nhor com o senhor Antonio Palocci, nessas reuniões e nesses pedidos que o
senhor fazia ao senhor Antonio Palocci, também era viabilizado o acesso a
outras autoridades? O senhor Antonio Palocci também levava o pleito do se-
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nhor a outras autoridades?
Pedro Novis: Fundamentalmente, no ambiente Petrobras, sim. Como eu disse,
ele era presidente do Conselho e aí eram questões nossas, da Braskem especifica-
mente. Nesses 7 anos que eu fui presidente da Construtora, só para um esclareci-
mento, Excelência… da presidência da holding, desculpe, a Construtora era uma
empresa consolidada, tocava com seus próprios instrumentos. A Braskem era uma
empresa em criação, era uma empresa que estava se consolidando, nós estamos
adquirindo outros ativos. Nós vínhamos de uma disputa muito complexa com
a Petrobras por conta dessas posições da Petrobras contra a expansão da ini-
ciativa privada na petroquimica. Então as minhas conversas com o Ministro
Palocci, o meu pedido de apoio a ele, eram sempre dirigidos a questão da su-
peração das crises Braskem Petrobras.
Ministério Público Federal:E mesmo quando o Ministro deixou, naquele perío-
do depois de ... que deixou de ser Ministro da Fazenda, também continuou
exercendo influencia em favor da Odebrecht?
Pedro  Novis:Nós  continuamos  dialogando,  eventualmente,  ele  conversava
com algum ex-companheiro, ex-colega, me apoiava em alguns temas.
Ministério Público Federal:O senhor fez referencias a pagamentos, o senhor se re-
feriu a ordem de 20 milhões na campanha. Esses pagamentos eram feitos parcela-
damente ou eram feitos de uma vez só, o senhor se recorda?
Pedro Novis:Pelo que eu me lembro, eram certamente de forma parcelada. Se isso
foi tratado, vamos dizer, em abril ... a data que eu imagino, abril, maio, até a elei-
ção em outubro, isso foi sendo entregue parceladamente.

Como restou evidente a partir do depoimento prestado pelo ex-Presidente do

Grupo Odebrecht PEDRO NOVIS, desde a época em que ele presidia o Grupo Odebrecht e

mantinha relação direta e reiterada com   ANTONIO PALOCCI,   os pagamentos espúrios seria-

dos ocorriam, claramente, como forma de remunerar a constante disposição e atuação de

ANTONIO PALOCCI   em favor do GRUPO ODEBRECHT.  Desde aquela época,   ANTONIO PA-

LOCCI   interferia nas decisões adotadas nas altas esferas federais,   em especial da PETRO-

BRAS  , para atender as solicitações feitas pelo Grupo Odebrecht e satisfazer seus interesses

econômicos, assegurando, em troca, o repasse de expressivas quantias de recursos ao Partido

dos Trabalhadores por ele negociadas e gerenciadas.

Da forma como estabelecida a relação, os pagamentos das vantagens indevi-

das não ocorreram como forma de contrapartidas específicas vinculadas a cada uma das van-

tagens proporcionadas por ANTONIO PALOCCI, mas como uma relação ilícita mais extensa,

como uma forma de comprar a lealdade e atuação reiterada de ANTONIO PALOCCI para a

concretização dos diversos projetos e agendas de interesse do grupo Odebrecht que necessi-

tassem da intervenção na mais alta esfera do Executivo Federal.

 Em razão da relação espúria estabelecida, valores foram reiteradamente re-
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passados ao Partido dos Trabalhadores, e ANTONIO PALOCCI, em troca, colocou à disposi-

ção dos interesses da ODEBRECHT seus cargos públicos (de Ministro de Estado e Deputado

Federal) e sua influência sobre os demais integrantes da Administração Federal, sempre que

necessário.

Conforme se depreende da narrativa de PEDRO NOVIS, na medida em que, no

momento das tratativas para acertar os repasses não contabilizados, o então Presidente do

Grupo empresarial explicitava a   ANTONIO PALOCCI   quais eram as pretensões concretas do

grupo para a nova gestão, e que   ANTONIO PALOCCI,   além de confirmar as pretensões da

ODEBRECHT como medidas que seriam contempladas no novo governo, também se colocava

à disposição para o atendimento dessas e de tantas outras demandas do Grupo que pudes-

sem surgir no curso do mandato,    formou-se uma verdadeira conta corrente de propina

entre a ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, por meio da qual os repasses de valores ao

Partido dos Trabalhadores  ocorreram em decorrência das promessas e das constantes e

efetivas interferências de ANTONIO PALOCCI na defesa dos pleitos da ODEBRECHT pe-

rante a alta administração federal. 

Neste contexto, tanto as diversas reuniões realizadas com ANTONIO PALOCCI

fora do período eleitoral e enquanto  ANTONIO PALOCCI ainda ocupava cargos públicos,

quanto os repasses fracionados feitos pela ODEBRECHT em benefício do Partido dos Traba-

lhadores ao longo do mandato presidencial tinham também o condão de assegurar a manu-

tenção do vínculo entre ANTONIO PALOCCI e a ODEBRECHT, na medida em que, à espera

do efetivo repasse dos valores ilícitos pactuados, ANTONIO PALOCCI permanecia constante

e efetivamente disponível ao atendimento aos pleitos de seus pagadores.

Conforme asseverado em juízo tanto por PEDRO NOVIS quanto por MARCELO

ODEBRECHT, a relação com ANTONIO PALOCCI foi assumida definitivamente por MARCE-

LO ODEBRECHT em 2008, sendo que, desde períodos anteriores, em que PEDRO NOVIS ain-

da ocupava a Presidência do Grupo, MARCELO ODEBRECHT já tinha iniciado seu relaciona-

mento com ANTONIO PALOCCI, em diversas reuniões realizadas para solicitar a intervenção

de ANTONIO PALOCCI em defesa dos interesses da ODEBRECHT.

Nesta sucessão feita entre PEDRO NOVIS e MARCELO ODEBRECHT na Presi-

dência do grupo ODEBRECHT,  MARCELO ODEBRECHT assumiu tanto a função de principal

interlocutor com ANTONIO PALOCCI – responsável, nesta condição, por levar a ANTONIO
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PALOCCI  as diversas demandas do grupo e solicitar sua intervenção em favor do Grupo –

quanto a função de negociador com ANTONIO PALOCCI dos valores que seriam repassados

de forma ilícita em benefício do Partido dos Trabalhadores.

Desta forma, a partir do momento em que assumiu a função de principal inter-

locutor da ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI, MARCELO ODEBRECHT também passou a

receber de ANTONIO PALOCCI as solicitações de repasses de valores ao Partido dos Traba-

lhadores ligadas à relação espúria mantida com PALOCCI.

Segundo narrado por MARCELO ODEBRECHT, a partir de 2008,  ele e ANTO-

NIO PALOCCI estabeleceram uma longa e duradoura relação espúria, na qual, em assuntos

levados por  MARCELO ODEBRECHT, ANTONIO PALOCCI interferia em decisões da alta ad-

ministração federal para que fossem melhor atendidos os interesses da ODEBRECHT.  Tam-

bém segundo MARCELO ODEBRECHT, estes diversos temas de interesse do grupo empresa-

rial eram discutidos com ANTONIO PALOCCI em reuniões privadas realizadas entre ambos

tanto no escritório de ANTONIO PALOCCI quanto na residência de MARCELO ODEBRECHT

e na sede da própria ODEBRECHT.

Em  contrapartida,  conforme  restou  comprovado,  MARCELO  ODEBRECHT

continuava a efetuar em benefício do Partido dos Trabalhadores os diversos repasses de valo-

res pactuados anteriormente com ANTONIO PALOCCI e, ainda, provisionava elevadas quan-

tias que seriam destinadas a alimentar o pagamento de dívidas de campanhas no interesse

do Partido dos Trabalhadores, conforme consignado na Planilha “Posição Programa Especial

Italiano”.

Manteve-se, também na gestão de    MARCELO ODEBRECHT  ,  a mesma siste-

mática de    conta corrente de propina   com    ANTONIO PALOCCI  .  No caso da gestão de

MARCELO ODEBRECHT,  os inúmeros repasses efetuados em razão da relação ilícita com

ANTONIO PALOCCI,   bem como os valores provisionados em favor do Partido dos Trabalha-

dores e de seus membros foram amplamente descritos e comprovados na já referida Planilha

Programa Especial Italiano, apreendida no curso da Operação Lava Jato em anexo a e-mail

vinculado ao funcionário da Odebrecht responsável pela operacionalização dos pagamentos

descritos na planilha,   FERNANDO MIGLIACCIO  1.  

Como bem explicado por   MARCELO ODEBRECHT  , essa relação ampla estabe-

1 Evento 1, ANEXO21
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lecida com   ANTONIO PALOCCI    abarcava as diversas atuações de   ANTONIO PALOCCI   em

favor do Grupo Odebrecht durante todo o período referido.

Elucidou MARCELO ODEBRECHT que estes valores repassados ao Partido dos

Trabalhadores por intermédio do relacionamento com  ANTONIO PALOCCI eram fruto de

uma relação mantida entre ele, MARCELO ODEBRECHT,  a Presidência e o Partido dos Traba-

lhadores, em que os valores ali registrados eram destinados conforme orientação e autoriza-

ção de ANTONIO PALOCCI.

Ao  descrever  o  início  da  relação  ilícita  mantida  com  ANTONIO PALOCCI,

MARCELO ODEBRECHT deixou claro que, desde 2008, efetuou pagamentos aos publicitários

do Partido dos Trabalhadores JOÃO SANTANA e MONICA MOURA porque ANTONIO PA-

LOCCI assim determinou. 

Narrou que os valores foram transferidos aos publicitários e debitados da con-

ta corrente de propina mantida com ANTONIO PALOCCI, sendo que, no bojo desta rela-

ção espúria,  ANTONIO PALOCCI orientou que MARCELO ODEBRECHT efetuasse os paga-

mentos não contabilizados ao casal de publicitários como forma de “dar conforto aos publi -

citários” de que iriam receber (de forma dissimulada) pelas eleições.  Narrou, ainda, que tal

“conforto aos publicitários” por ordem de  ANTONIO PALOCCI se deu por repetidas vezes,

em outras eleições, em evidente demonstração de que a relação traduzia verdadeira  conta

corrente de propina vertida no interesse do Partido dos Trabalhadores e de seus membros,

alimentada pelas diversas atuações de ANTONIO PALOCCI em benefício da ODEBRECHT.

Sobre tais fatos, relevante transcrever os seguintes trechos do interrogatório

de MARCELO ODEBRECHT:

Marcelo Odebrecht:  Eu acho que surgiam de maneira natural. Olha, eu li a lista
dos codinomes da empresa, eu pessoalmente conhecia dez dos codinomes, e al-
guns deles eu conheci depois de eu já ter... Por exemplo, o 'Italiano', o 'Italiano'
já existia antes de eu chegar. O 'Italiano', quando falado dentro de casa, ou
pelo menos sempre que eu falei 'Italiano', eu estava me referindo a Palocci  .
Já existia, nem sei quem criou esse apelido, quer dizer, até porque a relação com
o Palocci precedia a mim. Eu acho até que vai ter um ou dois emails, que eu acho
que está no processo, que, se eu não me engano, que Júnior da área de infraes-
trutura, Benedicto Júnior, menciona um contato com um italiano, de uma empresa
italiana, mas isso aí é o seguinte, fora essa questão específica de um ou outro e-
mail que está num contexto onde Italiano é um italiano mesmo, codinome 'Itali-
ano' eu só usava para referir a Palocci.
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Juiz Federal: Quando que o senhor começou o relacionamento com o senhor
Antônio Palocci, no que diz respeito a esses pagamentos não contabilizados,
aproximadamente?

Marcelo Odebrecht:Não, eu tenho a data, eu sei exatamente o que gerou isso,
que foi as eleições municipais de 2018...

Juiz Federal:Dois mil e… 
Marcelo Odebrecht: Desculpe, 2008,   as eleições municipais de 2008. O Palocci me
procurou, queria que a gente fizesse um apoio a algumas campanhas de 2008,
municipais, eu disse a ele claramente que a minha atribuição era cuidar da cam-
panha presidencial. Eu não me envolvia em campanha municipal, até porque eu
tinha empresários que cuidavam disso. Eu não podia interferir em como os meus
empresários faziam essa ou aquela contribuição e pra que campanha. Mas ele ti-
nha uma demanda de algumas que ele queria resolver e aí o que eu combinei
com ele nessa época foi o seguinte: “Olha, Palocci, então vamos fazer o seguinte,
eu vou fechar com você um valor para a campanha eleitoral de 2010, presidencial,
e o que eu acertar, e se você quiser gastar antes, aí você gasta como você quiser,
mas se você quiser gastar antes, eu vou descontar dessa campanha. Então não es-
pere que chegue lá e eu vou doar mais.” E aí foi que nasceu, quer dizer, e na cam-
panha municipal de 2018, acho que foi o primeiro item que tem na planilha... Ou,
2008... Foi a questão desses 18 milhões que foram para algumas candidaturas que
o João Santana estava atuando, e aí por que também João Santana? Porque, des-
de aquela época, o João já estava com preocupação, e quase todo marqueteiro
tem preocupação de começar uma campanha e depois ficar com contas a pagar.
Então eles pediam pra gente, no caso o Palocci, depois o Guido, pediam o seguin-
te:    “Olha, dê o conforto a João Santana que ele vai receber.” E aí começou
por esse, então esse valor de 2008  , que eu não me lembro para que campanha
foi, talvez seja a de Marta, mas eu não lembro pra que campanha foi, foi para
João Santana e foi dentro dessa linha de dar o conforto pra ele. Então começou,
os primeiros pedidos começaram em 2008, para a campanha municipal, os 18 mi-
lhões.
Juiz Federal:Houve pedidos posteriores também? Só responder sinteticamente.
Depois nós fazemos o detalhamento.
Marcelo Odebrecht: Houve, houve, houve.
Juiz Federal: E o senhor, a partir desse contato em 2008, o senhor continuou sen-
do o interlocutor, do grupo Odebrecht, do senhor Palocci?
Marcelo Odebrecht: Eu não era o interlocutor único, quer dizer, na verdade como
a relação de Palocci era anterior a minha, com o meu pai e Pedro, eles continua-
vam como interlocutores. O Palocci era meu interlocutor principal nesse assunto,
mas durante esse período, principalmente, ele continuou interagindo com outras
pessoas da empresa. Acho que, basicamente, meu pai, Pedro Novis e Alexandrino,
acho que eram as três pessoas que ele interagia.
(…)

Juiz Federal: Por que o título é 'Programa Especial Italiano'?
Marcelo Odebrecht: Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro, mas
Italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com o Palocci, era
uma relação que eu tinha com o Palocci.
Juiz Federal:Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor combi-
nou com o senhor Palocci?
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Marcelo Odebrecht: Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados
por ele, sim. Todos os pagamentos que estão aqui no programa Italiano, fora
o ‘PósItália’, o ‘PósItália’ já não foi mais com ele, mas o 'Italiano', os pagamentos
foram autorizados por ele ou solicitados por ele.
Juiz Federal:Nessa mesma tabela que fala do 'Programa Especial Italiano', no final
tem um saldo, pelo menos a tabela que eu tenho aqui é de 31 de julho de 2012,
de 79 milhões aqui, e é dividido em 3 lançamentos específicos, ‘Itália’, ‘Amigo’ e
‘PósItália.’ Por que então essa divisão no final?
Marcelo Odebrecht: Quando chegou mais ou menos em meados de 2010, ele já
tinha utilizado alguns recursos,  nessa conta,  nessa planilha 'Italiano'  teve duas
contrapartidas específicas, talvez depois eu comente, se o senhor quiser saber,
mas, veja bem, quando chegou em meados de 2010 tinha um saldo, ainda, dessa
minha relação com ele. E aí, desse saldo, 50 milhões, que é o que eu chamo de
‘PósItália’, 50 milhões, eu tinha combinado com o Palocci que ia ser gerido... ele
conhecia os 50 milhões, mas eu tinha combinado com o Palocci que esse saldo ia
ser gerido por Mantega, porque foi uma solicitação específica que Mantega fez a
mim. Então esses 50 milhões, em tese, o Palocci sabia dele, mas só poderia mexer
com a anuência de Mantega. Aí tinha um saldo, em meados de 2040, de uns 40
milhões. Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo
de 40 milhões. Aí o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte, essa era
uma relação minha com a presidência, o PT. PT e... digamos, presidência do
PT no Brasil. Então eu disse: “Olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma, essa
planilha passa, esse saldo passa a ser a pedido... passa a ser gerido por ela, a pe-
dido dela.” Aí eu combinei com o Palocci o seguinte, a gente sabia que ia ter de-
mandas de Lula, a questão do instituto, para outras coisas e tal, então o que a
gente disse foi o seguinte: “Então vamos pegar e provisionar uma parte desse sal-
do.” Aí botamos 35 milhões no saldo ‘Amigo’, que é Lula. Então para uso que fosse
orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT.
Então como era uma relação nossa com a presidência, PT, isso se misturava. En-
tão, pra gente, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que
viessem de Lula. Eu sei disso, essa... Veja bem, o Lula nunca me pediu diretamen-
te, essa informação eu combinei via Palocci, óbvio que ao longo de alguns usos,
ficou claro que era realmente para o Lula porque teve alguns usos que ficou evi-
dente pra mim que era uso. Teve alguns que o pedido era feito e saía via espécie.
Aí o Palocci pedia para eu descontar do saldo 'Amigo'. Então quando ele pedia
pra descontar do saldo 'Amigo', eu sabia que ele estava se referindo a Lula, mas
eu não tinha como comprovar. As únicas duas, digamos assim, as duas únicas
comprovações que eu teria de que Lula de certo modo tinha conhecimento dessa
provisão, foi quando veio o pedido pra compra do terreno do Instituto IL, que eu
não consegui me lembrar se foi via Paulo Okamotto, ou via Bumlai, mas, com cer-
teza, foi um dos dois, e depois eu falei com os dois e, óbvio, deixei bem claro que
se eu fosse comprar o terreno sairia do valor provisionado. E a gente comprou o
terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou não... A gente ven-
deu o terreno e voltou a creditar. E teve também, aí o senhor acho que não tem
essa planilha porque eu acho que não está no processo, faz parte da minha cola-
boração, que a gente tem a versão, aí se o senhor quiser ver, que tem também
uma doação para o Instituto Lula em 2014 que saiu do saldo ‘Amigo.’ Então são as
únicas duas coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Paloc-
ci quando ele pedia para Brani pegar o dinheiro em espécie, ele dizia: “Olha, é
para abater do saldo ‘Amigo’ ou do saldo ‘Itália.’ ” Que era gerido por ele.
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(…)

Juiz Federal:E por que tem BJ e BJ2?

Marcelo Odebrecht: Esse ponto, esse ponto veio à discussão porque eu, na verda-
de, quando a gente estava no processo de fazer a declaração, eu me lembrava dos
50 milhões, que foi o assunto que eu combinei com o BJ, eu acho que depois teve
um valor adicional, mas que eu não me lembro, referente à... digamos, interlocu-
ção como um todo, porque Júnior ocupava muito minha agenda com temas de
PPP’s, tudo que envolvia o Ministério da Fazenda. Então eu acho que teve uma
alocação adicional a Júnior de mais 50 milhões, mas isso também entre eu e ele. E
no caso de HV foi o seguinte, o Henrique Valadares, o Henrique Valadares que era
o nosso presidente da área de energia, também eu tinha interlocução grande com
o governo por conta de atritos da área de Belo Monte, Santo Antônio, e aí eu
combinei com ele que ele também faria parte dessa agenda e doaria. Inclusive
porque, eu inclusive usava muito essa agenda minha para evitar pedidos de propi-
na. Por exemplo, no caso de Henrique, teve um pedido que ele me trouxe, que foi
feito pelo PT, para uma propina de Belo Monte, que ele não quis pagar e que eu,
usando inclusive o argumento, usando o argumento de que eu tinha essa relação
que englobava toda a minha relação com eles, eu consegui, via Palocci, impedir
que se pagasse a propina ao PT em Belo Monte. E no Prosub a mesma coisa, quer
dizer, houve um pedido depois de conquista a obra, se eu não me engano, via
Vaccari,  para o Júnior. Júnior veio falar comigo que não concordava, entendeu?
Mas que precisava um apoio meu. Inclusive eu fui também no Palocci e disse ao
Palocci: “Essa planilha envolve toda a relação que eu tenho com vocês. Se al-
gum executivo meu acerta alguma coisa com algum candidato do PT, eu não
vou me envolver, não tenho nada a ver com isso. Agora, se ele pede meu
apoio e ele discorda, e ele pede meu apoio, me desculpe, essa planilha é a re-
lação...”

Juiz Federal: Estaria englobado na planilha, então?

Marcelo Odebrecht:  Estaria englobada.  Tudo que me pedem, quer dizer,  eu
não vou conversar com você sobre um projeto específico, fora aquelas duas
contrapartidas iniciais, até porque não era do meu interesse porque..

Juiz Federal:Não, eu entendi.

Marcelo Odebrecht:  Se eu começasse a criar  contrapartidas específicas pra
tudo, eles não iriam atender a minha agenda de modo geral. Eu não queria
criar um vínculo específico para um determinado assunto.

(...)

Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic: Eu entendi, está bem claro, está bem
claro. Bom, o senhor se referiu muito aqui, inclusive mencionou insistente, repeti-
da e recorrentemente o nome do Antônio Palocci, dizendo: “Olha, a minha conta
com o Palocci... o crédito com o Palocci...” Sempre o Palocci. Esse dinheiro, esse é
um crédito pessoal, pessoa física dele, ou o senhor está se referindo, digamos as-
sim, ao crédito do partido como doação de campanha política? O senhor falou Pa-
locci, Palocci, Palocci... Pode haver alguém, que mal intencionado, queira interpre-
tar isso como um crédito pessoal, se é que não é, então o senhor vai nos esclare-
cer.

Marcelo Odebrecht:  Eu  sempre deixei claro que essa é uma relação minha,
um tipo de conta corrente que eu tinha, com a presidência, com o PT e os in-
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terlocutores meus pra ela que era o quem aprovava, quem autorizava os pa-
gamentos, eram no início Palocci e depois, a partir de meados de 2011, o
Guido.

Cumpre destacar que tanto a existência da relação espúria estabelecida entre

MARCELO ODEBRECHT quanto os pagamentos feitos em decorrência dessa relação ilícita

são corroborados por diversas outras provas constantes dos autos.  Nesse sentido, confir-

mam o afirmado por MARCELO ODEBRECHT as anotações constantes da “Planilha Progra-

ma Especial Italiano”, os inúmeros registros de reunião existentes na agenda de  MARCELO

ODEBRECHT registrados em relatórios de análise policial, bem como os diversos e-mails de

MARCELO ODEBRECHT e de outros executivos do Grupo (nos quais se referem ao agenda-

mento e realização de reuniões com ANTONIO PALOCCI - referido pelo codinome ITALIANO

– para solicitar sua intervenção perante o Governo Federal em assuntos de interesse do Gru-

po Odebrecht).2

No que se refere às diversas reuniões realizadas entre ambos, tanto MARCELO

ODEBRECHT quanto ANTONIO PALOCCI confirmaram em juízo a realização de diversas reu-

niões entre ambos.  ANTONIO PALOCCI, ao ser interrogado, embora tenha negado o recebi-

mento de vantagens indevidas e o atendimento aos pleitos de MARCELO ODEBRECHT, reco-

nheceu que, de fato, efetuava inúmeras reuniões com MARCELO ODEBRECHT e que, em tais

reuniões, MARCELO ODEBRECHT o trazia diversos pleitos de interesse do Grupo Odebrecht.

Reconheceu, inclusive, ter comparecido a reunião com MARCELO ODEBRECHT no prédio da

ODEBRECHT, prática esta indicativa da relação ilícita mantida entre ambos, principalmente

quando se percebe que pelo menos uma das reuniões ocorreu no período em que ANTO-

NIO PALOCCI exercia o cargo de Deputado Federal, conforme se observa do seguinte agen-

damento de reunião (no Edifício Eldorado), já referido na fl. 52 da denúncia3:

2 EVENTO 1, ANEXOS 19, 21 e 22
3Juiz Federal:Não. No processo aqui tem, por exemplo, referência nas folhas 49... Ah, desculpe, 122, 48
e 49 do processo, de um encontro que o senhor teria tido com ele numa sextafeira, em 18/06/2010.
Antônio Palocci Filho:18/ 06/2010...
Juiz Federal:Tem uma referência nessa agenda dele a localização, Eldorado.
Antônio Palocci Filho:  Eldorado era aonde era a sede da empresa, da Odebrecht, acho que chama
Shopping Eldorado, tinha uma torre comercial lá.
Juiz Federal:O senhor foi algumas vezes a alguns encontros nesse...
Antônio Palocci Filho:Nesse endereço  .
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Nitidamente, eventuais reuniões de caráter institucional e republicano deveri-

am ocorrer em ambiente institucional e com a devida transparência e publicidade.   Todavia,

o que se observou foi exatamente o contrário: a ida do parlamentar ao escritório do empre-

sário, em evidente demonstração do intuito de ANTONIO PALOCCI de bem e rapidamente

atender aos interesses particulares do grupo empresarial que o paga, conforme corroboram

as demais provas colacionadas aos autos.

Como forma de melhor controlar os repasses que estavam sendo realizados

em consequência desta relação ilícita em favor do Partido dos Trabalhadores, foi criada por

MARCELO ODEBRECHT a planilha “Programa Especial Italiano”, com a descrição dos diversos

repasses feitos pela ODEBRECHT em decorrência da relação espúria mantida entre MARCELO

ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI.

No que se refere à denominação da planilha como “Programa Especial   Italia-

no”  , esclareceu   MARCELO ODEBRECHT   que o codinome ITALIANO utilizado na Planilha se

refere a   ANTONIO PALOCCI  .  Asseverou que todos os valores registrados na planilha diziam

respeito a valores negociados entre ele e   ANTONIO PALOCCI  , bem como que todos os pa-

gamentos registrados na Planilha “Programa Especial Italiano” foram efetuados pela ODEBRE-

CHT e descontados do saldo registrado na Planilha   mediante autorização ou solicitação de

ANTONIO PALOCCI  .

Nesse sentido, relevante transcrever o seguinte excerto do interrogatório de

MARCELO ODEBRECHT:

Juiz Federal:Por que o título é 'Programa Especial Italiano'?
Marcelo Odebrecht:Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro, mas
Italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com o Palocci, era
uma relação que eu tinha com o Palocci.
Juiz Federal:Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor combinou
com o senhor Palocci?
Marcelo Odebrecht:  Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados
por ele, sim. Todos os pagamentos que estão aqui no programa Italiano , fora
o ‘Pós Itália’, o ‘Pós Itália’ já não foi mais com ele, mas o 'Italiano', os pagamen-
tos foram autorizados por ele   ou solicitados por ele.
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Relevante destacar que a utilização do codinome ITALIANO para se referir a

ANTONIO PALOCCI já vinha sendo empregado por MARCELO ODEBRECHT e por diversos

executivos da ODEBRECHT para se referirem a ANTONIO PALOCCI, desde pelo menos 2006,

conforme registrado em diversos e-mails já consignados na denúncia.

Conforme demonstra o próprio teor dos e-mails em que a referência a ANTO-

NIO PALOCCI é feita pelo codinome ITALIANO, a utilização do codinome era realizada exata-

mente nos momentos em que relatada e discutida a provocação e intervenção de ANTONIO

PALOCCI em assuntos de interesse da ODEBRECHT perante a Administração Pública Federal.

Ao serem questionados em juízo sobre qual era a identidade da pessoa referi-

da como ITALIANO nos diversos e-mails colacionados na denúncia, os colaboradores PEDRO

NOVIS, MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e MARCELO ODEBRECHT -  todos destinatários

das mensagens eletrônicas analisadas relacionadas aos fatos  investigados – foram firmes em

asseverar que o ITALIANO referido nas mensagens trocadas entre os executivos se trata-

va efetivamente de ANTONIO PALOCCI, tanto nos casos envolvendo as referências a

sondas quanto nos demais casos em que referiram a necessidade de intervenção do

“italiano” em favor da ODEBRECHT.

Nesse sentido, PEDRO NOVIS, ao responder às perguntas do juízo, asseverou

que a pessoa identificada pelo codinome “ITALIANO” nos e-mails referidos na denúncia se

tratava de ANTONIO PALOCCI (EVENTO 676):

Juiz  Federal:  Quando  o  senhor  falava  em  'Italiano',  eventualmente  nesses
emails, o senhor se reportava a Antonio Palocci?

Pedro Novis: Sim, senhor.   

Juiz Federal: Quando o senhor recebia um e-mail que se falava em 'Italiano', o
senhor sabia que era Antonio Palocci?

Pedro Novis:   Sim, senhor.

No que concerne à relação mantida entre  MARCELO ODEBRECHT e  ANTO-

NIO PALOCCI (referido pelos altos executivos da ODEBRECHT pelo codinome de ITALIANO),

o colaborador MARCIO FARIA, Líder Empresarial da ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL,

confirmou em seu depoimento judicial (evento 624) tanto que ANTONIO PALOCCI mantinha

uma relação com MARCELO ODEBRECHT quanto que a pessoa referida pelo codinome ITA-

LIANO nos e-mails colacionados à denúncia se referiam efetivamente ao ex-Ministro ANTO-
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NIO PALOCCI, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento:

 

Ministério Público Federal:O senhor é destinatário de uma série de emails, vou co-
meçar a analisar esses emails, mas primeiramente eu já questiono o senhor, a refe-
rência à pessoa de codinome ‘Italiano’, há em diversos desses emails.   Quem é essa
pessoa a que se refere esse codinome ‘Italiano’, se o senhor tem conhecimen-
to?

Márcio Faria da Silva: Sim, senhora, tenho conhecimento.

Ministério Público Federal:   Quem seria?

Márcio Faria da Silva:   É o ex-Ministro Palocci  .

Ministério Público Federal:Qual era a relação que era estabelecida com o Ministro
Palocci?

Márcio Faria da Silva: Olha, a relação com o Ministro Palocci não era de minha al-
çada, não era escopo meu, eu não tratava com o Ministro Palocci.

Ministério Público Federal: Quem tratava com o Ministro Palocci?

Márcio Faria da Silva: Marcelo Odebrecht.

ROGÉRIO ARAUJO, da mesma forma, ao explicar quem era a pessoa referida

pelo codinome “italiano” nos e-mails trocados com MARCELO ODEBRECHT e MARCIO FARIA

relativamente a assuntos ligados às sondas, asseverou que o codinome correspondia a pes-

soa de ANTONIO PALOCCI:

Juiz Federal:Não sei, quem é Italiano?

Rogério Santos de Araújo: Não, Italiano, pelo que o Márcio me falou aqui, era o
exministro Antônio Palocci.
Juiz Federal:Mas o senhor sabia na época?
Rogério Santos de Araújo:Na época desse email?
Juiz Federal:Isso.
Rogério Santos de Araújo: Sabia porque o Márcio me falou.
Juiz Federal:Que o Italiano era Antônio Palocci?
Rogério Santos de Araújo:  É, dentro do cenário Petrobras, do que eu tratava,
nesse caso aqui Italiano era Petrobras... desculpe, era o Palocci.

MARCELO ODEBRECHT,  conforme  já  transcrito  acima,  afirmou  categorica-

mente que a única pessoa a quem ele se referia pelo codinome “ITALIANO” era exatamente

ANTONIO PALOCCI.

Além dos depoimentos dos colaboradores,  a detalhada análise dos e-mails

trocados entre os executivos do grupo revelou incontestavelmente que o codinome ITALIA-

  27/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

NO utilizado por MARCELO ODEBRECHT se referia efetivamente a ANTONIO PALOCCI, con-

forme já exposto na denúncia e amplamente no Relatório de Polícia Judiciária 124/20164

No que se refere à identificação do codinome ITALIANO, referido na planilha

Programa Especial Italiano, HILBERTO SILVA e FERNANDO MIGLIACCIO, ambos diretamen-

te ligados à coordenação e operacionalização dos diversos pagamentos ilícitos registrados na

planilha Programa Especial Italiano, afirmaram em juízo que a pessoa de codinome ITALIANO,

à qual estavam relacionados os pagamentos ali referidos se tratava de ANTONIO PALOCCI,

conforme será melhor detalhado no tópico relativo à lavagem de ativos.

Conforme elucidado pelo colaborador MARCELO ODEBRECHT, a relação am-

pla, as diversas reuniões, agendas, atuações de ANTONIO PALOCCI e o acesso a diversas ou-

tras autoridades por meio de  ANTONIO PALOCCI  eram custeadas e sustentadas por estes

pagamentos paralelos registrados na Planilha “Posição Programa Especial Italiano”.  Segundo

narrado pelo próprio colaborador MARCELO ODEBRECHT, à exceção de dois casos específi-

cos em que houve solicitação de valores adicionais e vinculados a projeto específico, as de-

mais atuações de ANTONIO PALOCCI em favor do Grupo Odebrecht - inclusive a atuação de

ANTONIO PALOCCI   em favor dos interesses da ODEBRECHT no caso da licitação para afreta-

mento de 21 sondas -  foram custeados por estes diversos repasses realizados a pedido e ori-

entação de ANTONIO PALOCCI em prol do Partido dos Trabalhadores pela ODEBRECHT. 

Também conforme narrado por MARCELO ODEBRECHT,  exatamente por tais

atuações de   ANTONIO PALOCCI   em favor da ODEBRECHT já estarem todas abarcadas pela

relação mais ampla mantida com    ANTONIO PALOCCI    e sustentada pelo montante global

destinado por   MARCELO ODEBRECHT   ao Partido dos Trabalhadores registrado na Planilha

Italiano, MARCELO ODEBRECHT não aceitava solicitações adicionais de pagamento de pro-

pina.

2.2. A interferência de ANTONIO PALOCCI em favor da ODEBRECHT relati-

vamente ao modelo de licitação de sondas.

No que se refere especificamente à interferência exercida por   ANTONIO PA-

LOCCI   na elaboração do modelo de licitação que seria lançado pela Petrobras para a contra-

tação de sondas, as provas produzidas no curso da instrução demonstraram que, em decor-

4 EVENTO 1, ANEXO19
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rência dos valores que foram negociados por   ANTONIO PALOCCI   com   MARCELO ODEBRE-

CHT   e constantemente repassados pelo Grupo Odebrecht em benefício do Partido dos Tra-

balhadores (registrados na Planilha “Programa Especial Italiano”) e da relação espúria manti-

da com   MARCELO ODEBRECHT  , o acusado   ANTONIO PALOCCI  , no exercício dos cargos de

Deputado Federal e de Ministro da Casa Civil, efetivamente interferiu na decisão sobre o edi-

tal de licitação lançado pela Petrobras para afretamento de 21 sondas.    Interferiu ANTONIO

PALOCCI para que o edital de licitação para afretamento de sondas à PETROBRAS fosse

formulado e aprovado nos termos em que melhor atendesse ao interesse econômico

do GRUPO ODEBRECHT.

A partir da relação espúria mantida entre    ANTONIO PALOCCI   e    MARCELO

ODEBRECHT  ,     ANTONIO PALOCCI    solicitou e recebeu vantagem indevida de    MARCELO

ODEBRECHT  , o qual, dentro desta relação reiterada e duradoura com   ANTONIO PALOCCI

de verdadeira   conta corrente de pagamento de vantagens indevidas em troca de favore-

cimentos   constantes em pleitos de interesse da ODEBRECHT, ofereceu e pagou vantagem in-

devida ao Deputado e Ministro de Estado   ANTONIO PALOCCI  . 

Conforme já elucidado na denúncia, a partir da divulgação do resultado da li-

citação para construção das 7 sondas (1ºsistema –  vencida pelo ESTALEIRO ATLANTICO SUL,

em razão da apresentação de proposta de custo de USD 663 milhões por sonda),  verificou-

se não apenas que a contratação daquele primeiro lote de sondas não seria atribuído à ODE-

BRECHT, mas também que, a partir daquele momento, diante da consideração da proposta

do ESTALEIRO ATLANTICO SUL como parâmetro de preço, seria inviável a obtenção de con-

tratos com a Petrobras para construção de sondas por preço superior àquele praticado pelo

ESTALEIRO ATLANTICO SUL.

Naquele cenário, tornou-se, portanto, impraticável por parte da ODEBRECHT

firmar, neste projeto, contratos para a construção de sondas em valor superior a USD 750 mi-

lhões por sonda, valor este que compreendia a margem de lucro pretendida pelo grupo em-

presarial.

Embora o valor de USD 663 milhões/sonda representasse um valor suficiente

para a execução do serviço de construção, assegurando razoável margem de lucro– tanto é

que foi exatamente o valor apresentado pelo ESTALEIRO ATLANTICO SUL na licitação referida

– o objetivo do GRUPO ODEBRECHT nas contratações de sondas era assegurar a margem de
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lucro por ele calculado e pretendido, valor este que, para a construção, se aproximava dos

USD 750 milhões por sonda (conforme oferta apresentada na licitação vencida pelo ESTALEI-

RO ATLANTICO SUL). 

Segundo comprovado pelos e-mails e pelos depoimentos de executivos do

Grupo Odebrecht ouvidos em juízo na condição de colaboradores, a contratação de constru-

ção de sondas pelo preço de USD 663 milhões/sonda não interessava ao grupo empresarial.

Como já dito, pretendia o Grupo Odebrecht efetivamente participar do “Projeto Sondas”.  To-

davia, pretendia que tal participação no projeto lhe permitisse maior margem de lucro.

Nesse sentido, o seguinte e-mail retrata claramente o fato de que, caso firmas-

se contrato de construção, interessava ao Grupo Odebrecht praticar preço superior a USD

700 mil por sonda, em valores próximos àqueles que já haviam sido apresentados pela ODE-

BRECHT na licitação vencida pelo ESTALEIRO ATLANTICO SUL. 
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Na mesma linha do e-mail acima reproduzido, MARCIO FARIA, Líder empre-

sarial da ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL e superior hierárquico de ROGÉRIO ARAU-

JO, ao prestar depoimento em juízo na condição de colaborador, confirmou o teor do referi-

do e-mail, revelando que a contratação pelo mesmo valor ofertado pelo Estaleiro Atlantico

Sul era considerada desvantajosa para a ODEBRECHT: 

Ministério Público Federal: Nessa mesma troca de e-mails tem aqui um e-mail
falando que esse preço de 663 milhões, que foi o preço da contratação do es-
taleiro Atlântico Sul, não seria um preço considerado suficiente para Odebrecht,
é verdade, é isso mesmo?

Márcio Faria da Silva:  É verdade, o preço que sagrou-se vencedor, de 663 mi-
lhões de dólares por sonda, era completamente fora do propósito de preço
que nós fizemos.

Entendiam os executivos da ODEBRECHT que a celebração de contrato nes-

se caso das sondas apenas seria satisfatória ao grupo se fosse assegurada uma margem de

lucro maior do que aquela que seria proporcionada pelo contrato firmado pelo ESTALEIRO

ATLANTICO SUL.  Por esta razão, MARCIO FARIA,  ROGÉRIO ARAUJO,  MARCELO ODEBRE-

CHT,  dentre outros, passaram a discutir internamente qual seria a forma que viabilizaria a

participação do Grupo Odebrecht no projeto sondas com o patamar de lucro considerado

adequado.  Isso porque, naquele momento, ainda estava pendente de definição o modelo de

contratação que seria empregado para as 21 sondas restantes.  

A respeito das discussões levadas a efeito pelos executivos, os diversos e-

mails já colacionados na denúncia bem demonstraram o debate que se travou.  Para que não

reste dúvidas, reproduz-se novamente o teor de tais mensagens eletrônicas:
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Como bem demonstraram as mensagens eletrônicas, durante longo período

de tempo, ocuparam-se os executivos MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAUJO, ROBERTO PRISCO

RAMOS e MARCELO ODEBRECHT em procurar e estruturar um modelo de contratação que

permitisse a maior lucratividade ao Grupo.
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Também conforme demonstraram os e-mails, tais discussões estavam sendo

travadas naquele momento com o objetivo de que a melhor opção eleita pelo grupo Ode-

brecht fosse transmitida a ANTONIO PALOCCI, para que ANTONIO PALOCCI (referido nos

e-mails pelo codinome “italiano”) interferisse na formulação do modelo de contratação em

defesa dos interesses da ODEBRECHT.  

Nesse  sentido,  destaca-se  e-mail  de  MARCELO ODEBRECHT, emitido  a

seus executivos no dia 30/04/2011, ou seja, no dia seguinte à data em que o próprio MAR-

CELO ODEBRECHT expôs sua conclusão no sentido de que a abertura de nova licitação sob

o modelo de afretamento seria o mais conveniente para o grupo.  Neste e-mail,  MARCELO

ODEBRECHT informa aos demais executivos do grupo que,  uma vez definido qual seria o

modelo que mais interessasse à ODEBRECHT (afretamento ou construção),  seria acionado

ITALIANO   (  ANTONIO PALOCCI  ) para fazer com que o modelo escolhido pelo grupo fosse

efetivamente o escolhido.

Nas palavras do próprio MARCELO ODEBRECHT, foi claramente exposto no

e-mail: “se nos soubermos o que queremos (construção ou afretamento), posso passar

para o italiano”.

ROGÉRIO ARAÚJO,  em e-mail  remetido na mesma data de 30/04/2011,

também destacou a influência de ANTONIO PALOCCI nas decisões da PETROBRAS, em es-

pecial a influência que ANTONIO PALOCCI teria sobre o então Presidente da Estatal, JOSÉ

SERGIO GABRIELLI.  Assim como MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO ressaltou no e-

mail que ANTONIO PALOCCI representava “um canal que poderá ser utilizado, em certos

casos” pela empresa ODEBRECHT.
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Tanto os e-mails apreendidos quanto o depoimento dos colaboradores RO-

GÉRIO ARAUJO e  MARCELO ODEBRECHT demonstraram que as alternativas encontradas

pelos executivos da ODEBRECHT para a contratação das 21 sondas restantes seriam transmi-

tidas por MARCELO ODEBRECHT a ANTONIO PALOCCI, a fim de que este atuasse em be-

nefício da ODEBRECHT nas decisões relativas à elaboração do modelo de licitação que seria

lançado para a contratação das demais 21 sondas.

Embora, em juízo, MARCELO ODEBRECHT tenha afirmado que não chegou

a comunicar a  ANTONIO PALOCCI um modelo específico de licitação, por não ter havido

consenso entre os executivos do grupo sobre qual seria o melhor modelo a ser empregado,

MARCELO ODEBRECHT deixou evidente que o propósito da discussão era o de realmente

transmitir o pleito a ANTONIO PALOCCI.  

Da mesma forma, ROGÉRIO ARAUJO, em seu interrogatório, confirmou que

ANTONIO PALOCCI estava acompanhando o processo relativo às sondas e que MARCELO

ODEBRECHT transmitiria a ele as soluções que fossem encontradas pela ODEBRECHT.   Rela-

tou ainda que as discussões travadas internamente na ODEBRECHT eram transmitidas  a AN-
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TONIO PALOCCI como forma de viabilizar a participação da Odebrecht no Projeto das Son-

das, já que, da forma como estava até então, não seria possível ao grupo participar do proje-

to com o lucro pretendido.  Nessa linha, destaca-se o seguinte trecho do interrogatório:

Juiz Federal: Essa afirmação no final aqui “Ele tem claro...” , imagino que seria o
Italiano “ que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento”.
Rogério Santos de Araújo:Não, isso é o seguinte: quando a gente começou a ter
dificuldade, teve aquela licitação que a EAS ganhou com 663, era pra constru-
ção, não tinha ainda o afretamento, ia ser buscada uma solução, mas não dava
solução, porque a estrutura financeira para cálculo do afretamento estava alta,
porque o valor do dinheiro era um valor caro, isso eu já expliquei antes. Aí o
que acontece, a gente tentou buscar uma solução, a gente, ou seja, a Odebre-
cht, nós, com os nossos parceiros, de ver se a gente fazendo... como a gente es-
tava com limite de construção, quem sabe se a gente fizer aqui um cálculo de
afretamento, a gente passa no valor que a Petrobras pode contratar e aumenta
o nosso preço, e a gente faz uma compensação da construção, mas não deu vi-
abilidade isso, zero em viabilidade, isso morreu.
Juiz Federal: Mas o que tinha a ver o Antônio Palocci com isso?
Rogério Santos: Marcelo deve ter posto ele a par que a gente estava tentando,
porque, o que acontece... Desculpe, é que às vezes eu falo demais e me perco...
Ele estava acompanhando esse processo e o interesse do governo era ter vários
estaleiros, não é isso? Ele acompanhava.
Juiz Federal:Mas ele teria informado ao senhor Marcelo Odebrecht que ia ter
uma compensação na linha?
Rogério Santos de Araújo:Não, ele não, ele estava claro que a linha vai ser… Por-
que o Marcelo tinha dito o seguinte “  Olha, nós...”, que a gente tinha dito
“Olha,  com o preço que eles estão querendo contratar,  nós não vamos
construir estaleiro nenhum, nós vamos estar fora”,   se a Odebrecht ficasse
fora de um grande projeto, enfraquecia o projeto. Como era um plano naval da
indústria naval do Brasil, do governo, nós queríamos ficar dentro, aí estávamos
buscando essa solução pra não ficar, assim, de   bad boy   na história . A gente es-
tava buscando uma saída pra mostrar para o governo que a gente, ou por um
lado ou por outro, a gente podia viabilizar, era só isso.

Ainda sobre o efetivo acompanhamento por ANTONIO PALOCCI do projeto

de contratação das 21 sondas e das pretensões do Grupo ODEBRECHT, relevante também

destacar o seguinte e-mail:
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Conforme se depreende facilmente da mensagem eletrônica e dos depoi-

mentos acima transcritos, ANTONIO PALOCCI (referido no e-mail pelo codinome ITALIANO)

estava acompanhando de perto o processo relativo às sondas, em especial no que tange à

participação da ODEBRECHT no processo de contratação.  Ao que se percebe, ANTONIO PA-

LOCCI acompanhou o processo tanto a partir de informações obtidas de dentro da PETRO-

BRAS quanto a partir da interlocução com MARCELO ODEBRECHT. 

Neste contexto, relevante destacar que as longas discussões feitas interna-

mente pelos executivos da ODEBRECHT acerca do modelo de contratação que melhor aten-

deria aos interesses do Grupo se coadunam perfeitamente com a relação espúria de constan-

tes favorecimentos mantida com ANTONIO PALOCCI.  Obviamente, se não houvesse este re-

lacionamento ilícito que permitisse a MARCELO ODEBRECHT transmitir a ANTONIO PALOC-

CI a necessidade de adequar o modelo de contratação aos interesses da ODEBRECHT, não

haveria sequer razão para que tais discussões ocorressem dentro do grupo Odebrecht, uma

vez que, se não tivesse o poder de influência, a ODEBRECHT deveria aguardar pacientemente

pela definição feita exclusivamente pela estatal acerca do modelo de licitação a ser adotado.

Em outras palavras, não teria utilidade alguma se discutir longamente sobre o melhor mode-

lo a ser empregado e sobre as estratégias empresariais a serem adotadas se o poder de defi -

nição do modelo de licitação não tivesse ao alcance do Grupo Odebrecht.

Além disso, conforme narrado por testemunhas e réus colaboradores, den-

tre os quais JOSÉ SERGIO GABRIELLI, ROGÉRIO ARAÚJO, MARCELO ODEBRECHT, tratava-se

o “Projeto Sondas” de um projeto de governo.  Nesta condição,  houve relevante interferên-

cia do Governo Federal na definição dos modelos a serem adotados, em especial no que se

refere às estratégias de utilização da Sete Brasil como forma de viabilizar a contratação dos

estaleiros brasileiros para a construção e operação das sondas licitadas pela Petrobras.  Den-

tro deste cenário, além das deliberações internas feitas na Petrobras, a decisão final sobre o

modelo a ser adotado para a licitação destinada à contratação das 21 sondas restantes
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sofreu também a influência e interferência da alta cúpula do Poder Executivo Federal,

esfera superior de decisão na qual se inseriu a intervenção de ANTONIO PALOCCI em

favor da ODEBRECHT  .  

Neste cenário,  em uma esfera superior  de interlocução,  MARCELO ODE-

BRECHT, valendo-se da relação espúria constante e duradoura mantida com ANTONIO PA-

LOCCI, em reuniões privadas realizadas discutiu com ANTONIO PALOCCI o assunto relativo

à contratação das 21 sondas pela Petrobras. 

Ao ser interrogado,    MARCELO ODEBRECHT   esclareceu que, nas reuniões

realizadas com   ANTONIO PALOCCI   em que o tema relativo à contratação das 21 sondas era

trazido a discussão,   MARCELO ODEBRECHT   destacava a   ANTONIO PALOCCI   sua discordân-

cia quanto ao modelo até então proposto para a contratação das sondas.  Ressaltava a ne-

cessidade de que fossem feitas alterações no modelo de contratação pretendido,  para que,

só assim, fosse viabilizada a participação da ODEBRECHT em patamares considerados ade-

quados pela empresa.  Destacava   MARCELO ODEBRECHT   que o modelo de contratação até

aquele momento pensado e conversado com a ex-presidente DILMA ROUSSEF e com   ANTO-

NIO PALOCCI   não seria satisfatório ao Grupo Odebrecht.  Narrou    MARCELO ODEBRECHT

que a discordância quanto ao modelo de contratação pretendido pelo Governo Federal e a

necessidade de implementação de mudanças que   permitissem a compensação de valores da

construção das sondas no afretamento foi por ele exposta a    ANTONIO PALOCCI   e DILMA

ROUSSEF.

 Esclareceu MARCELO ODEBRECHT a ANTONIO PALOCCI em tais reuniões

que a participação da ODEBRECHT na licitação para contratação de 21 sondas dependeria da

alteração da forma de contratação até então pretendida, a fim de que fosse permitida a con-

tratação dentro dos padrões de valores considerados adequados pela ODEBRECHT.

ANTONIO PALOCCI, também em decorrência desta relação espúria e dos

valores ilícitos pactuados e repassados ao Partido dos Trabalhadores mediante a conta cor-

rente de propina mantida com a ODEBRECHT, tratou de fazer com que a licitação para con-

tratação das 21 sondas restantes fosse lançada em formato que agradasse aos interesses de

MARCELO ODEBRECHT e de seu grupo empresarial.

Em seu interrogatório, após ter confirmado que, como já demonstrado nos

e-mails apreendidos, o assunto relativo às sondas havia sido efetivamente discutido com AN-

TONIO PALOCCI e que havia sido exposto que seria necessária a adoção de outro modelo de
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contratação  que  permitisse  a  margem  de  lucro  considerada  aceitável  pela  ODEBRECHT,

MARCELO ODEBRECHT narrou que, em reunião realizada no dia 12/05/11, em Brasília, com

a então Presidente DILMA ROUSSEFF e ANTONIO PALOCCI, após discutirem na reunião so-

bre o assunto relativo ao modelo de contratação das 21 sondas, ao final da reunião, ANTO-

NIO PALOCCI saiu da reunião juntamente com MARCELO ODEBRECHT.  Afirmou que, ao saí-

rem juntos da reunião,   ANTONIO PALOCCI   o questionou especificamente se o modelo de li-

citação proposto na reunião seria satisfatório à ODEBRECHT, ao que   MARCELO ODEBRECHT

o respondeu afirmativamente, ou seja, que o modelo naquela data proposto seria satisfató-

rio.  Afirmou, por fim, que foi este modelo o que prevaleceu ao final para o lançamento da li-

citação.

Sobre a referida reunião, relevante transcrever o seguinte excerto do  inter-

rogatório de MARCELO ODEBRECHT:

Juiz Federal:Depois,na folha 71 ali e seguinte, acho que é esse e-mail que o se-
nhor se referia do senhor Márcio Faria…
Marcelo Odebrecht:Página?
Juiz Federal:71.
Marcelo Odebrecht:71, é exatamente.
Juiz Federal: Aí 2 horas e 55 minutos, acho que foi a duração da reunião, é isso?
Marcelo Odebrecht:Foi, foi.A maior parte dessa reunião foi assunto das arenas.
Juiz Federal: O senhor teve uma reunião nessa data com a expresidente?
Marcelo Odebrecht: Tive, foi o... Na verdade eu tinha solicitado essa reunião
porque teve um problema com as arenas de futebol,  financiamento.  Eu me
lembro bem dessa reunião porque é 12/05, eu estava viajando com minha mu-
lher porque era aniversário dela, logo depois, e aí me pegaram no caminho
para o aeroporto, eu tive que... Ela foi, eu voltei, aí no outro dia fui pra Brasília e
tive essa reunião pra discutir basicamente o tema das arenas. E aí, no meio des-
sa reunião, que foi com o Luciano    e o Palocci,   que era um problema que a
gente estava tendo de financiamento nas três arenas. No meio dessa reunião
ela trouxe essa questão, ela comentou a questão das sondas e tal, aquela ques-
tão dos investimentos, essa questão de acabar com a rigidez dos grupos locais.
E na saída o Palocci saiu comigo e disse: “Olha, Marcelo, como é que você
acha desse novo modelo?” Eu falei: “Tá ok, a OOG, Odebrecht Óleo e Gás,
vai comprar o afretamento e vai contratar o estaleiro pelo preço que for.”
É aquela história, os estaleiros nacionais iam fazer ao custo de produzir no Bra-
sil e esse custo ia ser minimizado pelo custo capital da Sete, gerando afreta-
mento que atendesse a todo mundo. Era basicamente isso.
Juiz Federal:E isso foi discutido nessa reunião?
Marcelo Odebrecht:Não, o mode... foi, de certa... genericamente foi. Ela trouxe
pra mim essa... Na cabeça dela isso, ia quebrar a rigidez dos custos locais. Eu
até tinha pedido para a Dilma ser minha testemunha, mas como eu achei que
esse assunto já tinha sido esclarecido pelo Gabrielli, eu até depois resolvi não
pedi mais a ela, mas foi porque eu achei que esse assunto estava bem esclare-
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cido pelo Gabrielli, como se deu.
Juiz Federal:Na reunião estava presente Antônio Palocci e...
Marcelo Odebrecht:Antônio Palocci, o Luciano Coutinho porque o tema da reu-
nião era os financiamentos para as arenas de futebol, e a Dilma.
(...)
Juiz Federal:Aí consta lá: “No final da reunião Itália saiu comigo e voltou depois
para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação para
afretamento, pois amanhã tem conversa com JSG. Eu disse que sim, seria uma
alternativa para sair do impasse com a OOG, ganhando sonda de afretamento
com a Sete e contratando o estaleiro”.
Marcelo Odebrecht:  É, exato. Eu falei exatamente que estava ok. Com isso
aí a gente entraria, quer dizer, a Sete Brasil, nesse modelo visualizado, a
Sete Brasil estaria, via custo capital dela, compensando o custo de cons-
trução mais caro no Brasil e eu falei: “Com esse modelo é viável”.
Juiz Federal: E foi esse modelo que daí prevaleceu?
Marcelo Odebrecht: Foi. Mas, conforme eu já previa, não deu certo. Porque eu
sempre disse até para os acionistas da Sete Brasil... eu tive oportunidade de en-
contrar com vários bancos, que eram acionistas e disse: “Eu não sei qual a con-
ta que vocês fecharam.” Eu não sei como é que essa conta fecha.

A narrativa feita em juízo por MARCELO ODEBRECHT acerca do relaciona-

mento e da atuação de ANTONIO PALOCCI em fatos envolvendo a contratação das 21 son-

das restantes é corroborada pelo e-mail remetido pelo próprio  MARCELO ODEBRECHT a

MARCIO FARIA na mesma data da reunião.

Como se percebe claramente, o teor do e-mail não deixa dúvidas acerca do

conteúdo da reunião, das conclusões e da efetiva intervenção de ANTONIO PALOCCI em fa-

vor da ODEBRECHT:
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Segundo se percebe claramente, o correio eletrônico acima transcrito foi re-

metido por MARCELO ODEBRECHT a MARCIO FARIA exatamente no dia em que realizada a

reunião com ANTONIO PALOCCI e DILMA ROUSSEF sobre o tema relativo à licitação das 21

sondas.  Cumpre mais uma vez destacar que o setor empresarial responsável pelos contratos

de sondas era exatamente aquele liderado por MARCIO FARIA, sendo, portanto, absoluta-

mente coerente que as informações sobre este tema tenham sido solicitadas na troca de

mensagens por MARCIO FARIA e a ele repassadas na resposta.

Conforme se depreende do e-mail, exatamente como relatado por MARCE-

LO ODEBRECHT em juízo, em reunião realizada entre ele,   ANTONIO PALOCCI   e a então Pre-

sidente DILMA ROUSSEF, um dos temas debatidos foi exatamente a contratação das sondas

pela Petrobras.  Discutiu-se claramente em tal reunião a proposta da PETROBRAS de nova li-

citação, sendo que, ao final da reunião,    ANTONIO PALOCCI   – em nítida demonstração de

atuação em favor da ODEBRECHT para interferir nas altas decisões da Administração Federal

– se retirou antecipadamente da reunião juntamente com   MARCELO ODEBRECHT  , a fim de
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consultar    MARCELO ODEBRECHT   se a licitação que seria lançada pela PETROBRAS alguns

dias depois atendia adequadamente aos interesses econômicos do Grupo Odebrecht.

Além disso, no mesmo e-mail (escrito e remetido na mesma data dos fatos),

fica claro que, após obter a confirmação de MARCELO ODEBRECHT de que o modelo de lici-

tação que havia sido cogitado para ser implementado pela PETROBRAS era o que melhor se

enquadrava nos interesses econômicos da empresa, ANTONIO PALOCCI foi, no dia seguinte,

se reunir com o então Presidente da estatal, para que, com base em seu poder e sua notória

influência sobre JOSÉ SERGIO GABRIELLI, ANTONIO PALOCCI garantisse que a licitação seria

lançada nos moldes em que discutido com e aprovado por MARCELO ODEBRECHT. 

Relevante destacar, ainda, que a utilização por MARCELO ODEBRECHT de

codinome (ITALIA) para se referir a ANTONIO PALOCCI reforça ainda mais o caráter ilícito

da conduta de ANTONIO PALOCCI, uma vez que denota a tentativa de dificultar a identifica-

ção daquele que favoreceu a empresa no modelo da licitação escolhida. 

Relevante ainda destacar, mais uma vez,  que, conforme confirmado em juí-

zo por  MARCELO ODEBRECHT,  foi exatamente o modelo proposto por ANTONIO PA-

LOCCI na referida reunião e aprovado por MARCELO ODEBRECHT o que, ao final, restou

aprovado e implementado para a contratação das 21 sondas.   A fim de que não reste

dúvidas, reproduz-se novamente o seguinte trecho do depoimento de MARCELO ODEBRE-

CHT:

Juiz Federal:Aí consta lá: “No final da reunião Itália saiu comigo e voltou depois
para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação para
afretamento, pois amanhã tem conversa com JSG. Eu disse que sim, seria uma
alternativa para sair do impasse com a OOG, ganhando sonda de afretamento
com a Sete e contratando o estaleiro”.
Marcelo Odebrecht:  É, exato. Eu falei exatamente que estava ok. Com isso
aí a gente entraria, quer dizer, a Sete Brasil, nesse modelo visualizado, a
Sete Brasil estaria, via custo capital dela, compensando o custo de cons-
trução mais caro no Brasil e eu falei: “Com esse modelo é viável”.
Juiz Federal: E foi esse modelo que daí prevaleceu?
Marcelo Odebrecht: Foi. Mas, conforme eu já previa, não deu certo. Porque eu
sempre disse até para os acionistas da Sete Brasil... eu tive oportunidade de en-
contrar com vários bancos, que eram acionistas e disse: “Eu não sei qual a con-
ta que vocês fecharam.” Eu não sei como é que essa conta fecha.

Outrossim, ainda a corroborar o teor do e-mail e a efetiva ocorrência da re-

ferida reunião, cumpre destacar que, conforme divulgado na agenda pública da então Presi-
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dente DILMA ROUSSEF, há o registro oficial de reunião realizada na data de 12 de maio de

2011 entre DILMA ROUSSEF e   ANTONIO PALOCCI  .  5    Além disso, também na agenda pública

divulgada pela Casa Civil, há o registro de reunião realizada entre    ANTONIO PALOCCI   e a

então Presidente DILMA ROUSSEF  6  . 

Ainda  a  corroborar  a  efetiva  realização  da  referida  reunião  no  dia

12/05/2011 entre MARCELO ODEBRECHT,  ANTONIO PALOCCI e DILMA ROUSSEF no Palá-

cio da Alvorada, verificou-se a partir da análise das ERBs utilizadas pelo aparelho celular de

MARCELO ODEBRECHT que, na data de 12/05/2011, no horário em que narrada a realização

da referida reunião,  MARCELO ODEBRECHT efetivamente estava em Brasília, fazendo uso,

para ligações telefônicas, de antena que se localiza em coordenadas geográficas de latitude e

longitude que distam apenas 1,5 km do Palácio do Planalto e 2,7km do Palácio do Alvorada 7,

conforme deixa bastante claro o mapa seguinte (elaborado com base nas referências de lon-

gitude e latitude captadas pelo uso do telefone celular de MARCELO ODEBRECHT): - 

5 http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/agenda/agenda-da-presidenta/2011-05-12/index_html
6 http://www.casacivil.gov.br/ministro/agenda-do-ministro/2011-05-12?month:int=5&year:int=2011
7 EVENTO 818, ANEXOS 4-6
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Além de tais provas de corroboração, a efetiva ida de MARCELO ODEBRE-

CHT a Brasília para participar da referida reunião é também confirmada pelos comprovantes

de aluguel de jato particular para viagem entre SÃO PAULO e BRASÍLIA 8 na manhã do dia

12/05/2011 e pelas informações do plano de voo fornecidas pela ANAC9, exatamente como

narrado pelo colaborador em seu interrogatório judicial.

Além disso,  também em perfeita sintonia com o relatado no correio ele-

trônico de   MARCELO ODEBRECHT  , verificou-se que, de fato, no dia seguinte à reunião com

a Presidente da República e   MARCELO ODEBRECHT  , ou seja, em 13/05/2011,   ANTONIO PA-

LOCCI   encontrou JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI, conforme comprovado novamente pela agenda

pública da Casa Civil.10 

 Além disso, o colaborador MARCIO FARIA, destinatário do e-mail remetido

por MARCELO ODEBRECHT, ao prestar depoimento em juízo, confirmou a relação existente

entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, bem como o fato de, em tais reuniões,

MARCELO ODEBRECHT discutir com ANTONIO PALOCCI sobre investimentos em curso rea-

lizados pelo Grupo Odebrecht, dentre os quais a participação do ESTALEIRO ENSEADA DO

PARAGUAÇU no projeto das 21 sondas.

 Nesse sentido, relevante o seguinte trecho do depoimento prestado em juí-

zo por MARCIO FARIA:

Juiz Federal: Foi indagado ao senhor desses e-mails que estão no processo, na
folha 69 houve referência aqui pela Procuradora da República um e-mail do se-
nhor Marcelo Bahia Odebrecht em 30 de abril de 2011, o senhor é um dos des-
tinatários inclusive, ele fala o seguinte “Se nós soubermos o que queremos,
construção ou afretamento, posso passar para o ‘Italiano’?” Quem era o Italia-
no?

Márcio Faria da Silva: O 'Italiano' era o ex- Ministro Palocci, Excelência.

Juiz Federal:  E o que o Ministro Palocci tinha a ver com essa contratação, qual
era o envolvimento dele, por que ele aparece repetidamente nesses emails?

Márcio Faria da Silva: O ex-Ministro Palocci era do contato do Marcelo. Eu
entendo que tinha um   followup   dos vários projetos que a empresa estaria
participando, principalmente onde ela era investidora.
Juiz Federal: Inclusive esse projeto?
Márcio Faria da Silva: Isso, porque a gente era investidor no Enseada.

8 EVENTO 818, ANEXO2
9 EVENTO 818, ANEXO3
10 http://www.casacivil.gov.br/ministro/agenda-do-ministro/2001-05-13?month:int=5&year:int=2011
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Juiz Federal:  E esse repasse de solicitações do senhor Marcelo Odebrecht
ao senhor Antônio Palocci tinham qual objetivo?
Márcio Faria da Silva: Excelência, entendo eu que, pelo cargo que o Minis-
tro Palocci ocupava, era exatamente o acompanhamento, inclusive para
ver o posicionamento do governo

Juiz Federal: Consta na folha 71 do processo um e-mail do senhor Marcelo Ba-
hia Odebrecht para o senhor especificamente, de 12/05/2011, e o senhor inda-
ga ao senhor Marcelo Bahia Odebrecht a respeito de: “Foi boa a conversa?” E
ele respondeu ao senhor“Duas horas e quarenta e cinco minutos, temas princi-
pais a pedido dela, TAV, aéreos, arena, estavam LC e Itália”, o senhor tem esse
e-mail aí?

Márcio Faria da Silva: Tenho sim, senhor.
Juiz Federal: Ao que ele se referia nessa ocasião?
Márcio Faria da Silva: Excelência, aqui é o seguinte, Marcelo tinha essa entrevis-
ta com esse pessoal do governo e me perguntou se teria alguma coisa. Me dis-
se que o objeto não era isso, mas ele poderia ser provocado a falar sobre esse
assunto, então eu disse que não tinha novidade, que a gente mantinha nossos
preços e tudo Como o senhor vê, houver uma provocação aqui da presidenta
ou presidente, pra mim presidente, dizendo que...Ameaçaram trazer chineses,
essa coisa toda, que não faria a menor diferença pra nós e que não houve, as-
sim...  pelo  email,  Vossa  Excelência  pode  ver  que  o  objeto  não  foi  o
Estaleiro,mas sim no final que ela referiu a isso.
Juiz Federal: Era uma conversa do senhor Marcelo Odebrecht com a então Pre-
sidente da República?
Márcio Faria da Silva: E esses outros presentes aqui na reunião.

Juiz Federal: Ele menciona a lista, estavam LC e Itália, quem eram essas pessoas?

Márcio Faria da Silva: LC,Luciano Coutinho, Itália o exMinistro Palocci.
Juiz Federal:No final desse e-mail ele menciona “No final da reunião Itália saiu
comigo”, quem seria esse Itália?
Márcio Faria da Silva: É o exMinistro Palocci.
Juiz Federal: Ele disse: “Saiu comigo para me perguntar se eu estava ok com as
mudanças para nova licitação para afretamento, pois amanhã ia ter conversa
com JSG.” O senhor pode me esclarecer esse trecho?
Márcio Faria da Silva: JSG, José Sergio Gabrielli, que era o então presidente da
Petrobrás, e ele foi discutir sobre a possibilidade de mudar para afretamento, o
que pra nós já estava descartado.
Juiz Federal: Mas ele indagou ao senhor Marcelo Odebrecht, então, sobre as
mudanças, eventuais mudanças na licitação desse contrato de sondas?

Márcio Faria da Silva:Sim senhor, Excelência, aqui o pessoal achava que se mu-
dasse para afretamento poderia haver um desconto substancial na construção,
o que não ocorreu e o contrato acabou sendo assinado em construção.

Juiz Federal: O senhor Antônio Palocci, não sei se compreendi bem, ele estava
defendendo então as posições da Odebrecht nessa contratação?

Márcio Faria da Silva:  Excelência,eu não sei se defendendo, ele queria uma al-
ternativa, e quando falaram em alternativa de afretamento, ao que pode se en-
tender aqui do email,ele se interessou pelo tema e iria conversar com o Gabri-
elli.
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A respeito da efetiva influência de ANTONIO PALOCCI em assuntos relati-

vos a PETROBRAS, cabe mais uma vez referir que o colaborador PEDRO NOVIS (ex-presidente

da ODEBRECHT) revelou em juízo a efetiva influência e intervenção de ANTONIO PALOCCI

em diversos assuntos de interesse do grupo Odebrecht relacionados à PETROBRAS, conforme

já transcrito acima.  

Neste tema relativo à contratação das 21 sondas restantes, restou compro-

vado, portanto, que    ANTONIO PALOCCI   efetivamente interferiu em favor da ODEBRECHT,

tendo discutido conjuntamente o tema e consultado previamente MARCELO ODEBRE-

CHT se o modelo de licitação que seria lançado era satisfatório aos interesses do grupo

empresarial.  Uma vez confirmado por MARCELO ODEBRECHT como suficiente para as-

segurar a participação da ODEBRECHT no certame, tal modelo de contratação foi efeti-

vamente implementado. Também não resta dúvidas de que tal conduta de ANTONIO

PALOCCI se deu em razão do acerto ilícito estabelecido entre ele e MARCELO ODEBRE-

CHT, segundo o qual valores espúrios pagos pela ODEBRECHT em um esquema de con-

ta corrente de propina eram vertidos em favor do Partido dos Trabalhadores conforme

orientação e determinação de ANTONIO PALOCCI, baseados na atuação ilícita deste em

favor do grupo empresarial.

A respeito da sistemática de solicitação e pagamento de vantagens indevi-

das implementada entre ANTONIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT em relação à licita-

ção para contratação de 21 sondas, esclareceu MARCELO ODEBRECHT que, em decorrência

da relação ampla que mantinha com ANTONIO PALOCCI e dos substanciais valores negocia-

dos e provisionados ao longo de todo o tempo em benefício do Partido dos Trabalhadores, o

pagamento a    ANTONIO PALOCCI   pela atuação no caso das sondas estava englobado na

conta corrente   de propina mantida com   ANTONIO PALOCCI    e contabilizados na Planilha

Programa Especial Italiano  , sem que tivesse sido estabelecida uma contrapartida específica

para o caso das sondas.

Como bem explicitado por MARCELO ODEBRECHT,  os substanciais valores

negociados com   ANTONIO PALOCCI   em favor do Partido dos Trabalhadores (e registrados

na Planilha Programa Posição Especial Italiano) sustentavam a manutenção de uma relação

mais ampla com   ANTONIO PALOCCI  , relação esta que englobava as mais diversas interven-

ções de    ANTONIO PALOCCI   em benefício da ODEBRECHT, inclusive aquela relativa às 21
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sondas.

Após narrar que efetivamente discutiu com ANTONIO PALOCCI o tema re-

lativo à contratação das 21 sondas e que expôs a ANTONIO PALOCCI a necessidade de que,

para que a ODEBRECHT pudesse participar da licitação de 21 sondas, seria necessária a im-

plementação de mudanças no modelo até então proposto, MARCELO ODEBRECHT esclare-

ceu que a atuação de  ANTONIO PALOCCI  se deu em decorrência daquela relação espúria

mantida com ele.

Em continuidade, descreveu MARCELO ODEBRECHT que, após a assinatura

dos contratos pelo ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU, o ex-tesoureiro do Partido dos

Trabalhadores, JOÃO VACCARI, procurou executivos do grupo Odebrecht para solicitar o pa-

gamento de propina equivalente a 1% do valor dos 6 contratos firmados pelo Estaleiro Ense-

ada do Paraguaçu.  

Narrou MARCELO ODEBRECHT, ainda, que, diante da solicitação, MARCIO

FARIA o procurou, informando a solicitação de vantagem indevida feita por JOÃO VACCARI.

MARCELO ODEBRECHT  , verificando que os pagamentos relativos aos contratos de sondas já

estariam abrangidos pela relação mais ampla (  conta corrente de propina  ) mantida com   AN-

TONIO PALOCCI, procurou ANTONIO PALOCCI para esclarecê-lo que, naquele caso relativo

às sondas, de acordo com o trato estabelecido entre ambos, não caberia pedido adicional de

propina, pois a relação mantida entre MARCELO ODEBRECHT e  ANTONIO PALOCCI (e os

pagamentos dela decorrentes) abrangeria também este caso das sondas.

Nas palavras do próprio  MARCELO ODEBRECHT: “   A relação englobava

tudo que eu viesse... quer dizer, qualquer coisa que eu viesse a pedir... se algum executi-

vo meu acertasse com alguém do PT era problema dele, mas se eu viesse já estava en-

globado naquela relação, ou seja, não cabia. Se eu estava atendendo a ele, a todos os

pedidos que eles me faziam, por quê cargas d’água eu deveria pagar por pedidos espe-

cíficos, entendeu?  “  

Revelou  MARCELO ODEBRECHT,  ainda, que, como consequência da con-

versa mantida com  ANTONIIO PALOCCI  e do firme esclarecimento de que o pagamento

ilícito relativo às sondas já havia sido contemplado dentre os valores negociados na conta

corrente mantida com ANTONIO PALOCCI,  JOÃO VACCARI deixou de solicitar valores aos

demais executivos do Grupo Odebrecht relativamente aos contratos de sondas.

A respeito do tema, relevante transcrever o seguinte excerto do interrogató-

  47/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

rio de MARCELO ODEBRECHT:

Juiz Federal:Então nessa ação penal 505493288, continuidade do depoimento
do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor Marcelo, alguns detalhamentos a
esse respeito, eu não entendi bem, quem falou ao senhor que havia uma solici-
tação de propinas para esse...
Marcelo Odebrecht:O Márcio.
Juiz Federal:O Márcio. E o quê ele falou ao senhor exatamente?
Marcelo Odebrecht:Eu me lembrava na época que ele tinha... eu estou fazendo
essa colaboração agora, eu entendi, eu entendi dele, me lembrava que tinha
sido o Vaccari.
Juiz Federal:O Vaccari?
Marcelo Odebrecht:Parece, que eu vi aí dos depoimentos, que pode ter sido o
Barusco, via Rogério.
Juiz Federal:Mas, assim, o que foi dito para o senhor na época, o que senhor se
lembra, seria o Vaccari?
Marcelo Odebrecht:O Vaccari.
Juiz Federal:E havia uma solicitação de pagamento de valores por conta dessa
contratação do estaleiro ou do afretamento?
Marcelo Odebrecht:Do estaleiro.
Juiz Federal:Ah, do estaleiro.
Marcelo Odebrecht:  Foi pedido ao estaleiro, tanto que foi pedido... Eu tenho
até uma nota, é a única nota que eu tenho até com o Márcio Farias sobre essas
questões de pedido, de solicitação de propina, é a única coisa de nota que eu
tenho, que a nota que eu faço é “DGI, consórcio, Vaccari.” Foi o pedido de Vac-
cari para o consórcio. E, que eu saiba, todos os três negaram, nós, a OAS e a
UTC.
Juiz Federal:E ele pediu ao senhor que fizesse o quê? O senhor Márcio, daí?
Marcelo Odebrecht:Ele pediu para eu ajudar a ele, a segurar... entre aspas, a se-
gurar o pedido do Vaccari.
Juiz Federal:Segurar como?
Marcelo Odebrecht: Segurar, quer dizer, fazer com que... Porque, veja, eu enten-
di de Márcio que ele estava sendo solicitado, não queria atender e aí pediu um
apoio meu pra que não houvesse mais essa insistência.
Juiz Federal:Certo, e aí o senhor procurou o senhor Antônio Palocci?
Marcelo Odebrecht:Aí procurei o Palocci.
Juiz Federal :Procurou mais alguém ou só ele?
Marcelo Bahia Odebrecht: Não, somente.
Juiz Federal: E o senhor se lembra das circunstâncias desse encontro?
Marcelo Odebrecht: Eu tive dezenas de encontro com o Palocci, então ... E esse
tema não se resolveu em uma reunião, até porque eu levei para o Palocci esse
tema. Aí a primeira, lógico que a primeira questão dele era tirar o corpo dele
fora e: “Não, esse tema não é comigo, é outro que está pedindo, resolva lá.” Eu
fiquei nessas idas e vindas e, em determinado momento, o Márcio firmou que
não vai pagar, eu firmei com o Palocci, e acabou por isso mesmo.
Juiz Federal: E o que o senhor transmitiu ao senhor Palocci nesses encon-
tros?
Marcelo Odebrecht: Que estava tendo... que exatamente teve o pedido, e
eu sempre como usava, quando vinha esse caso, como já teve dois casos
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anteriores, eu usava como argumento de que: “Olha, o que eu tenho com
você acertado, os valores,  é toda a relação que me envolve. Então não
cabe pedido de projetos específicos. Esses valores que eu acertei com você
já engloba toda a nossa relação. Se, por acaso, um executivo meu resolve
concordar com outro, é problema dele. Agora, se chegar a mim, isso aqui
já tem que englobar tudo, então não teria nada.” Foi isso, basicamente eu
usava isso como argumento.
Juiz Federal: Eu não sei se entendi, mas o senhor justificou a não aceitação
do pedido porque já tinha aquela relação de pagamentos?
Marcelo Odebrecht:Eu sempre usava, eu sempre usava a questão de que
eu não ia pagar porque... Usava isso que envolvia toda a minha relação.
Quer dizer, eu, na verdade, o fato de eu ter criado isso, ser um grande do-
ador, era exatamente para evitar os pedidos específicos.
Juiz Federal:No seu entendimento isso já estava englobado pelos paga-
mentos anteriores?
Marcelo Odebrecht:De certo modo, sim. A relação englobava tudo que eu
viesse... quer dizer, qualquer coisa que eu viesse a pedir... se algum execu-
tivo meu acertasse com alguém do PT era problema dele, mas se eu viesse
já estava englobado naquela relação, ou seja, não cabia. Se eu estava aten-
dendo a ele, a todos os pedidos que eles me faziam, por quê cargas d’água
eu deveria pagar por pedidos específicos, entendeu? Essa era a minha con-
versa, então sempre usava isso como argumento.
Juiz Federal:E esse argumento foi aceito por ele?
Marcelo Odebrecht: Sempre, foi aceito nas três vezes que eu levei esse ar-
gumento, que foi o pedido que houve de propina ao Prosub, que nós não
aceitamos, o pedido de Belo Monte que nós não aceitamos e o pedido
para o estaleiro que nós não aceitamos.
Juiz Federal: Por que já tinha aquela relação mais geral?
Marcelo Odebrecht: Porque   tinha a relação mais geral.

Conforme restou evidente, portanto, tanto o oferecimento da vantagem in-

devida quanto o efetivo pagamento relacionado à atuação de   ANTONIO PALOCCI   em bene-

fício da ODEBRECHT no caso do contrato de afretamento de 21 sondas se deram por meio

da relação ampla mantida entre   MARCELO ODEBRECHT   e   ANTONIO PALOCCI  , em uma ver-

dadeira   conta corrente de propina  . 

Ademais, a verificação de que a conduta ilícita praticada por   ANTONIO PA-

LOCCI   foi efetivamente remunerada por   MARCELO ODEBRECHT   por meio da   conta corren-

te de propina   foi também corroborada pelo fato de, posteriormente -  a partir do esclareci-

mento por   MARCELO ODEBRECHT   a   ANTONIO PALOCCI   a respeito do acerto de contas de

propina –    ANTONIO PALOCCI   ter determinado a   JOÃO VACCARI   que não mais solicitasse

do Estaleiro Enseada do Paraguaçu o pagamento de vantagem indevida relativamente aos

contratos de sondas, pois   a propina, como dito, já havia sido paga por meio da conta
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corrente de propina gerenciada por ANTONIO PALOCCI e, portanto, não havia espaço

para solicitações de pagamentos adicionais ao Grupo Odebrecht. 

A corroborar a sintonia entre a narrativa de MARCELO ODEBRECHT e a rea-

lidade dos fatos à época, restou ainda demonstrado no curso da instrução que, dentro do

Partido dos Trabalhadores, ANTONIO PALOCCI possuía um patamar de superioridade em re-

lação a JOÃO VACCARI.  Enquanto ANTONIO PALOCCI exercia liderança, participando ativa-

mente das estratégias do partido e dos governos petistas, possuindo ainda amplo acesso e

contato qualificado com o meio empresarial (em especial com a ODEBRECHT),  JOÃO VAC-

CARI assumia uma função operacional, em cumprimento às decisões negociadas e adotadas

pela cúpula da qual ANTONIO PALOCCI fazia parte.  Destinava-se JOÃO VACCARI a ques-

tões operacionais, como, por exemplo, o contato direto com executivos para providenciar o

recolhimento dos valores ilícitos já negociados em benefício do Partido dos Trabalhadores.

No que diz respeito a esta superioridade de ANTONIO PALOCCI em relação

a JOÃO VACCARI, tanto o ex- Senador e ex-líder do Governo Dilma no Senado DELCÍDIO DO

AMARAL quanto a publicitária MONICA MOURA confirmaram que, de fato, ANTONIO PA-

LOCCI ocupava um patamar mais elevado de atuação no Partido dos Trabalhadores.

DELCÍDIO DO AMARAL, ao relatar a forma como se dava a atuação de AN-

TONIO PALOCCI e JOÃO VACCARI no Partido dos Trabalhadores, asseverou, em depoimen-

to prestado ao Ministério Público, que “ANTONIO PALOCCI era como se fosse o 'software'

do Partido dos Trabalhadores, enquanto JOÃO VACCARI e JOSÉ DI FILIPI eram 'hardware', ou

seja, executores daquilo que ANTONIO PALOCCI pensava e estruturava”11.  Questionado em

juízo sobre tal afirmação, o ex-senador petista afirmou que “  PALOCCI era a pessoa que efeti-

vamente fazia os contatos com os empresários, fazia a ponte com o governo  ”, enquanto “  JOÃO

VACCARI  e o próprio DI FILIPPI eram tesoureiros, de certa maneira eles estavam no final da li -

nha, eles mais ou menos atuavam em cima daquilo que efetivamente já tinha sido formula-

do”(EVENTO 420):

Ministério Público Federal: Em um trecho aqui do seu depoimento, o senhor
fala, eu vou até reproduzir os termos que o senhor utilizou, que o senhor fala
que “Antônio Palocci era o software enquanto Vaccari e José di Fillipi eram o
hardware”. Gostaria que o senhor explicasse essa relação entre Antônio Palocci
e Vaccari nessa atuação do… 
Depoente: Porque o Palocci era uma pessoa que fazia efetivamente os contatos

11 Evento 01, anexo 17
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com os empresários, conversava sobre os projetos, fazia ponte com o governo.
O João Vacari e o próprio di Fillipi eram tesoureiros, de certa maneira eles esta-
vam no final da linha, eles mais ou menos atuavam em cima daquilo que efeti-
vamente já tinha sido formulado.

Na mesma linha, MONICA MOURA, em seu interrogatório, asseverou que:

(Evento 817,TERMO1):

Defesa: Sobre esses assuntos de caixa 2, que a senhora mencionou, a senhora
nunca tratou com o Vaccari?
Mônica Regina Cunha Moura: Tratei porque o PT pagava uma parte do caixa 2
também no Brasil e o Vaccari várias vezes viabilizou esses pagamentos.
Defesa:   Porque a senhora mencionou há pouco que todos esses assuntos
de caixa 2 a senhora tratava exclusivamente com Antônio Palocci  .
Mônica Regina Cunha Moura:Tratava a negociação, depois que era negoci-
ado a operacionalização, quer dizer, receber esse dinheiro que era em vá-
rias partes, aí às vezes era com o Vaccari.
Defesa: Com o Vaccari?
Mônica Regina Cunha Moura: Aham (sim), mas o acordo sempre era com o
Palocci.

No caso concreto, portanto, cabia a   ANTONIO PALOCCI   a decisão sobre a

negociação e solicitação de valores ilícitos do Grupo Odebrecht no interesse do Partido dos

Trabalhadores.  Desta forma, diante do consenso estabelecido em um patamar mais elevado

entre   MARCELO ODEBRECHT   e   ANTONIO PALOCCI    acerca do fato de os pagamentos ilíci-

tos já estarem englobados na Planilha Italiano, restou evidente que a cessação das solicita-

ções por parte de   JOÃO VACCARI   se deu exatamente em razão deste consenso, ou seja, pelo

fato de que os valores de propina destinados ao Partido dos Trabalhadores já haviam sido

negociados e pagos pela Odebrecht ao Partido dos Trabalhadores por meio da relação man-

tida com   ANTONIO PALOCCI.

Desta forma, não resta dúvidas de que restaram consumados os delitos de

corrupção ativa por parte de MARCELO ODEBRECHT e de corrupção passiva por parte de

ANTONIO PALOCCI.

Da mesma forma, o conjunto probatório amealhado nos autos demonstrou

que BRANISLAV KONTIC, ciente dos crimes que estavam sendo cometidos por seu então

chefe ANTONIO PALOCCI, agindo em auxílio a este, também cometeu o delito de corrupção

passiva.

Conforme  comprovaram  os  diversos  e-mails  apreendidos,  BRANISLAV
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KONTIC atuou como ponto de contato entre a ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, servindo

como ponte para que fossem providenciados os agendamentos das reuniões em que seriam

tratados os assuntos ilícitos e como canal para remessa de documentos encaminhados pelos

executivos da ODEBRECHT a  ANTONIO PALOCCI,  sempre relacionados aos temas ilícitos.

Relevante destacar que, ao que demonstram os e-mails,  BRANISLAV KONTIC não apenas

atendia a pedidos de executivos da ODEBRECHT, mas também os procurava para agenda-

mentos de reuniões solicitadas por ANTONIO PALOCCI, inclusive no período em que este

ocupava o cargo de Deputado Federal. 

Nesse sentido, destaca-se o seguinte e-mail, em que se verifica a solicitação

por parte de BRANISLAV KONTIC para o agendamento de reunião entre ANTONIO PALOC-

CI (então Deputado Federal) e MARCELO ODEBRECHT, requerendo, especificamente, que tal

encontro se desse no prédio da ODEBRECHT (Eldorado). 

 Neste contexto, tanto o fato de ter sido BRANISLAV KONTIC, por determi-

nação de seu chefe ANTONIO PALOCCI, quem procurou os executivos da ODEBRECHT para

o agendamento da reunião, quanto a circunstância de o local escolhido para o encontro ter

sido o escritório da ODEBRECHT denotam que o assunto tratado faria parte daquele comple-

xo de ilicitudes praticadas no interesse da ODEBRECHT, uma vez que não é nada usual nem

ético que um parlamentar procure um grupo empresarial específico e intente realizar reuni-

ões privadas no escritório de tal grupo.  Como já referido, se o assunto tivesse algum indica-

tivo de regularidade, o encontro deveria ocorrer em ambiente institucional do parlamentar.

Na mesma linha, ainda a demonstrar o constante auxílio prestado por BRA-

NISLAV KONTIC nos crimes praticados seu chefe ANTONIO PALOCCI, as seguintes séries de

e-mails também demonstram claramente que documentos relativos às tratativas ilícitas esta-

belecidas entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI eram tramitadas por intermé-

dio e com o conhecimento de BRANISLAV KONTIC, inclusive em temas relativos a questões

envolvendo o pré-sal:
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Conforme demonstra o seguinte e-mail, com o título “DOCs para Brani”, do-

cumentos relacionados a assuntos do pré-sal foram remetidos, em setembro de 2010, por

MARCELO ODEBRECHT a  BRANISLAV KONTIC, para que chegassem ao destinatário final

ANTONIO PALOCCI (o chefe de BRANISLAV KONTIC).  

Conforme recuperado pela autoridade policial, o e-mail acima reproduzido

continha, em anexo, efetivamente, documentos relacionados aos interesses da ODEBRECHT

na área do pré-sal, conforme consignado às fls. 08-10 do Relatório de Análise de Polícia Judi-

ciária nº 515 (EVENTO 01, ANEXO25). 
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Tais documentos, conforme explicitado no próprio assunto do e-mail, deve-

riam ser entregues a BRANISLAV KONTIC, para que este posteriormente os entregassem ao

seu chefe ANTONIO PALOCCI.  

Ao se verificar o conteúdo dos documentos, constata-se que faziam referên-

cia à solicitação de auxílio a ANTONIO PALOCCI de maior apoio na Diretoria de Exploração e

Produção da Petrobras, conforme se depreende da seguinte nota identificada no Relatório de

Análise de Polícia Judiciária nº 515 (EVENTO 01, ANEXO25):
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Conforme  se  percebe  facilmente,  além de  demonstrar  a  participação  de

BRANISLAV KONTIC nos ilícitos (atuando em auxílio ao seu chefe), o documento acima re-

produzido demonstra claramente que pedidos de interferência em assuntos relativos a con-

tratos da PETROBRAS foram efetivamente remetidos a ANTONIO PALOCCI.  A respeito do

teor do documento, destacam-se as referências feitas por  MARCELO ODEBRECHT sobre o

“momento/oportunidade de um reforço na área de E&P (Estrela)” e sobre ser “importante

uma ação/recomendação urgente”    Tais referências mais uma vez reforçam a demonstração

sobre o poder e a efetiva interferência de ANTONIO PALOCCI em assuntos relativos à PE-

TROBRAS.

Cumpre registrar, outrossim, que, no momento em que tais documentos fo-

ram remetidos a BRANISLAV KONTIC (dezembro de 2010), este exercia a função de chefe de

gabinete de ANTONIO PALOCCI na Câmara dos Deputados, e ANTONIO PALOCCI estava no

exercício do cargo de Deputado Federal.

Tendo em consideração também o fato de que ANTONIO PALOCCI exercia

o cargo de Deputado Federal, não havia qualquer razão lícita para que o pedido de interfe-

rência em contratos da Petrobras fosse remetido a  ANTONIO PALOCCI.   Neste cenário, o

fato de  MARCELO ODEBRECHT endereçar a  BRANISLAV KONTIC pedidos e documentos

com solicitação de auxílio de ANTONIO PALOCCI em contratos firmados com a PETROBRAS

deixava absolutamente evidente a ilicitude da atuação de ANTONIO PALOCCI, uma vez que

não cabe a nenhum Deputado Federal exercer qualquer influência ou gestão em defesa de

interesses privados em assuntos relativos à PETROBRAS.  A ilicitude era mais do que evidente,

denotando claramente a ciência e adesão de BRANISLAV KONTIC às condutas ilícitas come-

tidas por seu chefe.

Além disso, conforme restou comprovado no curso da instrução, a atuação

de BRANISLAV KONTIC em auxílio a ANTONIO PALOCCI no desenvolvimento de tais ativi-

dades ilícitas se revelou ainda mais extensa: além do auxílio operacional no agendamento de

reuniões e trâmite de documentos, englobou também o auxílio no recebimento de valores

espúrios repassados pela ODEBRECHT a ANTONIO PALOCCI como contrapartida pelos favo-

recimentos proporcionados pelo ex-Deputado.

Conforme  relatado  pelos  réus  colaboradores  FERNANDO  MIGLIACCIO,

HILBERTO SILVA e  MARCELO ODEBRECHT,  o acusado  BRANISLAV KONTIC compareceu
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por diversas vezes à ODEBRECHT para efetuar a retirada de milhões de reais em espécie, va-

lores estes debitados da “Planilha Programa Especial  Italiano” e entregues a  BRANISLAV

KONTIC por determinação de ANTONIO PALOCCI.

Sobre as entregas de valores efetuadas a BRANISLAV KONTIC, FERNANDO

MIGLIACCIO declarou que:

Fernando Migliaccio da Silva: Programa   B, a gente, o Marcelo, eu não sei, mas
ultimamente foi o Marcelo quem deu o nome, era para identificar quem tinha
pedido. '  Programa B' era uma pessoa que ia retirar o dinheiro no escritó-
rio  , que   era o Branislav.

Juiz Federal: Pera aí, o Branislav Kontic?
Fernando Migliaccio da Silva: Isso. 
Juiz Federal: O senhor conheceu o senhor Branislav?
Fernando Migliaccio da Silva: Sim.
Juiz Federal: Ele foi ao seu escritório retirar dinheiro?
Fernando Migliaccio da Silva: Diversas vezes.
Juiz Federal: Quando tem aqui então o 'programa B': 2 milhões, 1 milhão e
1 milhão, é ele indo retirar dinheiro?
Fernando Migliaccio da Silva: Sim.
Juiz Federal: Como é que ele fazia isso?
Fernando Migliaccio da Silva: Ele ia ao escritório. Primeiro ele ia da mesma for-
ma que a Mônica. "Como é que vai ser? Quando é que eu posso vir? Qual o
cronograma?" A gente combinava e nas datas que nós... e outra coisa, era ab-
solutamente proibido eu transacionar recursos dentro do escritório, mas nesse
caso a gente abria exceção. Porque ele falou que não queria, que queria que
ele buscasse e tinha que ser lá. Aí ele ia na minha sala, eu pedia para o presta-
dor trazer os reais, ele botava na mochila e ia embora.
Juiz Federal: Entregava em espécie?
Fernando Migliaccio da Silva: Em espécie, na mão dele, na minha sala.
Juiz Federal: Normalmente que quantias cada vez?
Fernando Migliaccio  da Silva:  Excelência,  foram tantas  vezes  que eu não
posso precisar, mas sempre nunca menos do que um milhão.
Juiz Federal: E cabia tudo isso na mochila, na mala?
Fernando Migliaccio da Silva: Dependendo das notas, cabe até uns 2, 3 milhões
numa mochila.
Juiz Federal: Esse pagamento em 2012, o senhor tem ideia do que, qual que é o
motivo disso?
Fernando Migliaccio da Silva: Não. 
Juiz Federal: Por quê que não tem 'evento' ali?
Fernando Migliaccio da Silva: Não sei dizer, Excelência.
Juiz Federal: E essa foi a única época que ele retirou valores?
Fernando Migliaccio da Silva: Não.
Juiz Federal: Em 2012?
Fernando Migliaccio da Silva: Não.
Juiz Federal: E por quê é que antes não tem então o 'programa B'?
Fernando Migliaccio da Silva: Porque deve ter alguma coisa que é fora dessa
planilha italiana, mas eu não saberia dizer.
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Juiz Federal: Desde quando que o senhor, aproximadamente, o senhor tem co-
nhecimento que ele foi lá buscar dinheiro?
Fernando Migliaccio da Silva: Excelência, eu não posso precisar, mas a gente
pode tentar por aproximação. Ele foi algumas vezes no Edifício Eldorado então,
foi antes da gente se mudar para o Edifício da Odebrecht.
Juiz Federal: E isso foi...
Fernando Migliaccio da Silva: Bom, no mínimo 2012 que está aqui, mas… então,
não posso precisar se foi antes, não posso.
Juiz Federal: E esses valores eram para o Branislav ou eram pra alguma outra
pessoa?
Fernando Migliaccio da Silva: Me diziam que era para o Palocci, mas me dizi-
am, né.
Juiz Federal: Quem dizia ao senhor?
Fernando Migliaccio da Silva: O Hilberto Silva.

Em perfeita consonância com o depoimento prestado por FERNANDO MI-

GLIACCIO, HILBERTO SILVA também revelou em seu interrogatório a realização de diversos

entregas de valores em espécie para BRANISLAV KONTIC, valores estes que eram decorren-

tes da relação mantida entre MARCELO ODEBRECHT  e ANTONIO PALOCCI e que eram

contabilizados na Planilha Italiano sob a rubrica “Programa B”:

Juiz Federal:O senhor conheceu o senhor Branislav Kontic?
Hilberto Silva:Conheci como Beni.
Juiz Federal:Beni?
Hilberto Silva:É. O nome que me foi dado era Beni.
Juiz Federal:O senhor pode me esclarecer a circunstância, como o senhor co-
nheceu ele então?
Hilberto Silva:Mesmo fluxo de Marcelo. Marcelo recebeu ele e encaminhou
ele pra falar comigo…
(….)
Hilberto Silva:Pois não. Então Marcelo, como fez com dona Mônica, me in-
formou que o Beni, hoje eu sei, o Branislav, vim a saber agora no proces-
so, já na prisão dele, e vendo ele na televisão, ele me procurou, eu tinha
um compromisso pra pagar a ele, compromisso esse autorizado por Mar-
celo, eu chamei Fernando, encaminhei ele a Fernando. E nesse caso, os
outros contatos vários dele, já foram direto com o Fernando, existiu me-
nos formalidade do que existiu com outros.
Juiz Federal:E o senhor sabe me dizer mais ou menos quando foi que o senhor
conheceu ele pela primeira vez, o ano talvez?
Hilberto Silva:Talvez 2013, 12 ou 13.
Juiz Federal:E foi lhe dito pelo senhor Marcelo ou pelo senhor Branislav, Beni
que o senhor afirma, qual era a causa desses pagamentos?
Hilberto Silva:Não, a causa não. Por acaso, como eu controlava a conta 'Itali-
ano' ele, Marcelo, me dizia: “Olha, pague Beni X e debite na conta Italia-
no, na rubrica Italiano.” E aí eu sabia que ele estava vinculado ao Italiano.
Juiz Federal:Vou lhe mostrar aqui uma planilha que se encontra na denúncia, o
senhor tem a planilha?
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Hilberto Silva:Não sei se é a mesma do senhor, mas… 
Juiz Federal:É. Essa planilha, o senhor reconhece essa planilha, não evidente-
mente da denúncia, mas o senhor já tinha visto antes?
Hilberto Silva:Já, essa planilha foi inicialmente feita, rabiscada por Marcelo, ele
me chamou na sala dele, rabiscou a planilha, pegou uma folha em branco e
me pediu pra arrumar e ter ela sempre atualizada. Eu aí coloquei em Excel, co-
loquei esse sistema de fontes e usos, e passei a atualizálasempre que tinha
uma movimentação, essa planilha aqui só quem autorizou saída e entrada foi
o Marcelo.
Juiz Federal:O senhor pode me esclarecer, em síntese, o que representa essa
planilha?
Hilberto Silva: Uma conta corrente do que essas pessoas, aqui embaixo do
saldo, tinham de saldo para solicitar.
Juiz Federal:Junto à Odebrecht?
Hilberto Silva:Junto à Odebrecht.
Juiz Federal:Esses pagamentos retratados na planilha são todos do setor
de pagamentos paralelos?
Hilberto Silva:Todos feitos pelo setor de pagamento paralelo.
Juiz Federal:Ou seja, nenhum deles compõe a contabilidade oficial da em-
presa?
Hilberto Silva:Nenhum dele compõe a contabilidade oficial da empresa.
Juiz  Federal:Por  que  o  nome  Italiano,  “Programa  Especial  Italiano”  em
cima?
Hilberto Silva:Foi Marcelo que abriu, planilha 'Italiano'. À época o único inte-
ressado era 'Italiano', depois surgiu o 'PósItália' e o 'Amigo'.
Juiz Federal:Italiano é o codinome que representa quem?
Hilberto Silva:Antônio Palocci.
Juiz Federal:Isso lhe foi dito pelo senhor Marcelo Odebrecht?
Hilberto Silva:Foi me dito pelo senhor Marcelo Odebrecht e também pela
Doutora  Mônica,  quando ela  ia  buscar,  ela  falava:  “Porque meu chefe
mandou eu vir buscar aqui um valor da conta corrente dele.” E o chefe
dela, que ela se referia, era ele, que coordenava a campanha. As campa-
nhas
Juiz Federal:O chefe, quem era?
Hilberto Silva:Antônio Palocci.

Também em sintonia com o relato feito por HILBERTO SILVA e FERNAN-

DO MIGLIACCIO,  MARCELO ODEBRECHT, efetivo controlador dos repasses registrados na

Planilha Italiano e responsável pelo contato direto com ANTONIO PALOCCI, narrou em seu

interrogatório que as quantias em espécie entregues a BRANISLAV KONTIC diziam respeito

a entregas solicitadas e autorizadas por ANTONIO PALOCCI.  Nesse sentido, destacam-se os

seguintes trechos do interrogatório de MARCELO ODEBRECHT: 

 

Juiz Federal:Aí em 2012 tem esse “Programa B”.
Marcelo Odebrecht: É, aí já é Brani.
Juiz Federal:Branislav Kontic?
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Marcelo Odebrecht: É, aí substituiu na verdade o Juscelino pelo Brani, quando
Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia: “O Brani
vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos.”
Juiz Federal:E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci?
Marcelo Odebrecht: Falava

A respeito dos referidos pagamentos narrados pelos colaboradores, cumpre

esclarecer que foram registrados na Planilha Programa Especial Italiano, documento este que

corrobora a efetiva realização de pagamentos (com a dedução dos valores do saldo existen-

te) e a vinculação de tais entregas ao chefe de BRANISLAV KONTIC, o também réu ANTO-

NIO PALOCCI, controlador da conta registrada na Planilha Programa Especial Italiano:

Neste cenário, tanto o fato de que BRANISLAV KONTIC recebia documen-

tos relativos às tratativas ilícitas engendradas entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PA-

LOCCI quanto o fato de que , por determinação e delegação de ANTONIO PALOCCI,  BRA-

NISLAV KONTIC buscava na sede da ODEBRECHT recursos em espécie relativos a pagamen-

tos ilícitos feitos pelo grupo empresarial em favor de ANTONIO PALOCCI revelam inequivo-

camente o conhecimento por parte de   BRANISLAV KONTIC   acerca do esquema ilícito exis-

tente entre   ANTONIO PALOCCI   e   MARCELO ODEBRECHT   e dos pagamentos espúrios dele

decorrentes.

Outrossim, como já demonstrado acima, restou demonstrado que a atuação

de BRANISLAV KONTIC em auxílio a ANTONIO PALOCCI englobou também os ilícitos co-

metidos em detrimento da PETROBRAS.

Por fim, no que toca especificamente à interferência exercida por ANTONIO

PALOCCI na contratação de 21 sondas, para que não haja dúvidas de que o modelo final de

licitação e contratação implementado a partir da intervenção de ANTONIO PALOCCI efetiva-

mente viabilizou o cenário que melhor atendia aos interesses do Grupo Odebrecht, cumpre
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destacar que, a partir do modelo implementado, ao final do processo licitatório, o contrato

de  construção firmado pelo  Estaleiro  Enseada do  Paraguaçu  se  deu pelo  preço de USD

792.497,580 por unidade, preço este superior àquele que havia sido apresentado pela própria

ODEBRECHT quando da primeira licitação para construção de 7 sondas.  Além disso, foi tam-

bém viabilizado que o preço de afretamento fosse fixado em patamar significativamente ele-

vado, tendo as propostas de afretamento vencedoras sido apresentadas em valores próximos

àqueles que já haviam sido considerados excessivos na anterior licitação cancelada (que ha-

via sido aberta para afretamento de 19 sondas). 

Assim como a licitação anterior aberta para afretamento de 19 sondas (e

cancelada em razão de o preço ter sido considerado elevado), o certame lançado pela Petro-

bras para o afretamento de 21 sondas também continha as mesmas exigências de construção

e de conteúdo nacional.  Conforme bem esclarecido pela testemunha LIZARDA IGARAZI (fun-

cionária da Petrobras que coordenou a licitação aberta para contratação do afretamento de

19 sondas), divergiram as duas licitações pelos fato de que, na licitação para afretamento de

21 sondas, ao ser convidada a Sete Brasil, foi determinado que a proposta a ser apresentada

pelas empreiteiras deveria vir associada a um operador com experiência.

Sobre a semelhança entre os modelos das licitações para afretamento de 19

sondas e 21 sondas e sobre o fato de os preços apresentados pelos licitantes também terem

sido bastante similares  - e nitidamente elevados – cabe destacar o seguinte trecho do depoi-

mento da testemunha LIZARDA IGARAZI (EVENTO 617):

Juiz Federal: E essa nova licitação no processo das 21 seguiu o padrão da ex-
ploração e produção ou da diretoria de serviços?
Lizarda Yae Igarasi:Do E&P, da exploração e produção, foi um processo de afre-
tamento e prestação de serviços.
Juiz Federal:No mesmo formato da licitação que não havia dado certo?
Lizarda Yae Igarasi:Muito parecido, exceto pelo fato que nas 19 as empresas
convidadas eram empresas operadoras de sonda, nas 21 já houve a figura da
Sete Brasil e algumas outras empreiteiras foram convidadas também, e havia
uma condição, tanto a Sete Brasil quanto essas empreiteiras não tinham expe-
riência em operação de sondas de perfuração, elas poderiam apresentar pro-
posta, só que a operação da sonda tinha que ser necessariamente de uma em-
presa experiente, que eram as empresas também convidadas no mesmo pro-
cesso, então elas tinham que vir casadas, teria que vir um documento dizendo,
por exemplo, que a Sete Brasil estava apresentando proposta, mas que uma
empresa experiente em operação de sondas seria a operadora.
Juiz Federal:E nessa licitação dessas 21 não tinha também a exigência da cons-

  60/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

trução, como é que funcionava?
Lizarda Yae Igarasi: Sim, também tinham que ser unidades construídas no Brasil,
também o grande objetivo de todos esses processos era atingir o conteúdo lo-
cal que a gente tinha em todos os contratos com a ANP, então a construção no
Brasil era crucial para esses processos.
Juiz Federal:  Mas naquela licitação que a senhora disse que não deu certo,
aquela primeira licitação da exploração     e produção, também havia a exigência
da construção?
Lizarda Yae Igarasi: Sim, também tinham que ser sondas construídas no Brasil, o
objetivo também era atender a questão de conteúdo local.
Juiz Federal:No mesmo formato daquela posterior?
Lizarda Yae Igarasi:No mesmo formato das 21, exceto por essa diferença nas
empresas a questão de conteúdo local era crucial em todas elas.
Juiz Federal:Não sei se a senhora se recorda, os preços nessa primeira licitação
foram diferentes dos preços dessa última licitação, que acabou sendo realizada
e finalizada com a Sete Brasil?
Lizarda Yae Igarasi:A semana que passou eu revisei esses números e na verdade
os preços eram muito similares, ou seja, o processo da Sete Brasil foi pratica-
mente, a gente fechou o processo 1 ano e meio, 2 anos depois, e em termos de
taxas o processo das 19 até que, olhando depois, eram bem razoáveis os nú-
meros apresentados.
Juiz Federal: Comparativamente com o que acabou prevalecendo?
Lizarda Yae Igarasi: Exatamente.
Juiz Federal:  Mas aquela licitação lá atrás que foi cancelada por se entender
que era preço excessivo ou propostas inaceitáveis, é isso?
Lizarda Yae Igarasi:   É, que as taxas ainda estavam acima. É importante dizer que
também nesse período, o mercado de óleo varia muito, então uma diferença
de 2 anos a gente sempre compara com a situação do mercado naquele mo-
mento,  então  tem  uma  variação  de  mercado,  mas,  sem  dúvida  nenhuma,
olhando depois o que foi contratado das 7 era muito similar ao que foi cance-
lado lá das 19.

Como visto,  informou LIZARDA IGARAZI  que  a  primeira  licitação (aberta

para a contratação de 19 sondas) havia sido encerrada porque os preços foram considerados

muito altos.  A respeito da segunda licitação realizada também para afretamento (para a con-

tratação de 21 sondas), informou que, ao final da licitação, o preço foi bastante parecido com

aquele que havia sido obtido no primeiro certame, ou seja, foi bastante próximo daquele

preço que já havia sido considerado pelos funcionários da Petrobras elevado e contrário aos

interesses da estatal.

Embora, ao final da negociação que resultou na contratação das 21 sondas,

o valor da taxa diária de afretamento (USD 530.733,00) tenha resultado menor do que aquele

que havia sido apresentado na primeira licitação aberta (aquela para afretamento de 19 son-

das), a redução dos valores do afretamento não decorreu do modelo de licitação escolhido
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nem de eventuais ofertas mais competitivas ou concessões feitas por parte dos estaleiros,

mas de inúmeras concessões feitas pela própria Petrobras na fase de negociação12.

Nesse sentido, ao analisar os preços praticados na licitação para contratação

de afretamento de 21 sondas e ao compará-los com os preços ofertados na licitação para

afretamento de 19 sondas (cancelada por preço excessivo), foi destacado no Relatório da Co-

missão Interna de Apuração da Petrobras que, caso as mesmas concessões tivessem sido ofe-

recidas na anterior licitação, preços inferiores poderiam ter sido obtidos pela Petrobras:

“A justificativa para o lançamento do segundo certame (21 sondas) foi o cancela-

mento da primeira licitação por preços excessivos.

Entretanto, fica a dúvida se no primeiro processo de contratação (19 sondas, rea-

lizado em 2010), que, aparentemente, teve mais competitividade, fossem feitas as

mesmas concessões listadas acima, este não teria como resultado a obtenção de

taxas mais atrativas para a Petrobras.   Neste sentido,  foram feitas simulações

para avaliar o potencial de redução da taxa de afretamento da primeira licitação,

considerando a taxa mais baixa obtida, de US$ 630 mil, com a Etesco, e as con-

cessões feitas no processo que contratou as 21 sondas da Sete Brasil.

12 Conforme consignado no Relatório da Comissão Interna de Apuração (p. 116), “fizeram parte da
negociação os seguintes itens, já existentes no processo licitatório em questão, quando comparado
com a licitação anterior do E&P (19 sondas) com o mesmo objetivo de contratar o afretamento e a
prestação de serviço de unidades a serem construídas no Brasil:

1. Ampliação do prazo contratual de 10 anos para 15 anos;
2. Reajuste do valor da taxa diária durante o período de construção segundo índice de construção
de sondas de perfuração no Brasil;
3. Ampliação do prazo para rescisão contratual por atraso no início de operação de 2 para 3 anos;
4. Redução à metade da multa por atraso no início de operação e aplicação de forma escalonada
da mesma;
5. ampliação de 20% para 50% da parcela da taxa diária de afretamento sujeita a reajuste;
6.  possibilidade de utilização de Euros, Dólar e Reais no contrato de afretamento durante a cons-
trução, com possibilidade de alteração no percentual proposto para cada moeda ao término da
construção e quando do início da operação;
7. adequação da cláusula de multa pelo não atendimento do conteúdo local aos critérios da ANP
(EVENTO1, ANEXO84)
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Como pode ser observado nas simulações realizadas, caso as concessões feitas

para a Sete Brasil tivessem sido feitas para os licitantes do primeiro processo do

E&P, haveria o potencial para obtenção de taxas tão atrativas quanto às obtidas

com a Sete Brasil.

Assim, é possível contestar uma afirmação repetida ao longo do processo que re-

sultou na criação da Sete Brasil, a de que somente a Sete Brasil seria capaz de

fornecer para a Petrobras sondas com conteúdo local a taxas de mercado.

Aliás,  foi  observado que muitas vezes foram realizados comparativos entre os

processos de contratação do Primeiro Sistema (construção com o EAS e estrutura-

ção financeira),  o processo de afretamento de 19 sondas (licitação do E&P de

2010) e o processo de afretamento do Segundo Sistema de forma errônea, pois

existiam diferenças significativas nas bases de contratação.”13 

Ademais, como constatado pela testemunha EBERALDO DE ALMEIDA NETO

(Evento 617, TRANSCDEP6), o modelo de licitação empregado para a contratação de afreta-

mento de 21 sondas permitiu que, por meio da união de todos os efetivos concorrentes em

uma única proposta apresentada por meio da Sete Brasil, fosse cerceada a concorrência no

certame, tendo sobrevindo, de fato, apenas duas propostas, uma apresentada pela SETE BRA-

SIL (que englobava o interesse de todos os possíveis atuantes no mercado interno) e OCEAN

RIG, ambas com preços nitidamente bastante elevados.

Além disso, em seu depoimento prestado em juízo, EBERALDO DE ALMEIDA

NETO destacou, inclusive, que a taxa diária de afretamento praticada em decorrência dos

13 EVENTO 1, ANEXO85
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contratos de afretamento de 21 sondas firmados por intermédio da SETE BRASIL foi substan-

cialmente maior do que aquela praticada em contratos anteriores.  Narrou a testemunha que,

em ocasião anterior, em que também foi contratada a operação das sondas, com a obrigação

de que também houvesse construção, a taxa diária de operação ficou na faixa de 360 a 400

mil dólares.  Afirmou, ainda, que, no modelo anterior – utilizado para contratação de 12 son-

das pela taxa diária de aproximadamente 360 a 400 mil dólares - o risco era menor para a Pe-

trobras se comparado com o modelo implementado quando da contratação das sondas da

SETE BRASIL.  

Nesse  sentido,  relevante  transcrever  o  seguinte  excerto  do  depoimento

prestado por EBERALDO DE ALMEIDA NETO:

Juiz Federal:A informação que eu tenho no processo é que seria uma outra lici-
tação, cancelada a licitação anterior e aberto novo certame, foi incluída a Sete
Brasil,  foram convidados novamente as empresas que haviam participado do
certame anterior, é isso?
Eberaldo de Almeida Neto: Sim, essa foi a que de fato eu assinei depois pela
não contratação, depois houve uma posterior que foi a que de fato deu origem
aos contratos, que foi uma negociação com a Sete Brasil, foi posterior a essa. 
Juiz Federal:E a Sete Brasil estava na primeira licitação?
Eberaldo de Almeida Neto: A Sete Brasil, naquela licitação que a gente fez por
taxa diária ela não estava, então ela não estava, e aí os drilling contratctors não
obtiveram propostas dos estaleiros, alguns estaleiros virtuais inclusive, não es-
tavam nem construídos ainda,  eles  falavam que “Ah,  porque o pessoal  está
comprometido com o futuro, e talvez construir para a Sete Brasil”, mais ou me-
nos o que a gente ouvia, mas aí de fato a gente viu, as propostas não vieram e
a licitação foi cancelada, aí se instaurou essa outra que eu falei que deu o preço
excessivo, a Sete Brasil participou, deu preço excessivo, depois...
Juiz Federal:Nessa segunda só teve a Sete Brasil e Ocean Rig que apresentaram
propostas?
Eberaldo de Almeida Neto:Só as duas apresentaram propostas, porque a Sete
Brasil e algumas construtoras que estavam convidadas, que não tinham expe-
riência em operação de sonda, elas teriam que se casar com   um   operador que
detivesse experiência. 
Juiz Federal: Mas a orientação da Petrobras era pra Sete Brasil se associar com
todos esses estaleiros, com o Jurong, com Keppel Fells, Paraguaçu?
Eberaldo de Almeida Neto:Na verdade o que tinha na licitação é que a Sete
Brasil, como não tinha experiência, para ela entrar ela teria que trazer   um   ope-
rador com experiência, porque o risco é muito grande para operar uma sonda
dessas, é um equipamento caro, complexo, muitas pessoas a bordo, então...
Juiz Federal:Mas no final ela acabou trazendo   vários operadores  ?
Eberaldo de Almeida Neto: Trouxe vários operadores.
Juiz Federal: Isso não acabava excluindo o caráter competitivo da licitação,
porque esses operadores poderiam concorrer por conta?
Eberaldo de Almeida Neto: Pois é, de certa forma, aí é a questão também do
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investimento, esses operadores teriam acesso a um crédito pra construção de
uma sonda, eles teriam condições de fazer isso, eles não estariam alavancados
demais, aí entra uma série de outras questões que as empresas têm que res-
ponder, e a Sete, a princípio, estava aportando bastante recurso para essa cons-
trução, de BNDES, de fundos de pensão, de bancos.

(...)
Juiz Federal:O  senhor mencionou, havia um divergência,  não ficou claro pra
mim, essa divergência entre a exploração e produção e a diretoria de serviços,
qual era?

Eberaldo de Almeida Neto: Não, porque tinha que tradicionalmente, a contrata-
ção de sondas a gente fazia por afretamento e prestação de serviços, então a
gente procurava sondas existentes no mercado e essas sondas vinham, presta-
vam serviços, se ela operou ela ganhava a taxa diária, se ela não operou a gente
chama downtime, a gente não paga, ou seja, então para um drilling contractor,
o dono de uma sonda receber, ser viável, tem que ter um projeto muito bom e
uma operação muito boa, o que alinha com o nosso interesse, a gente quer
uma sonda que de fato opere, então a gente sempre achou a melhor opção isso
não só pra sonda com para outros equipamentos críticos, tem equipamentos
que a gente não tem demanda cem por cento e a gente faz isso, o mundo todo
faz isso também, e mesmo quando o mercado estava muito demandado e não
tinha sondas no mercado, que era esse período, eu lembro que em 2008, quan-
do eu fiz  a  apresentação à  diretoria  para contratação,  era  contratação com
construção porque houve uma inflação de demandas, as taxas estavam altíssi-
mas, então a gente estava com sondas pagando 620 mil dólares/dia, 680 mil
dólares/dia, e   com essa contratação que a gente fez para construir a gente
tira desse mindset de procura e oferta, disponibilidade, e parte para quan-
to custa construir, quanto vai ser a remuneração ao longo da operação, e a
gente conseguiu contratar na faixa de 360 a 400 e poucos mil dólares, a
gente conseguiu.  ..
Juiz Federal: Por dia?
Eberaldo de Almeida Neto: Por dia, a gente conseguiu baixar bastante, e aí a
apresentação que eu fiz na diretoria foi para 18 sondas, porque a gente tinha
essa demanda, essa última demanda bem maior...
Juiz Federal: Mas para construção e afretamento?
Eberaldo de Almeida Neto:  Para construção, mas quem construía eram os do-
nos das sondas, a gente pagaria o afretamento...
Juiz Federal: Só o afretamento?
Eberaldo de Almeida Neto:…  Mas exigia que eles construíssem sondas novas
que era pra, tipo, molhar o mercado com sondas novas, porque senão a taxa ia
só subir e, como a gente tinha uma demanda muito grande, a gente ia pagar
muito caro e ia acabar inviabilizando o desenvolvimento da produção.
Juiz Federal:Entendi.
Eberaldo de Almeida Neto: Então isso a gente fez, contratou essas duas, inclusi-
ve com empresas nacionais que construíram no exterior inclusive as sondas, a
Odebrecht construiu, a Queiroz, várias empresas fizeram as sondas no exterior.
Juiz Federal:E a divergência com a diretoria de serviços era...
Eberaldo de Almeida Neto:Não, não era divergência, o pessoal achava que dava
pra construir,  construir  no Brasil  colocando dinheiro da Petrobras,  e  a gente
achava que não era o melhor para a companhia.
Juiz Federal:Essa era a posição da diretoria de serviços?
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Eberaldo de Almeida Neto:Era a posição dos componentes do grupo, que colo-
cavam às vezes, e eu sabia pelos componentes do grupo que a gente lidava.
Juiz Federal:Não sei se eu entendi, era a posição da diretoria de serviços?
Eberaldo de Almeida Neto:Eu posso dizer o seguinte, eles achavam que era viá-
vel fazer isso, eu não sei se era...
Juiz Federal:Eles quem?
Eberaldo de Almeida Neto:O pessoal vinculado à diretoria de serviços, achava
que era viável fazer no Brasil...
Juiz Federal:Vinculados ao Renato Duque?
Eberaldo de Almeida Neto:O Renato Duque era o diretor da diretoria de servi-
ços, as outras pessoas vinculadas também, gerentes executivos e gerentes ge-
rais, então havia muita discussão inclusive nesse grupo de contratação, e a gen-
te recomendou a não contratação, tinha membros que achavam que devia con-
tratar, isso era natural na discussão.
Juiz Federal:E o senhor tem conhecimento se... Ou melhor, qual a posição que
prevaleceu no final?
Eberaldo de Almeida Neto:A posição que prevaleceu ao final, depois da negoci-
ação, foi a construção no Brasil.
Juiz Federal:O senhor tem conhecimento se houve alguma influência política do
Governo Federal para que fosse assumida essa posição?
Eberaldo de Almeida Neto:Eu não posso assegurar, não posso assegurar que eu
não participei, mas ouvir alguma coisa do tipo em reuniões, isso aí a gente ou-
via de certa maneira, que havia um interesse, até na própria reunião da direto-
ria, de apresentação, quando eu apresentei a contratação de 18 houve uma cer-
ta reação dos diretores e do presidente, que eram muitas sondas e que fatal-
mente seriam feitas fora do Brasil, e que seria um problema para se explicar, aí
se reduziu para 12 sondas, então isso aí eu ouvi.
Juiz Federal:E essas 12 foram contratadas no modelo que o senhor propôs?
Eberaldo de Almeida Neto:Foram contratadas no modelo que a gente propôs
em 2008.
Juiz Federal:Qual ficou a taxa diária dessa mesmo?
Eberaldo de Almeida Neto:Ficou de 360 e poucos mil a 400 e poucos mil, a
gente fez uma linha de corte em 420, mas contratou abaixo.
Juiz Federal:E a taxa diária da que foi contratada no outro modelo quanto
ficou, o senhor se recorda, aproximadamente?
Eberaldo de Almeida Neto:Eram superiores a 500 mil dólares, mas aí também
tem toda a questão do time também, aí o pessoal fez as comparações.
Juiz Federal:Esse modelo que o senhor colocou, desculpe minha ignorância em
perguntar isso, mas diminuiu o risco da Petrobras ou não?
Eberaldo de Almeida Neto: Sim,   diminuiu.

Restou comprovado, portanto, que o modelo de licitação para afretamento

de 21 sondas implementado com a interferência de ANTONIO PALOCCI tinha efetivamente

o condão de viabilizar uma melhor margem de lucro à ODEBRECHT, com a possibilidade de

contratação por valores mais substanciais do que os anteriormente praticados e exigidos pela

Petrobras nos certames anteriores.
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A partir do modelo implementado na licitação aberta para a contratação das

21 sondas, como bem destacado pela testemunha LIZARDA IGARAZI, além das exigências de

conteúdo local já existentes no modelo anterior (que havia sido aplicado na licitação para

afretamento de 19 sondas), ao ser também convidada para o novo certame a SETE BRASIL,

exigiu-se que a apresentação da proposta feita pela SETE BRASIL fosse formulada de modo

obrigatoriamente associado a um dos operadores já reconhecidos pela PETROBRAS.

Embora o modelo implementado não exigisse, a metodologia implementa-

da viabilizou que, para a apresentação da proposta, além da associação a diversos operado-

res, a SETE BRASIL também se associasse a diversos estaleiros nacionais, apresentando, em

conjunto, uma única proposta.  Em decorrência de tal modelo, a competição foi fortemente

prejudicada, permitindo a prática de valores muito superiores aos que se obteriam em um

ambiente de livre competição e de busca da melhor oferta para a PETROBRAS.  Tanto isso é

verdade que foram apresentadas apenas duas propostas para o certame: uma pela SETE

BRASIL (englobando os principais estaleiros nacionais, dentre os quais o ENSEADA DO PARA-

GUAÇU) e  outra pela OCEAN RIG, ambas consideradas excessivas e apenas contratadas após

processo de negociação com amplas concessões feitas pela Petrobras.

Ainda a confirmar que o modelo implementado para contratação das 21

sondas foi exatamente o discutido entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI na já

referida reunião ocorrida no dia 12/05/2011, relevante destacar que, no mesmo e-mail reme-

tido no dia 12/05/2011, MARCELO ODEBRECHT concluiu que, ao ter aceito o modelo pro-

posto por ANTONIO PALOCCI, tal modelo seria uma alternativa para sair do impasse, com a

ODEBRECHT ÓLEO E GÁS ganhando sondas de afretamento com a Sete Brasil e contratando

o estaleiro.

Conforme literalmente escrito por  MARCELO ODEBRECHT no referido e-

mail já reproduzido acima: “No final da reunião Italia saiu comigo (e voltou depois para me

perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação (para afretamento) pois

amanhã ia ter conversa com JSG.    Eu disse que sim, que seria uma alternativa para sair do

impasse, com a OOG ganhando sondas de afretamento com a Set e contratando o esta-

leiro”.

Exatamente como descrito no e-mail de 12/05/2011, após a adoção do mo-

delo viabilizado por   ANTONIO PALOCCI,   a ODEBRECHT OLEO E GÁS  efetivamente obteve 5

contratos de operação na licitação que foi lançada, e o Estaleiro Enseada do Paraguaçu foi
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contratado pela SETE BRASIL.

Ademais, também como referido acima, o modelo implementado permitiu

ainda ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu a celebração de contratos de construção no valor

de USD 792.497,580 por unidade, preço este superior àquele que havia sido apresentado

pela própria ODEBRECHT quando da primeira licitação para construção de 7 sondas e que já

àquela ocasião havia sido considerado demasiadamente elevado.

A expressiva elevação dos preços praticados nesta licitação para o segundo

sistema em comparação com aquela relativa ao primeiro sistema (7 sondas) foi também des-

tacada no Relatório da Comissão Interna de Apuração da Petrobras14 (fl. 122): 

“Em que pese possíveis alterações não substanciais nas especificações técnicas e o

intervalo de tempo entre assinatura de contratos, percebe-se uma elevação consi-

derável nos preços dos contratos de EPC do Segundo Sistema em relação aos con-

tratos assinados com o EAS relativos ao Primeiro Sistema.  Mais ainda, existe um

aumento em relação às propostas formuladas pelos mesmos estaleiros naquela

licitação vencida pelo EAS”.

Neste ponto, destaca-se ainda o seguinte quadro comparativo dos preços

ofertados na primeira licitação (de 7 sondas) e a de 21 sondas, conforme apurado pela Co-

missão Interna de Apuração da Petrobras.  Conforme se observa claramente, o preço prati-

cado relativamente ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu foi inclusive 5% mais alto do que

aquele que já havia sido considerado elevado na proposta apresentada no primeiro certa-

me 15:

Tabela 4 – Compara Valores Contratuais (por Unidade) em US$

Estaleiro
Proposta 1º Siste-

ma (mai/2010)

Contrato Assinado
2º Sistema
(mar/2012)

Diferença de
preços por son-

da

Variação de pre-
ços

Diferença de preços
em relação contrato

EAS

Variação em relação
ao contrato EAS

Estaleiro Jurong Aracruz 739.800.000 792.497.580 52.697.580 7% 130.068.990 20%

Keppel Fels (Fernavake Pte. Ltd.) 738.880.000 823.448.000 84.568.000 11% 161.019.410 24%

Estaleiro Enseada do Paraguaçu
S.A.

758.728.808 798.500.000 39.771.192 5% 136.071.410 21%

Ecovix – Engevix Construções ND 778.000.000 NA ND 115.571.410 17%

14 cf. Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DE&P 251/2015 (Evento 01, 
ANEXO85)

15 cf. Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DE&P 251/2015 (Evento 01, 
ANEXO85)

  68/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Oceânicas S.A

Desta forma, não resta dúvidas de que, assim como narrado por MARCE-

LO ODEBRECHT e mencionado em especial no e-mail trocado entre MARCELO ODEBRE-

CHT e MARCIO FARIA relativamente à reunião feita entre MARCELO ODEBRECHT,  DILMA

ROUSSEF e ANTONIO PALOCCI, o modelo proposto por ANTONIO PALOCCI  e aprovado

por MARCELO ODEBRECHT- que envolvia a Sete Brasil -   foi o efetivamente implementa-

do para a licitação do afretamento de 21 sondas e conferia uma situação mais confortável à

ODEBRECHT.

Conforme exposto, restou comprovada, portanto, a prática do crime de

corrupção passiva por  parte  de  ANTONIO PALOCCI  e  BRANISLAV KONTIC (art.  317,

caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, CP); e o de corrupção ativa de MARCELO ODEBRECHT (art.

333,   caput   e parágrafo único, c/c art. 327, § 2º, CP).

Outrossim, como já referido, esta atuação ilícita de ANTONIO PALOCCI -

englobada  na  relação  ampla  de  favorecimentos  e  pagamentos  espurios  mantida  entre

ANTONIO  PALOCCI e  MARCELO  ODEBRECHT –  viabilizou  que  a  quantia  de  US$

10.219.691,08, relativa a parte da propina contabilizada na Planilha Italiano em favor de

ANTONIO PALOCCI,  fosse repassada pela ODEBRECHT a  JOÃO SANTANA e  MONICA

MOURA por ordem de ANTONIO PALOCCI.

O efetivo pagamento da vantagem indevida restou demonstrado a partir

dos comprovantes bancários das transferências realizadas pela ODEBRECHT (por meio das

contas  INNOVATION  e  KLIENFELD)  para  a  conta  SHELLBILL,  de  propriedade  dos

publicitários do Partido dos Trabalhadores  JOÃO SANTANA e  MONICA MOURA,  bem

como a partir dos extratos da conta SHELLBILL (EVENTO 1, ANEXO44).

Apenas  a  título  de  exemplo,  reproduz-se  um  dos  comprovantes  de

transferências já juntados aos presentes autos(EVENTO 1, ANEXO44):
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 2.3. Da atuação de JOÃO SANTANA e MONICA MOURA como benefi-

ciários da corrupção passiva

Exatamente como narrado na denúncia, restou comprovado no curso da ins-

trução que JOÃO SANTANA e MONICA MOURA atuaram como beneficiários da corrupção

passiva de ANTONIO PALOCCI 

Conforme descrito na denúncia,  JOÃO SANTANA e MONICA MOURA re-

ceberam da ODEBRECHT a quantia de US$ 10.219.691,08 (dez milhões, duzentos e dezeno-

ve mil, seiscentos e noventa e um dólares e oito centavos), valor este proveniente da corrup-

ção passiva de ANTONIO PALOCCI.

Segundo já relatado na inicial acusatória e confirmado pelos próprios réus

em juízo,  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA realizaram, desde 2002 até 2014, diversos

serviços de marketing eleitoral relacionados a campanhas eleitorais de candidatos do Partido

dos Trabalhadores.  

Ao ser  interrogada em juízo,  MONICA MOURA asseverou que,  desde a

campanha presidencial de 2006, ela e JOÃO SANTANA recebiam altas somas de recursos da

ODEBRECHT,  valores  estes  referentes  ao pagamento de despesas  não  contabilizadas  das

campanhas eleitorais  de candidatos  petistas  para os  quais  atuaram.   Ressaltou  MONICA

MOURA que, desde a campanha presidencial de 2006 até as demais campanhas ocorridas

até o ano de 2014 (com exceção feita unicamente à campanha presidencial de 2014), os valo-

res não contabilizados por eles recebidos da ODEBRECHT foram pagos mediante negociação

e autorização de ANTONIO PALOCCI.

Ao descrever o procedimento adotado para o recebimento dos recursos não

contabilizados, MONICA MOURA destacou que, em todas as campanhas em que trabalhou

para o Partido dos Trabalhadores, com exceção da campanha presidencial de 2014, o recebi-

mento da ODEBRECHT dos valores não contabilizados se deu por determinação e orientação

de ANTONIO PALOCCI.  Com relação aos valores objeto da denúncia, destacou que efetiva-

mente o recebimento se deu por acerto feito com a ODEBRECHT por ANTONIO PALOCCI.

Narrou MONICA MOURA que, ao receber os recursos da ODEBRECHT, tan-

to ela quanto JOÃO SANTANA tinham conhecimento que o Grupo Odebrecht possuía inú-

meros contratos com o Poder Público, e que os pagamentos espúrios a eles realizados por
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determinação de ANTONIO PALOCCI teriam relação com possíveis esquemas ilícitos envol-

vendo tais contratos firmados pela ODEBRECHT, com práticas ilícitas tais como favorecimen-

tos, superfaturamentos, etc.

Sobre os fatos, em especial a corroborar que tinham conhecimento que os

recursos seriam provenientes de possíveis favorecimentos ilícitos concedidos à  ODEBRECHT

pelo governo do qual ANTONIO PALOCCI fazia parte e que o recebimento dos recursos pelo

casal se deram efetivamente a partir de negociações que haviam sido feitas por ANTONIO

PALOCCI com a ODEBRECHT, tendo ANTONIO PALOCCI indicado aos publicitários que de-

veriam se dirigir à empreiteira para o recebimento de valores não contabilizados por ele já

acertados, relevante descrever os seguintes trechos do interrogatório de MONICA MOURA:

Juiz Federal:Certo.  O Grupo Odebrecht,  a sua empresa,  a senhora,  o senhor
João Santana, tiveram relacionamento com o Grupo Odebrecht?

Mônica Regina Cunha Moura:Sim, sim, bastante.

Juiz Federal:Fizeram campanhas para o Grupo Odebrecht, tendo ele, vamos di-
zer, como destinatário do serviço?

Mônica Regina Cunha Moura:Não, não, nunca.

Juiz Federal: Receberam pagamentos do Grupo Odebrecht?

Mônica Regina Cunha Moura: Sim, sempre, em todas as campanhas pratica-
mente que a gente fez no Brasil, não todas, mas em muitas delas recebe-
mos, uma parte do pagamento era feita pela Odebrecht.

Juiz Federal:Esses pagamentos não eram contabilizados?

Mônica Regina Cunha Moura: Não eram contabilizados.

(…)

Mônica Regina Cunha Moura:Então,  eu sei que foi pago para gente em 2011,
10 milhões de reais, que foi 4 milhões e poucos mil dólares na nossa conta
Shellbill que era referente a esses 10 milhões que a Odebrecht tinha se com-
prometido a pagar, uma parte do que ele tinha se comprometido a pagar, aí
eles anotam aqui várias coisas, vários detalhes que eu realmente não me lem-
bro, de como... eu sei que eles pagaram em 2010 uma parte em dinheiro, 5 ou
6 milhões, não me lembro bem, em dinheiro, durante o período de campanha
que eu precisava para as despesas e tal, e uma outra parte de 10 milhões de re-
ais foi pago na Shellbill logo no ano seguinte, eles fizeram vários depósitos em
2011. 

Juiz Federal:E por que pagar, a campanha já não tinha acabado em 2010, por
que pagar em 2011?

Mônica Regina Cunha Moura:Acontecia frequentemente isso Doutor, sempre,
sempre, quase sem exceção todos os anos a gente fazia assim, fazia uma pro-
gramação de pagamento, de como seria, eu fazia com alguém da Odebrecht,
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normalmente com o Fernando Migliaccio ou com o Hilberto, e a gente fazia
uma programação de pagamentos em dinheiro nessa conta, de "x" parcelas de
tanto, nem sempre dava certo, na maioria das vezes não dava certo ao longo
do...  e ficava muita coisa para pagar depois, às vezes eles me avisavam até,
“Olha, esse valor aqui eu só vou te pagar depois, não vou te pagar esse ano, só
vou te pagar ano que vem, tudo bem?”, aí nós “Tudo bem”, tinha que aceitar,
então pagava no ano seguinte, quase todas as campanhas eu recebi no ano se-
guinte da Odebrecht o valor correspondente, alguma coisa no mesmo ano e
grande parte no ano seguinte.

(…)

Juiz Federal:Esses depósitos que se reporta a planilha,  que foram feitos em
2011 e 2012 pelo Grupo Odebrecht na conta Shellbill, dizem respeito a despe-
sas de campanha aqui no Brasil?

Mônica Regina Cunha Moura:  Desses 10 milhões de dólares que tem nessa
planilha, diversas transferências, uma parte, que é exatamente todos os de-
pósitos de 2011, se referem à campanha da Dilma Roussef de 2010, que é a
parte que eu falei que eles pagaram em 2011, se não me engano é 4 milhões e
poucos mil dólares, que são esses 10 milhões que eu falei que a Odebrecht pa-
gou, mas em 2012 têm vários outros depósitos que já é a colaboração da Ode-
brecht para a campanha do Haddad, que a gente fez em 2012, eles pagaram
parte aí em 2012, eles pagaram também uma parte da campanha da Venezue-
la, que não tem nada a ver com o Brasil, mas eles estão na Venezuela, são mui-
to fortes lá, têm milhares de obras, eles ajudaram o presidente Hugo Chávez,
pagaram uma parte pra gente, e tem também uma parte pequena, mas tem,
da campanha do Patrus Ananias, que a gente também fez nesse ano, que eles
colaboraram também com uma pequena parte,  então tem uma mistura de
campanhas aí que eu não sei identificar exatamente qual depósito é exata-
mente referente ao que, mas eu sei que em 2012 tem pagamentos de Patrus
Ananias, Haddad e Venezuela.

Juiz Federal: Relativamente a esses pagamentos não contabilizados que re-
cebiam por campanhas eleitorais, relacionadas aí ao Partido dos Trabalha-
dores, a senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do Partido
dos Trabalhadores  ?

Mônica Regina Cunha Moura:Sim, sempre o Antônio Palocci.

Juiz Federal:Sempre Antônio Palocci?

Mônica Regina Cunha Moura: Sempre, desde 2006  , a primeira campanha que
a gente fez, não a primeira com o partido, mas a primeira da reeleição do pre-
sidente Lula, que foi em 2006, o meu interlocutor para discutir valores, enfim,
negociar a campanha, foi o Palocci, até 2012, 2014 ele já não estava, ele já não
entrou.

(…)

Juiz Federal:Mas então essa conversa, se é que eu entendi, se eu não entendi a
senhora me corrija, essa conversa já se tinha primeiro com os agentes do pró-
prio partido? 

Mônica Regina Cunha Moura:Sim, a primeira conversa, esse primeiro acerto
de valores e de como seria pago era sempre com alguém do partido, no
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meu caso o Palocci, sempre. 

Juiz Federal:Inclusive quanto ao fato do pagamento ser não contabilizado?

Mônica Regina Cunha Moura: Sim, era quando me diziam “Quanto vai ser?”,
“Tanto”, aí sempre tinha a pechincha, vai, não vai, caro, não caro, e depois que
acertavase o valor dizia “Olha, agora desse valor tem que ser x, uma parte por
fora e uma parte por dentro”, e aí começava outra luta, outro embate, que era
“Ah, vamos botar mais por dentro”, “Ah, não pode, tem que ser mais por fora”,
enfim…

Juiz Federal: Tá, mas a senhora teve essas conversações, por exemplo, com
o senhor Antônio Palocci?

Mônica Regina Cunha Moura:Sim, sempre, foi sempre ele. 

Juiz Federal:Inclusive relativo, por exemplo, a esses pagamentos em 2011?

Mônica Regina Cunha Moura: Os pagamentos em 2011 já não estive mais com
ele porque eu já tinha acertado em 2010, depois que o Palocci acertava co-
migo o valor da campanha ele me dizia “Então tá, então vai ser x por den-
tro, ok, isso você acerta com o tesoureiro, faz contrato e pápápá, e essa
parte por fora o partido vai pagar tanto...”, aí me dizia quem é que eu ia
procurar do partido, quem era a pessoa dele que ia me pagar, “e a Odebre-
cht vai colaborar...”, isso desde 2006, quando ele falou a primeira vez que
a Odebrecht Odebrecht vai colaborar...”, isso desde 2006, quando ele falou
a primeira vez que a Odebrecht ia colaborar com... “vai colaborar com tan-
to, vá lá e acerte com eles como é que você quer”, a partir daí ele…

Juiz Federal:A partir daí então era com…

Mônica Regina Cunha Moura: Só quando atrasava, quando tinha algum proble-
ma, quando a coisa atrasava muito, que acontecia muito de atrasar, aí eu pro-
curava o Palocci para reclamar porque tinha atrasado, porque sempre atrasava
muito.

(…)

Mônica Regina Cunha Moura: Veja bem, Doutor, eu tinha consciência do risco
que eu estava correndo, do risco... não só do risco físico meu de estar lidando
com tanto dinheiro e pagando gente, recebendo dinheiro e andando, como
que eu estava sonegando imposto, que eu não estava contabilizando aqueles
valores, isso eu tinha certeza, e eu também não posso negar que eu imagi-
nava que algum acordo eles tinham para que uma empresa pagasse tanto
dinheiro por fora de uma campanha, eu imaginava que eles tinham, sei lá,
acordos, eu vi, a Odebrecht, por exemplo, tinha milhões, tinha não, tem
obras no governo, então eu sempre achei que tinha uma contrapartida ali,
de que eles... agora, exatamente que tipo de negócio eles tinham e de onde vi-
nha, o que era isso, o que originava esse recurso, eu nunca tive ideia, nunca
soube, nunca soube, eu imaginava que tinha alguma ilicitude entre eles, mas eu
nunca soube de detalhe nenhum, não tinha porque eles me contarem isso.

Juiz Federal:  E o senhor João Santana, qual era o grau de conhecimento
que ele tinha, por exemplo, dessas situações todas?

Mônica Regina Cunha Moura: A mesma coisa que eu, a gente até conversava
sobre isso, sobre a Odebrecht estar pagando campanha para o PT, todo
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ano pagava uma parte, e a gente até falava sobre isso, eles tem tanto ne-
gócio...  e  eu  imaginava,  eu  imaginava  que  era...  eu  imaginava,  assim,
como é que esse dinheiro... porque eles não vão dar de graça isso, eu ima-
ginava que era superfaturamento de obra, tinha uma obra não sei aonde
que eles botavam um valor a mais pra daí esse valor reverter em colabora-
ção e pagar a gente ou outras coisas que eles pagavam, que eu não sei se
pagavam, mas... hoje sei, mas não sabia na época, mas o João tinha o mesmo
conhecimento que eu, a gente sabia que devia ter alguma negociata entre
eles, mas o que era não.

Na mesma linha, JOÃO SANTANA 

Juiz Federal:O senhor tinha informação sobre a parte financeira da empresa?
João Cerqueira de Santana Filho:Tinha constante, inclusive porque nós somos
casados, mas eu não acompanhava o dia a dia, inclusive por uma inaptidão na-
tural que eu tenho de tratar com finanças, mas sempre estive informado e sem-
pre concordei com as decisões que ela tomava
(…)
Juiz Federal:Houve recebimento de pagamentos não contabilizados prove-
nientes do Grupo Odebrecht?
João Cerqueira de Santana Filho:Sim, sim, bastante
(…)
Juiz Federal: Indo um pouco mais adiante ali nessa planilha, senhor João Santa-
na, tem uma referência em 2011, “Feira, atendido 3.5mm, de fevereiro a maio de
2011, saldo evento 10 milhões”, e depois esses mesmos 10 milhões tem lá “Fei-
ra, pagamento fora, 10 milhões de dólares”, correspondente ali a 16 milhões de
reais,  o senhor sabe me dizer se esses lançamentos correspondem a alguma
coisa que efetivamente aconteceu?
João Cerqueira de Santana Filho:Perdão, Doutor…
Juiz Federal: 2011.
João Cerqueira de Santana Filho:2011?
Juiz Federal:Isso. Um pouco mais adiante ali, embaixo…
João Cerqueira de Santana Filho:Em 2011, o que trata especificamente esse pro-
cesso, que eu examinei antes desse depoimento, há depósitos nesse período de
1 ano feito por offshores da Odebrecht relacionados, salvo engano, primeiro a
um restante de dívida da campanha presidencial da Presidente Dilma de 2010 e
também uma parte de campanha da Venezuela, e um pouco de campanhas mu-
nicipais que iriam se realizar, estavam se realizando em 2012, do Prefeito Fer-
nando Haddad e do candidato Patrus Ananias de Minas Gerais.
Juiz Federal:Todos de interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores?
João Cerqueira de Santana Filho:O mesmo partido e os mesmos agentes.
Juiz Federal:Inclusive da Venezuela também?
João Cerqueira de Santana Filho:A Venezuela sim, também houve o... o senhor
permite então esclarecer, dar mais um pouco mais de detalhes…
Juiz Federal:Sim.
João Cerqueira de Santana Filho:É o seguinte, a campanha da Venezuela nós fo-
mos convidados a fazer, o principal articulador e garantidor dessa campanha foi
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o então embaixador da Venezuela no Brasil, senhor Maximilian...
Juiz Federal:Não, não vamos, assim, não vamos entrar em detalhes sobre coisas
que aconteceram no exterior, a pergunta que eu fiz… 
João Cerqueira de Santana Filho:Não, ele era o embaixador da Venezuela no
Brasil.
Juiz Federal:Tá, mas, a pergunta que eu fiz ao senhor, assim, esses pagamentos
feitos lá fora, o senhor mencionou que era dívida da campanha de 2010… 
João Cerqueira de Santana Filho:2010… 
Juiz Federal:E eleições municipais de 2012.
João Cerqueira de Santana Filho:Eleições municipais.
Juiz Federal:Certo.
João Cerqueira de Santana Filho:Em 2012 de São Paulo e Minas Gerais.
Juiz Federal:Esses pagamentos da parte da Venezuela também foram feitos a
pedido de agentes do Partido dos Trabalhadores?
João Cerqueira de Santana Filho:O que eu tentava explicar ao senhor é que o
embaixador da Venezuela tinha contatos tanto com o Partido dos Trabalhadores
como com empresas brasileiras, empresas brasileiras que trabalhavam na Vene-
zuela, então há uma interface entre um agente público venezuelano e pessoas
integrantes do Partido dos Trabalhadores, mas não que nós tenhamos sido con-
vidados em primeira instância, em primeiro lugar, pelo partido da Venezuela,
mas tivemos uma espécie de suporte político e aval também do PT.
Juiz Federal:Certo. Essa conta, ou melhor, relativamente a esses pagamentos não
contabilizados, como é que sua empresa recebia esses pagamentos?
João Cerqueira de Santana Filho:Esses pagamentos, eu imagino que Mônica te-
nha detalhado, uma parte pela conta Shellbill e também uma parte desse rece-
bimento era feito no Brasil através de cash.
Juiz Federal:Para recebimento no exterior era utilizada alguma conta específica?
João Cerqueira de Santana Filho:A conta Shellbill exclusivamente.
(…)
Juiz Federal:O senhor tratava desses pagamentos ou recebimentos com o Grupo
Odebrecht?
João Cerqueira de Santana Filho:Não, diretamente nunca tratei, assim, no dia a
dia, mas em um primeiro contato, onde isso sempre... no primeiro momento,
onde isso aconteceu, para ser mais preciso historicamente, foi na campanha de
2006,  a campanha de reeleição do Presidente Lula,  o primeiro contato,  com
quem, falei primeiro com Antônio Palocci.
Juiz Federal:Mas aí o senhor está falando do Partido dos Trabalhadores né, não
do Grupo Odebrecht?
João Cerqueira de Santana Filho:Sim, mas foi a pessoa que me disse que o pa-
gamento seria feito pela Odebrecht, posso então relatar com mais detalhes?
Juiz Federal:Sim, sim.
João Cerqueira de Santana Filho:É o seguinte, quando eu fui chamado de volta,
de volta porque eu tinha saído na précampanha do Presidente Lula, gostaria até
de contar um pouco essa história. Em 2001 eu rompi minha sociedade com
Duda Mendonça, unilateralmente, eu saí da sociedade e fiquei fora da campa-
nha porque decidi, porque tinha divergências de linhas e etc.. Quando ocorre a
crise do mensalão eu recebi um telefonema, me recordo da data,  dia 20 de
agosto de 2005, Gilberto Carvalho me chamando a pedido do Presidente Lula
que fosse à Brasília porque aquele problema estava acontecendo, se eu poderia
ir, cheguei em Brasília exatamente no dia 24 de agosto de 2005, eu me lembro
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porque é uma data histórica, é a morte de Getúlio, fui levado inicialmente para
a casa do Antônio Palocci, que era ministro, na casa oficial do Ministro da Fa-
zenda, para aguardar, isso à tarde, e fiquei ali, até que depois Palocci veio do
Palácio do Planalto e fomos ao Palácio do Planalto para conversar com o Presi-
dente Lula; cheguei,  encontrei ele num momento muito fragilizado e ele me
convidou para... se eu poderia ajudalo nesse momento dessa coisa, eu disse que
sim e ele nesse momento disse “Olha, qualquer detalhe mais burocrático depois
o Palocci conversa com você”, isso foi ainda em 2005, isso ainda foi em 24 de
agosto, o Presidente tinha dúvidas inclusive se seria candidato. Palocci nessa
noite falou comigo e me disse “Olha, depois conversamos sobre isso, veja como
quase um convite para você fazer a campanha do próximo ano, mas ainda é in-
definido, depende do que acontecer, mas acho que você pode ajudar nesse pe-
ríodo”, eu falei para ele, eu disse “Olha, Palocci, tudo bem, o que eu imagino é
que vocês estão vivendo uma crise muito profunda por causa de financiamento
ilegal de campanha e que não se repita o mesmo erro”, ele disse “Não, de forma
alguma, nós sempre...” e tal, “E nesse período...”, disse ele “... Nós fazemos um
contrato de prestação de serviços”, eu disse “Olha, qualquer coisa você conver-
sa com Mônica”, porque Mônica já tinha uma relação anterior porque no ano
anterior nós tínhamos feito uma campanha em Ribeirão Preto. Então, quando
em maio já de 2006, Palocci senta com... o único contato que eu tinha, porque
eu não acertos os detalhes, mas a relação com o Palocci era uma relação antiga,
vinha de 1996, ele conversa comigo e disse “Olha, infelizmente não vai poder
ser  tudo com recurso contabilizado por causa das dificuldades naturais,  por
causa da cultura existente, mas nós temos uma empresa que dá total garantia
para realização, para fazer um pagamento sem a menor acuidade”, “Que empre-
sa é?”, ele disse “Você deve conhecer, é a Odebrecht”, eu disse “É baiana eu co-
nheço”, aí eu digo “Olha, com a Odebrecht eu não tenho nenhuma relação, ao
contrário, eu acho que eles devem ter uma péssima lembrança de mim porque
em 1992, quando acontece, eu estava na Isto É, acontece o assassinato do go-
vernador do Acre, Edmundo Pinto, eu fiz uma matéria muito forte contra isso,
onde eles próprios se queixaram à Isto É, porque nessa matéria eu mostrava
que na véspera do assassinato do governador uma pessoa da Odebrecht estava
no hotel com ele...” e etc., ele disse “Não, mas isso aí tem muito tempo” e tal,
agora vem “Mas eles querem pagar isso”, aí chega o ponto da sua pergunta, “Só
querem pagar isso lá fora, você tem conta que possa receber lá fora?”, eu digo
“Tenho”, que eu tinha uma conta aberta de 1999, praticamente inativa, então foi
aí,  eu digo “Qualquer detalhe, qualquer coisa você conversa com Mônica”, a
partir daí Mônica passa a coordenar essa operação.
Juiz Federal:E nas campanhas posteriores lá, por exemplo, de 2010, esses paga-
mentos de 2011, o senhor chegou a tratar esses assuntos novamente com o se-
nhor Antônio Palocci?
João Cerqueira  de Santana Filho:Tangencialmente sim,  em alguns momentos
também porque quando... primeiro, antes de chegar aí e para ter uma sequên-
cia cronológica que me ajude inclusive a narrar, ocorreu um atraso, sempre que
ocorria um atraso, e a primeira vez que ocorreu um atraso na primeira campa-
nha do Presidente Lula eu procurei o Palocci para dar o alerta e dizer “Olha, está
tendo um atraso, Mônica tem...”, é como se fosse um alerta vermelho que eu
chamava, que sempre acontecia isso, sempre nossas campanhas, qualquer pes-
soa, marqueteiro, sempre teve esse momento onde tinha um atraso que estava
ficando insuperável, que tinha que se tomar uma medida mais dura, então eu
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falei “Olhe, nós vamos parar”, então essa vez eu dei, e toda vez que tinha uma
crise de pagamentos eu tratava com ele sobre isso.
Juiz Federal:Mas inclusive tratava sobre pagamentos não contabilizados?
João Cerqueira de Santana Filho:Sim, claro, porque os atrasos, Excelência, sem-
pre ocorrem no pagamento não contabilizado, os atrasos dentro da escrita ofi-
cial, da contábil oficial, da contabilidade oficial, quase não acontecem porque
não pode, inclusive a lei não permite, o senhor sabe disso, toda campanha tem
que encerrar o seu exercício com todos os pagamentos em dia ou quase em
dia, ou declarar dívida, então pagase novamente o recurso oficial e depois… 
Juiz Federal:Por exemplo, a campanha de 2010, presidencial, com quem o se-
nhor... foi o senhor ou foi a Mônica que acertou, vamos dizer, o custo disso, o
seu preço, o preço dos seus serviços?
João Cerqueira de Santana Filho:O preço final, o detalhe é Mônica que acerta,
que acertou, eu ficava sempre exercendo esse tipo de vigilância, eu era assim
essa espécie da polícia que cobrava o pagamento no final.
Juiz Federal:Chegou a conversar sobre esses fatos com o senhor Palocci?
João Cerqueira de Santana Filho:Sim, várias vezes.
Juiz Federal:Sobre o preço da campanha em 2010?
João Cerqueira de Santana Filho:Também, o preço e esses atrasos sistemáticos,
ele acompanhava de perto.
Juiz Federal:Quando foi tratado sobre esse preço em 2010, o senhor também...
houve essa mesma conversa sobre parte oficial e parte não contabilizada?
João Cerqueira de Santana Filho:Houve de novo o meu alerta, o meu pedido, a
minha cobrança de que, primeiro, fossem os recursos oficiais, quanto mais… se-
gundo, conseguia um pouco isso até pela força da minha pressão e um pouco
do meu prestígio interno, se eu comparar, eu acho que eu já falei isso aqui, eu
faço questão de repetir, comparado com campanhas anteriores o preço oficial
nosso, aquilo que foi contabilizado oficial cresceu bastante, eu gostaria que pu-
desse ter exercido isso com mais força, mas… então, novamente eu tratava dis-
so, mas o detalhe final, o custo, etc., Mônica sempre tratava.
(…)
Juiz Federal:O senhor não tinha presente, por exemplo, que o senhor pode-
ria estar se envolvendo em algo mais complicado, porque, por exemplo, o
Grupo Odebrecht tem vários contratos com o governo federal… 
João Cerqueira de Santana Filho:Na dimensão, sinceramente, Doutor, na di-
mensão que hoje eu estou vendo jamais, mas obviamente eu sabia que
eram recursos ilícitos e existia algum tipo de contrapartida, que contrapar-
tida era, de onde viria, eu não sabia, acho até que era um comodismo, era uma
forma que meu cérebro construía para me defender dentro disso, mas obvia-
mente eu sabia disso, mas não a dimensão, essa dimensão de hoje realmente é
assustadora, porque quando inclusive o próprio Palocci veio me dizer que a
Odebrecht era a empresa que estava vindo pôr segurança, eu, candidamente,
singelamente, imaginava que a Odebrecht só pagasse, pelo menos na minha
área, pra mim, hoje eu vejo que além desse grande escopo de pagamento, até
mesmo para a minha área, vários marqueteiros receberam assim, alguns já apa-
receram, pode ser que apareçam muito mais.

Conforme relatado pelos próprios réus em juízo, portanto, MONICA MOU-

RA e  JOÃO SANTANA tinham conhecimento de que os valores recebidos da ODEBRECHT
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por orientação de ANTONIO PALOCCI seriam possivelmente provenientes de esquemas ilíci-

tos mantidos entre a ODEBRECHT e o governo federal.  Conforme ressaltado por ambos, não

havia razão lícita alguma que justificasse a realização de tão expressivos pagamentos por

parte da ODEBRECHT em benefício do Partido dos Trabalhadores.

Acerca do conhecimento de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA de que

os valores eram provenientes de corrupção, cabe ainda salientar que os valores estavam sen-

do a eles repassados pela ODEBRECHT por orientação de ANTONIO PALOCCI, o qual, à épo-

ca dos fatos, era funcionário público, tendo ocupado o cargo de Deputado Federal até 2011,

licenciando-se do mandato para ocupar o cargo de Ministro da Casa Civil naquele ano.

Outrossim,  nem  o  Partido  dos  Trabalhadores,  nem  ANTONIO  PALOCCI

possuíam qualquer relação negocial lícita com a ODEBRECHT, sendo evidente que o recebi-

mento de recursos pagos pela Odebrecht por orientação do funcionário público ANTONIO

PALOCCI era proveniente de corrupção em favor da empresa. 

Além disso, para o recebimento dos valores,  MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA utilizaram conta não declarada mantida no exterior (conta SHELLBILL), circunstân-

cia que demonstra o esforço também de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA de que o re-

cebimento dos valores não fosse descoberto, dada a origem espúria dos pagamentos.

Por fim, cumpre salientar que o recebimento de tais valores por MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA se deu no período de 19/07/2011 a 18/07/2012, época esta em

que não há a realização de campanhas eleitorais no Brasil.  O recebimento dos recursos pro-

venientes da Odebrecht e repassados por intermédio de ANTONIO PALOCCI deixavam evi-

dente que os valores não se tratavam de meras doações eleitorais voluntárias, mas de efetivo

pagamento de contrapartida por favorecimentos ilícitos, conforme declarado pelos réus MO-

NICA MOURA e JOÃO SANTANA.

Conforme ressaltado tanto por MONICA MOURA quanto por JOÃO SAN-

TANA, os USD 10 milhões registrados na planilha italiano no ano de 2011 como pagamento

feito no exterior para “Feira” se relacionavam efetivamente ao pagamento de valores de cam-

panhas realizadas no interesse do Partido dos Trabalhadores.  Relataram, da mesma forma,

como já transcrito acima, que, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, o contato para o re-

cebimento dos valores não contabilizados pagos pela ODEBRECHT era estabelecido com AN-

TONIO PALOCCI. 

Neste contexto, restou comprovado que, seguindo a regra de que os valo-
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res ilícitos pagos pela Odebrecht eram revertidos no interesse do Partido dos Trabalhadores,

ANTONIO PALOCCI determinou que USD 10.219.691,08, correspondente a uma parcela da

propina que havia sido pactuada com MARCELO ODEBRECHT fosse transferida a MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA, no exterior, para o pagamento de dívidas do Partido dos Traba-

lhadores com os publicitários.

Por fim, o fato de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA não saberem com

riqueza de detalhes qual era a obra específica da qual os valores espúrios eram provenientes

não afasta a condição de beneficiários da corrupção, uma vez que, cientes de que os valores

decorriam de um esquema de espúrio envolvendo a ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, re-

ceberam, por determinação de ANTONIO PALOCCI,  a quantia de USD 10.219.691,08 pagos

pela ODEBRECHT.

Resta comprovada, portanto, a consumação do crime de corrupção passiva

por parte dos acusados  MONICA MOURA  e  JOÃO SANTANA,  tendo ambos incidido na

prática do delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317, caput, e §1º, c/c art. 327, §2º

do Código Penal. 

3.    DA CORRUPÇÃO ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS PELA

ODEBRECHT COM A PETROBRAS POR INTERMÉDIO DA SETE BRASIL

Conforme  será  demonstrado  no  presente  capítulo,  finda  a  instrução

processual  restou  comprovado  que  nos  seis  contratos  relacionados  ao  fornecimento  de

sondas  celebrados  pelo  ESTALEIRO  PARAGUAÇU  com  a  PETROBRAS  por  intermédio  da

empresa SETE BRASIL houve solicitação de vantagens indevidas a altos executivos do GRUPO

ODEBRECHT,  em  favor  do Diretor  de  Serviços  da  PETROBRAS  RENATO  DUQUE,  dos

executivos da  SETE  BRASIL  e  ex-funcionários  da  PETROBRAS  PEDRO  BARUSCO,  JOÃO

FERRAZ  e  EDUARDO MUSA,  e do  Partido  dos  Trabalhadores  (representado  por  JOÃO

VACCARI), agremiação responsável pela indicação e manutenção de  RENATO DUQUE na

diretoria citada.

A  existência  de  uma  sistemática  de  corrupção  em  torno  de  grandes

contratos  firmados  entre  empreiteiras  cartelizadas  e  a  PETROBRAS  já  foi  objeto  de

persecução penal perante esse Juízo, com sucessivas condenações, em dezenas de processos
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penais deflagrados no âmbito da Operação Lava Jato. No curso da instrução probatória, o

funcionamento  desse  esquema  criminoso  que  vitimava  a  empresa  estatal  foi  ainda

corroborado  por  provas  abundantes  e  substanciais,  dentre  as  quais  os  depoimentos

prestados  pelo  ex-presidente  da  UTC  Ricardo  Ribeiro  Pessoa  (eventos  285  e  414,

TERMOTRANSCDEP1) e pelo ex-gerente executivo da PETROBRAS e ex-diretor de operações

da SETE BRASIL PEDRO BARUSCO (eventos 330 e 420, TERMO1). Do depoimento de PEDRO

BARUSCO prestado perante esse Juízo, extrai-se o seguinte trecho:

Ministério Público Federal:- Tá certo, nesse período que o senhor trabalhou na
diretoria de serviços da Petrobras, o senhor negociou e recebeu propinas em
razão de contratos firmados com a Petrobras?
Depoente:- Sim, alguns.
Ministério  Público Federal:-  Certo,  o  senhor recebeu propinas em contratos
firmados com  a empreiteira Odebrecht?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo, com outras empreiteiras também?
Depoente:- Sim, (ininteligível) uma relação minha também.
Ministério Público Federal:- Havia um sistema reiterado de pagamento de
propina na diretoria de serviços, nos contratos firmados na diretoria de
serviços?
Depoente:- Com algumas empresas sim.
Ministério  Público  Federal:-  Certo,  o  senhor  poderia  narrar
exemplificativamente quais?
Depoente:- Eram empresas grandes que normalmente executavam contratos
com a Petrobras.
Ministério Público Federal:- A Odebrecht era uma delas?
Depoente:- A Odebrecht, a OAS, Andrade, a UTC Engenharia, Engevix.
Ministério Público Federal:- Tá certo, e essas propinas elas eram negociadas em
que percentual, como que...
Depoente:-  Olha,  cada  caso  era  um caso,  mas  tinha  assim algumas  regras,
(ininteligível) mais ou menos, assim nesses contratos que eu relatei, a propina é
em torno de 2% né?
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Contratos de uma forma geral. Como os contratos eram da área de
abastecimento,  então  era  metade  da  (ininteligível)  engenharia,  que
era(ininteligível)  para  a  área  de  abastecimento,  basicamente  refinarias  né,
terminais, a porcentagem ficava em torno de 2%, e era 1% para área de serviço
e 1% para a área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Certo, e quem eram os destinatários dessa propina
que  o  senhor  falou  que  havia  em razão  desses  contratos  firmados  com a
Petrobras?
Depoente:- Bom, no caso dos contratos para abastecimento, esse 1% ia para o
Doutor  Paulo  Roberto,  e  ele  dava  encaminhamento  tá?  Do  doutor  Paulo
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Roberto pra frente, eu já não tenho assim, não posso falar nada. Aquele 1%
que  vinha  para  a  diretoria  de  serviços,  normalmente  era  metade  pro  PT  e
metade  que  a  gente  chamava  casa,  e  na  casa  tinha  algumas  pessoas  que
participavam, normalmente era o doutor Renato Duque e eu. Eventualmente
tinha alguma outra pessoa. E quando era por exemplo, na área de produção,
uns 2% vinha para a área de serviço, 1% pro PT e 1% pra casa né, e nesse caso
também participava, algumas vezes o diretor (ininteligível), que na época era
gerente da engenharia e depois virou diretor.
Ministério Público Federal:- E na hora de receber o valor da propina, como era
feito o recolhimento dos valores, tanto da parte da casa, quanto da parte do
partido?
Depoente:- É, uma vez fixado os percentuais né, bom, então vamos dizer, no
caso  que  envolve  bastante  gente,  por  exemplo  2%  né,  1%  pra  área  de
abastecimento, e quem recebia ficava a cargo do Doutor Paulo Roberto. Então
como que ele recebia, como que ele designava, para quem designava, a forma,
eu não sei. É como ele fazia. 1% do PT, mais assim já 2009, 2010, quem, no final
assim  (ininteligível)  quem  era  responsável  por  gerenciar  essa  parte  era  o
Senhor João Vaccari né, e da casa, era eu, durante um longo período fui eu,
então (ininteligível)  como que por  exemplo,  o  senhor  João Vaccari  recebia,
como que o doutor Paulo Roberto recebia eu não sei. (ininteligível) eu recebia a
grande parte, ou a maior parte né, em depósitos no exterior né, (ininteligível)
que eu falei (ininteligível)  e uma parte também recebia em espécie aqui no
Brasil.

Restou comprovada a partir das provas produzidas no curso do processo

uma  extensão  do  esquema  de  corrupção  então  institucionalizado  na  PETROBRAS,  que

passou a abarcar também os contratos de afretamento de sondas, intermediados pela SETE

BRASIL.  Como  bem  narrou  a  denúncia,  com  a  criação  da  SETE  BRASIL,  após  ter  sido

consolidado o esquema de corrupção na Diretoria de Serviços, PEDRO BARUSCO e JOÃO

FERRAZ, ex-funcionários da estatal, migraram para postos estratégicos da alta Diretoria da

SETE  BRASIL.   JOÃO  FERRAZ foi  nomeado  para  a  Presidência  da  empresa,  e  PEDRO

BARUSCO, ex-gerente executivo de engenharia,  passou a ocupar a função de Diretor de

Operações.  Posteriormente,  EDUARDO MUSA,  ex-gerente geral  da área internacional  da

PETROBRAS, foi designado para o cargo de Diretor de Participações da SETE BRASIL.

Segundo restou demonstrado no curso da instrução, como ampliação do

esquema de corrupção existente na Diretoria de Serviços da Petrobras, a prática ilícita de

solicitação de  vantagem indevida também foi  implementada em contratos  firmados  por

intermédio da SETE BRASIL.  A vantagem indevida, nesses casos, foi solicitada em nome do

então  Diretor  de  Serviços  RENATO  DUQUE,  sendo  que  os  valores  ilícitos  auferidos  se

destinariam na proporção de 2/3 ao Partido dos Trabalhadores e de 1/3 a ser dividida entre
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RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA. 

Tal  linha  de  acusação  foi  confirmada  pelo  depoimento  prestado  nestes

autos (Eventos 330 e 420) pelo ex-dirigente da SETE BRASIL, o colaborador PEDRO BARUSCO,

o  qual  reconheceu  que  a  ideia  de  extensão  do  esquema  de  corrupção  endêmico  e

institucionalizado  implementado  em  face  da  PETROBRAS  nasceu  junto  com  a  própria

idealização  da  SETE  BRASIL,  expressamente  mencionando  o  caráter  de  continuidade  do

sistema. Confira-se:

Ministério Público Federal:- Tá certo, e agora falando da questão da Sete Brasil,
o senhor participou da constituição da Sete Brasil, da montagem da estrutura
da Sete Brasil?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- E o senhor estruturou com auxílio de quem mais?
Depoente:- Não, a semente da Sete Brasil remonta 2008 tá, quando surgiu uma
demanda muito grande por sondas tá? Então a gente partiu dentro da própria
Petrobras, para tentar traçar uma estratégia que viabilizasse a execução dessas
sondas no Brasil, isso acabou vamos dizer, evoluindo, evoluindo e a estratégia
foi  fazer  uma companhia  tal,  tal  que desembocou na  Sete  Brasil,  então eu
participo  desde  2008  desse  processo  né,  agora  quem  realmente  trabalhou
fortemente para criar a empresa, foi o ex-presidente João Carlos Ferraz, óbvio
que eu auxiliei, mas eu era diretor de operações, eu era mais da parte, vamos
dizer assim, de operações mesmo, e ele era mais da parte societária, financeira
e  tal.  Então  quem  trabalhou  mais  assim  na  parte  jurídica,  de  criação  da
empresa, foi o Ferraz. Eu trabalhei também na parte de criação, e responsável
depois vim a ser o primeiro diretor de operações.
Ministério Público Federal:- Certo, e quando foi criada a Sete Brasil, o senhor
foi então o diretor de operações?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo, e permaneceu na Sete Brasil até quando?
Depoente:- Deixa eu ver, foi...
Ministério Público Federal:- Aproximadamente.
Depoente:- Começou abril 2011, final de 2013.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Eu teria um mandato de 3 anos, eu não o completei.
Ministério Público Federal:- E o senhor negociou propina também em razão
dos contratos firmados por meio da Sete Brasil?
Depoente:-  Para  contrato,  que  a  Sete  Brasil  foi  um  processo  né,  então  a
primeira licitação que houve, ainda foi feita dentro da própria Petrobras, não foi
dentro da Sete Brasil né, e foi ganho pelo estaleiro Atlântico Sul, e nos moldes
do que já acontecia, acabou-se né, se inferindo ou considerando que haveria
um,  no  contrato  de  construção  né,  porque  não  eram todos  contratos  que
tinham  propina,  os  contratos  de  construção  né,  acabou  vindo  da  própria
Petrobras, da própria estrutura né, então nesse primeiro contrato já havia assim
implícito que haveria 1% de propina, nesses contratos. Aí a Sete foi criada, e
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teve  uma  segunda  licitação,  e  nos  contratos  de  construção,  também  foi
negociada uma propina de 1% tá, só que isso tudo só vamos dizer assim, foi
arrumado assim, organizado, depois da assinatura dos contratos né? Aí que
realmente  houve  uma  conversa  assim  mais  formal  sobre  esse  assunto  da
propina, e foi estabelecido aqueles percentuais e tal, tal, tal.
Ministério Público Federal:- Tá, mas a ideia, essa ideia de pagamento de
propina nesses contratos da Sete Brasil surgiu quando? Já existia antes?
Surgiu quando?
Depoente:- Eu não sei  quando surgiu na Petrobras e quando surgiu na
Sete, é que vem junto né?
Ministério Público Federal:- Foi uma extensão, é isso?
Depoente:- Ahn?
Ministério Público Federal:- Foi uma extensão? Veio junto, é isso?
Depoente:- Não, porque eram as mesmas empresas, mesmas companhias,
as  mesmas  pessoas  e  tudo,  então,  tinha  1%  de  propina,  eles  levaram
naqueles contratos.
(…)
Juiz Federal:- No caso da Sete Brasil, a ideia da criação da Sete Brasil pelo
que eu entendi, então nasceu dentro da Petrobras?
Depoente:- Sim.

Embora a SETE BRASIL fosse composta por diversos sócios, cabia à PETRO-

BRAS o poder de designação dos mais altos cargos (como de Presidente e Diretor de Opera-

ções). Nesse sentido é o depoimento judicial do réu colaborador  JOÃO FERRAZ,  o qual,

além de ter participado ativa e diretamente do processo de criação da SETE BRASIL, ocupou,

já desde o início, a presidência da SETE BRASIL (Eventos 674 e 716):

Juiz Federal:  - Certo. E o senhor assumiu essa posição então de presidente.
Qual a participação acionária da Petrobras na Sete Brasil?
João Carlos de M. Ferraz: - Naquele momento, se não me engano, era 9,3%, ou
9,5%, menos de 10%.
Juiz Federal: - Mas ainda sim ela podia indicar o presidente?
João Carlos de M. Ferraz: - Sim.
Juiz Federal: - Também indicou o senhor Pedro Barusco, pelo que enten-
di?
João Carlos de M. Ferraz: - Sim. Pedro Barusco como diretor de opera-
ções.

Na mesma linha é o depoimento prestado perante esse Juízo por PEDRO

BARUSCO (Eventos 330 e 420):

Juiz  Federal:-  Depois  o senhor  foi  indicado diretor  de operações?  Por
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quem?
Depoente:- É, meritíssimo quem, dentro do estatuto da Sete conforme
ele foi concebido, a indicação do presidente e diretor de operações era
da Petrobras,  mesmo tendo uma participação do Vaccari na companhia,  e
dos outros diretores era dos outros acionistas.
Juiz Federal:- E o presidente foi indicado por quem? O presidente (ininteli-
gível).
Depoente:- Então o presidente foi indicado pela Petrobras e eu fui indica-
do pela Petrobras, tem ata, eu não sei se é do conselho da diretoria executiva
agora nesse momento, a do João Ferraz como presidente, com certeza deve
ser do conselho, e a minha talvez diretoria executiva, nomeando o diretor da
Sete Brasil.

Apesar de, no caso referente às 21 sondas, a contratação dos estaleiros

pela PETROBRAS ter ocorrido por intermédio da SETE BRASIL, essa empresa representou, em

verdade, apenas um passo de sofisticação do sistema. 

Na licitação realizada pela Petrobras para contratação de afretamento de

21 sondas, a proposta apresentada pela SETE BRASIL para um total de 21 sondas referia

expressamente à divisão destes 21 contratos entre os Estaleiros ENSEADA DO PARAGUAÇU,

BRASFELS, RIO GRANDE E JURONG, e deixava claro que seis das sondas a serem pactuadas

seriam relativas ao Estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU.

Cumpre destacar que, embora a participação no certame tenha se dado

por  meio  da  SETE  BRASIL,  a  efetiva  prestação  do  serviço  se  daria  pelos  estaleiros  e

operadores.   Nesse  sentido,  aliás,  a  aferição  da  capacidade  para  cumprimento  dos

compromissos assumidos de construção das unidades de perfuração marítima foi realizada a

partir de auditorias nos Estaleiros16, a demonstrar que, efetivamente, a relação estabelecida

se dava entre os Estaleiros e a Petrobras, tendo sido apenas formalizada por intermédio da

SETE BRASIL. Além disso, no curso da execução contratual, a PETROBRAS também realizaria

efetiva supervisão, acompanhamento e controle das atividades do estaleiro, a fim de verificar

16 Conforme consignado no Comunicado Ata DE 4.953, de 12/07/2012, “a aplicação da lista de veri-

ficação permite à Petrobras ter uma visão atual do estaleiro, baseada em análise documental, quanto

à potencial capacidade do estaleiro em conseguir construir as unidades no prazo, custo e escopo para

atendimento aos contratos de afretamento. Deve-se ressaltar, entretanto, que as auditorias não garan-

tem o atendimento das metas contratuais (prazo, custo e escopo), que somente poderão ser atingidas

através de supervisão, acompanhamento e controle sistematizado das atividades em desenvolvimento

pelo estaleiro para verificar o adequado cumprimento do contrato” (Evento1, ANEXO32)
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o adequado cumprimento do contrato.

Pelo  que  se  percebe,  portanto,  embora  a  proposta  tenha  sido

formalmente apresentada pela SETE BRASIL,  a capacidade técnica e operacional foi

aferida a partir da auditoria feita diretamente nos Estaleiros BRASFELS, JURONG, RIO

GRANDE e  ENSEADA DO PARAGUAÇU,  bem como a  execução contratual  realizada

pelos  Estaleiros  também  deveria  ser  fiscalizada  pela  Estatal.  Tal  fato  demonstra

claramente que a prestação contratada pela PETROBRAS estabelecia uma verdadeira relação

entre os Estaleiros e a PETROBRAS, formalizada, todavia, por intermédio da SETE BRASIL. 

Em  decorrência  do  resultado  da  licitação,  PEDRO  BARUSCO  e  JOÃO

VACCARI solicitaram  aos  Estaleiros  BRASFELS,  JURONG,  RIO  GRANDE  e  ENSEADA  DO

PARAGUAÇU vantagem indevida, em nome de RENATO DUQUE.

A respeito da atuação de  RENATO DUQUE  e do efetivo pagamento de

vantagem indevida em seu favor, como decorrência de sua marcante participação na criação

da SETE BRASIL, relevante destacar o seguinte excerto do depoimento de PEDRO BARUSCO

(eventos 330 e 420):

Ministério Público Federal:- Entendi. E além do senhor quem mais receberia
das pessoas envolvidas, o senhor falou casa 1, casa 2 mas o nome das pesso-
as?

Depoente:- Não, são essas pessoas, da, eu não sei por exemplo, se na casa 1
né, a pessoa, a pessoa central era o senhor Renato Duque, eu sei que o se-
nhor Roberto Gonçalves também participava ou, pelo menos, estava estabele-
cido que iria participar. Mas quem recebia pela casa 1 era o senhor Renato
Duque né, se ele, vamos dizer, tinha outras pessoas participando, eu também
já não sei. Na casa 2 que era a Sete Brasil, quem gerenciava era eu, e eu distri -
buía para mim, para o Ferraz, e depois quando o Musa chegou, para o Musa. E
para o senhor João Vaccari, o que eu sei é que foi pago 4 milhões e meio do
Keppel, se ele recebeu de outros estaleiros, como ele recebeu, como ele nego-
ciou, isso eu não sei.

Ministério Público Federal:- Tá. O senhor saberia me explicar por que Re-
nato Duque recebeu a propina, receberia uma parte dessa propina?

Depoente:- É, teoricamente para ajudar na implantação do projeto, por-
que historicamente isso nasceu lá em 2008 dentro da diretoria dele, isso
não tinha uma razão muito clara para isso né?

No mesmo sentido é o depoimento do réu colaborador  JOÃO FERRAZ

(Eventos 674 e 716),  em que reconhece ter tratado pessoalmente com  RENATO DUQUE

acerca do acerto de propinas em tais contratos:
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Juiz Federal: E quem pagaria esses valores seria o estaleiro, as operadoras?
João Carlos de M. Ferraz: O estaleiro. O Barusco me informou num primeiro
momento que seria cobrada uma comissão de 1% dos pagamentos que a Sete
Brasil faria para os estaleiros pela contração de todas essas sondas, seria co-
brado 1%, esse 1% seria dividido entre 3 partes. Uma parte para o partido dos
trabalhadores, uma parte para executivos da Petrobras e uma parte para exe-
cutivos da Sete Brasil.
Juiz Federal: Ele nominou quem seriam os beneficiários?
João Carlos de M. Ferraz: No caso, ele nominou que no partido dos trabalha-
dores isso estava sendo liderado pelo João Vaccari.
Juiz Federal: Sim.
João Carlos de M. Ferraz: No caso da Petrobras estava sendo liderado pelo
Renato Duque. Ele nunca me reportou a quem seria distribuído esses valores
para o Renato Duque, para quem que ele ia distribuir.
(...)
Juiz Federal: Certo. E o senhor tratou com quem a respeito desse assunto além
do senhor Pedro Barusco?
João Carlos M. Ferraz: Num primeiro momento só com Pedro Barusco, num se-
gundo momento, numa reunião ocorrida em São Paulo quando eu conheci o
João Vaccari. Eu não conhecia o João Vaccari até início de 2012, final de 2011,
mais ou menos nesse período, o Barusco me chamou uma vez e falou: "Olha, o
João Vaccari quer conhecer você". Isso eu já estava na Sete há vários meses, e
o Barusco agendou uma reunião para São Paulo,  num restaurante em São
Paulo. Estavam presente eu, o Barusco, o João Vaccari e o Renato Duque.
E nessa reunião foi conversado explicitamente sobre esse esquema, sobre
esses pagamentos.

A solicitação e o pagamento de propina nos contratos vinculados à SETE

BRASIL  foram  reconhecidos  expressamente  perante  esse  Juízo  por  PEDRO  BARUSCO,

conforme trechos acima transcritos  de seu depoimento (eventos  330 e 420).  Na mesma

linha, o colaborador ZWI SKORNICKI17, representante do grupo KEPPEL FELS, corroborou a

existência  do  esquema  de  corrupção  envolvendo  os  contratos  de  sondas  firmados  por

intermédio da SETE BRASIL. Confirmou ZWI SKORNICKI que, nos contratos firmados pelo

Estaleiro Brasfels,  PEDRO BARUSCO e  JOÃO VACCARI solicitaram vantagem indevida em

razão dos contratos, em valores que seriam destinados ao Partido dos Trabalhadores e ao

ex-Diretor da Petrobras RENATO DUQUE. 

Cumpre ainda destacar que ZWI SKORNICKI já foi condenado por tais fatos

nos autos da ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000. Ao prestar depoimento na presente

ação penal, afirmou de maneira categórica:

17 Eventos 330 e 420
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Ministério Público Federal:- Certo. Em contratos firmados envolvendo a
Sete Brasil, o senhor se recorda de também ter havido pagamentos de
propina?
Depoente:- Sim senhora.

A efetiva solicitação de vantagens indevidas nos contratos firmados por in-

termédio da SETE BRASIL que beneficiaram o estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU foi ainda

expressamente  reportada  pelo  colaborador  MARCIO FARIA (eventos  558 e  624,  TERMO-

TRANSCDEP2), testemunha arrolada pela defesa de MARCELO ODEBRECHT:

Ministério Público Federal:- Está certo, sem mais perguntas...  Ah não, tenho
mais perguntas sim, esqueci aqui uma questão. O senhor, respondendo a per-
guntas do seu advogado, o senhor falou sobre solicitação de propina  nesse
contrato do estaleiro Enseada do Paraguaçu, o senhor falou que não houve
a solicitação de propina para o senhor. A questão que eu pergunto é:  houve
solicitação de propina nesse caso?
Márcio Faria da Silva:- Houve solicitação, doutora. Houve solicitação.
Ministério Público Federal:- Por quem e a quem foi reportado essa...
Márcio Faria da Silva:- Olha, durante... Logo após a assinatura do contrato, o
senhor Pedro Barusco procurou o Rogério com uma solicitação de paga-
mento de propina que basicamente consistia em 1% do valor do contrato
e seria rateado entre dois terços para o PT e um terço para o pessoal que
eles chamavam de pessoal da ‘casa’. Posteriormente o mesmo Rogério foi
procurado pelo Pedro Barusco informando que esse assunto havia evoluí-
do, onde o 1% dos estaleiros nacionais, leia-se Enseada, Atlântico Sul e lá
do Rio Grande, seria pago 100% do 1% ao PT, e que o pessoal da ‘casa’ se-
ria pago pelos estaleiros estrangeiros, notadamente Kepell e Jurong, mas
nós já tínhamos tomado, a nível das empresas, que nós não pagaríamos
propina sobre esse contrato.

No  mesmo  sentido  é  o  teor  do  relato  prestado  em  juízo  pelo  réu

colaborador ROGÉRIO ARAÚJO (evento 683 e 816, TERMO2):

Juiz Federal:- E houve solicitação de vantagens, de pagamentos, por parte
dos agentes da Petrobras em relação a essa contratação?
Rogério Santos de Araújo:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever o que aconteceu?
Rogério  Santos  de  Araújo:-  O Pedro Barusco,  após  a  licitação,  ele  me
procurou e disse que estavam fazendo um pedido de 1%, sendo que desse
1%,  um terço ele chamava “casa” e dois terços para o partido PT; eu

  88/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

escutei, comentei com o Márcio, ficamos, desculpa aqui o termo, na nossa né,
que eu vi  que a coisa estava ainda muito mexida,  sem muita definição.  Aí
depois ele me procurou de novo e disse “Olha, Rogério, aquela definição
mudou, é 1% tudo para o partido de vocês”, eu falei “ué, mas mudou?”, ele
falou assim “Mudou, uma definição do partido”, aí eu falei assim “Mas quem
definiu isso, isso é uma definição drástica”, ele falou assim “Foi o barbudo”, o
barbudo é o ex-presidente Lula, eu falei “Tá bom, é essa a definição de vocês?”,
“É”,  “Tá bom”, e me senti comunicado. Porque nós éramos, tanto eu, assim,
como o Márcio,  nós  sempre fomos contra  pagar  vantagem indevida nesse
caso, porque isso não era uma obra convencional, que você faz a obra e vai
embora. Isso era uma obra que você tinha que instalar uma indústria naval.
Que nós investimos lá na Bahia 1 bilhão de dólares. Se pegar os 6 contratos
das  6  sondas  dá  quase  20  %  do  valor  dos  contratos  e  investimento  nos
canteiros.

Conforme demonstrado, o montante de vantagem indevida solicitada foi

fixado em 0,9% do valor dos contratos, valor que seria dividido entre o empregado público

RENATO  DUQUE,  os  gestores  da  SETE  BRASIL  PEDRO  BARUSCO,  JOÃO  FERRAZ e

EDUARDO MUSA,  bem como o Partido dos Trabalhadores,  parcela esta cuja destinação

seguiria a orientação de JOÃO VACCARI. 

Restou ainda comprovado que a divisão do valor solicitado aos estaleiros a

título de propina era dada nos seguintes moldes: 2/3 para o Partido dos Trabalhadores (a ser

distribuído conforme orientação de JOÃO VACCARI); e 1/3 para a “Casa 1” (RENATO DU-

QUE) e “Casa 2” (JOÃO FERRAZ, PEDRO BARUSCO e EDUARDO MUSA). 

Nesse sentido,  o esclarecedor depoimento judicial  de PEDRO BARUSCO

(eventos 330 e 420):

Ministério Público Federal:- E como é que foi estabelecida a divisão de propina
no caso dos contratos da Sete Brasil?
Depoente:- Esse número vamos dizer assim, cabalístico, esse número de 1% foi
ficando, foi ficando, aí quando a gente realmente fechou os contratos né, aí,
porque a gente não tinha se atentado, e o senhor João Vaccari, e o diretor Re-
nato Duque, a gente não tinha se acertado como exatamente seria a divisão,
porque eles queriam uma divisão, eu queria outra, eu achava que tava muito,
ou seja né, teve que discutir. Aí quando os contratos foram assinados, a gente
finalmente bateu o martelo.  Ficou 0,9, 2/3 para o PT, 1/3 ficou, aí que a
gente chamava casa 1 e casa 2 né, ficou para a Sete Brasil que era casa 2,
e para a Petrobras que era a casa 1. Quem participava na casa 1, era o Rena-
to Duque e o Roberto Gonçalves, e na casa 2 que era a Sete Brasil, participava
eu, João Ferraz e depois como o Eduardo Musa veio a ser diretor né, ele tam-
bém passou a receber uma parte.
Ministério Público Federal:- Tá, o senhor falou que na diretoria de serviços era
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meio a meio, agora o senhor falou que na Sete Brasil ficou 2/3 pro partido e
1/3 casa 1, casa 2,  por que, que houve essa alteração? 2/3 pro partido e
quem foi  que,  porque  foi  determinado  essa  maior  parte  pro  partido,
quem determinou?
Depoente:- João Vaccari.
Ministério Público Federal:- E por que, que prevaleceu a vontade dele?
Depoente:- Eles que estabeleciam o percentual maior né?
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- E como que era a divisão também.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor não tinha como se opor, é
isso?
Depoente:- Não, eu até argumentei, eu achava que ia ser diferente, não ia
ser igual o que era antes, mas o Senhor João Vaccari falou que precisava
de ter mais gente participando, não sei o que, falou, deu algumas argu-
mentações e falou que ia ser daquele jeito, o diretor Renato Duque tam-
bém concordava daquele jeito, e aí foi estabelecido dessa forma.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda qual foi a argumentação que
ele deu?
Depoente:- Ah que tinha muita gente, que ele precisava, ele tinha que, ele ia
precisar do dinheiro, que ele tinha que alimentar muita gente, ele tinha que
dar, distribuir para muita gente.
Ministério Público Federal:- Muita gente do partido?
Depoente:- Sim, acredito que sim né.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda por alto quanto de, pri-
meiro, foi o senhor que negociou as propinas com  todos os estaleiros?
Depoente:- Não, assim, com todos os estaleiros não, eu negociei, porque foi o
seguinte, como assim, muita gente para receber, muita gente para pagar, se
pegasse um contrato e dividisse daquela forma, ia ficar milhões de interfaces,
é uma coisa difícil de gerenciar ou de efetuar, então como é que foi dividido
assim, falar assim, casa 1, casa 2, ficou com um contrato, quer dizer, aliás, com
uma empreiteira, que era a Jurong né, as outras todas ficaram com o senhor
João Vaccari tá? E a Keppel Fels tá, ela foi, a gente dividiu para acertar o per-
centual entendeu? Nós fizemos uma divisão só nos contratos da Keppel Fels,
então o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo, como a Jurong ficou para a
casa 1, casa 2, eu conversei bastante com o representante da Jurong, para es-
tabelecer como que era pagamento, como é que seria e tal, ou seja, eu traba-
lhei nesse processo com a Jurong, e com  a Keppel também. Só que a Keppel
só passaria a receber depois que a Keppel desse uma determinada quantia
para o PT, foi aquela quantia que tava no meu termo de colaboração. E por
que, que eu sei dessa quantia? É a única que eu sei, porque é a única que eu
tinha interesse ou que eu tinha interface, que eu só começaria a receber para
casa 1, casa 2, quando eles atingissem aqueles 4 milhões e meio. Então como
eu comecei a receber, eu sabia que eles tinham recebido 4 milhões e meio,
esse é o motivo de eu ter uma informação de quanto eles receberam. E foi o
que eu disse, eu tenho certeza que o PT recebeu 4 milhões e meio. Porque
para eu passar a receber, eles teriam que receber isso. Agora se receberam isso
aí eu já não sei.
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(...)
Ministério Público Federal:- Por que, que o partido tinha que receber pri-
meiro, antes de o senhor receber?
Depoente:- É, ele que estabeleceu.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Ele tinha uma certa hierarquia né.

Segundo revelado por PEDRO BARUSCO, por decisão de RENATO DUQUE

e JOÃO VACCARI, houve, no caso dos contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL,

um incremento na destinação da propina ao Partido dos Trabalhadores, agremiação esta res-

ponsável pela manutenção de RENATO DUQUE na Diretoria de Serviços da Petrobras.

Conforme restou evidente, embora PEDRO BARUSCO tenha desempenha-

do relevante papel operacional para a concretização do esquema ilícito, a decisão preponde-

rante sobre a forma de divisão da propina era de   RENATO DUQUE   e   JOÃO VACCARI  , am-

bos a serviço do Partido dos Trabalhadores (aquele mantido no cargo pela agremiação, e

este encarregado de operacionalizar o recolhimento dos valores de propina ao Partido)

Tanto assim que, a despeito do descontentamento manifestado por PEDRO

BARUSCO  com a redução de sua cota de propina, a decisão final, ou   “a palavra que se im-

pôs”   foi a do Diretor    RENATO DUQUE   e do Partido dos Trabalhadores (representado por

JOÃO VACCARI  ), a demonstrar o papel meramente intermediário e operacional de PEDRO

BARUSCO e da SETE BRASIL.

Restou demonstrado no curso da instrução que, efetivamente, dentro do

esquema de corrupção estruturado por intermédio da SETE BRASIL, o representante do Par-

tido dos Trabalhadores no esquema (JOÃO VACCARI) ocupou posição preponderante, não

apenas porque definiu, juntamente com RENATO DUQUE, a destinação de 2/3 da propina

para o Partido dos Trabalhadores, mas também porque estabeleceu a prioridade do Partido

dos Trabalhadores no recebimento das vantagens indevidas.

No que se refere à metodologia de recolhimento da propina para esses ca-

sos, restou demonstrado que, a fim de tornar mais fácil o controle dos pagamentos e a orga-

nização das prioridades de recebimentos, foi estabelecida a divisão do pagamento das van-

tagens indevidas de forma que cada um dos estaleiros ficasse responsável pelo pagamento

de um setor de beneficiários. Embora tenha sido realizada essa divisão contábil, os represen-

tantes dos estaleiros sabiam que cabia a todos estaleiros pagarem propina em percentual
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equivalente a 0,9% do valor de seus contratos. Da mesma forma, tais beneficiários sabiam

que as vantagens indevidas direcionadas ao grupo estavam sendo pagas por todos os esta-

leiros envolvidos na contratação, embora a entrega a cada um dos beneficiários ou grupo de

beneficiários tenha sido feita separadamente por cada um dos representantes de estaleiros.

Assim, PEDRO BARUSCO e JOÃO VACCARI estabeleceram que caberia ao

Estaleiro Enseada do Paraguaçu, do qual a Odebrecht fazia parte, efetuar o pagamento de

propina relativo aos seus seis contratos integralmente ao Partido dos Trabalhadores.  Segun-

do a metodologia estabelecida, PEDRO BARUSCO efetuaria o primeiro contato com o repre-

sentante do grupo empresarial, cabendo posteriormente a JOÃO VACCARI procurar o Esta-

leiro para o recolhimento da propina solicitada.

A respeito do rito estabelecido, esclareceu PEDRO BARUSCO que, em mo-

mento inicial, solicitou a ROGÉRIO ARAÚJO o pagamento de vantagem indevida em razão

dos contratos obtidos pelo Estaleiro Enseada do Paraguaçu:

Juiz Federal: Ah Senhor Pedro Barusco, pra deixar bem claro, o senhor tratou ou
não tratou de assunto de propina com o Estaleiro Paraguaçu? O senhor con-
versou com o senhor Rogério Araújo sobre esse assunto ou não? 
Depoente: Conversei com o senhor Rogério Araújo sobre esse assunto sim.

Esclareceu, ainda, que, no que se refere ao Estaleiro ENSEADA DO PARA-

GUAÇU, uma vez definido que os valores solicitados seriam destinados ao Partido dos Traba-

lhadores, os contatos posteriores para arrecadação da propina seriam realizados por repre-

sentante do Partido dos Trabalhadores, que, no caso, era  JOÃO VACCARI.  Nesse sentido,

destaca-se o seguinte excerto do depoimento de PEDRO BARUSCO  (eventos 330 e 420):

Ministério Público Federal:-  Tá.  Então só falando então aqui especificamente
com relação ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu, a negociação de propina com
relação ao estaleiro Enseada do Paraguaçu, ficou com quem? Foi feito...
Depoente:-  Eu não sei,  porque assim,  a princípio estaria estabelecido entre,
vamos dizer, eu e o senhor João Vaccari, tinha se estabelecido os percentuais,
aquele estaleiro ficou integralmente, vamos dizer, a cargo do senhor João
Vaccari, e aí caberia ao senhor João Vaccari conversar com os canais dele
na Odebrecht, e aí (ininteligível).
Ministério Público Federal:- Seria o João Vaccari que deveria procurar?
Depoente:-  É  ele,  é.  Assim  o  Atlântico  Sul,  o  Paraguaçu,  a  Engevix
integralmente o senhor João Vaccari, então eu não participei dessa discussão
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entendeu? E aí o Keppel eu participei por quê? Porque tava eu e ele estávamos
envolvidos.  E  Jurong  eu  fiquei  mais  envolvido  porque  era  o  único  que  eu
recebia além do Keppel.

Conforme revelado por PEDRO BARUSCO, as vantagens indevidas foram

solicitadas em nome de RENATO DUQUE e a ele destinadas, uma vez que RENATO DUQUE

também havia participado da estruturação e criação da SETE BRASIL.  Além disso,  restou

comprovado  que,  em  contrapartida  à  vantagem  indevida  solicitada,  RENATO  DUQUE

assumiu  o  compromisso  de  exercer  influência  dentro  da  PETROBRAS  para  que  fossem

resolvidos eventuais problemas relacionados à contratação dos Estaleiros por intermédio da

SETE BRASIL.  Em acréscimo, RENATO DUQUE, ciente da ilicitude praticada em prejuízo da

Estatal,  manteve-se  inerte  quanto  à  existência  e  efetivo  funcionamento  do  esquema

criminoso em desfavor da Estatal,  omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício,

sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades.

Nessa linha vale primeiro abordar o contexto em que  RENATO DUQUE -

em ajuste com os estaleiros e com PEDRO BARUSCO, JOÃO VACCARI e JOÃO FERRAZ  -

contribuiu para que fosse efetuada a contratação dos estaleiros por intermédio da SETE

BRASIL.

Como já repetidas vezes mencionado acima,  RENATO DUQUE, na condi-

ção de Diretor de Serviços da PETROBRAS e com base no poder e influência que seu cargo

proporcionava, foi um dos principais responsáveis pela criação da SETE BRASIL e pelo seu

funcionamento nos moldes em que operado por PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO

VACCARI.

Ademais, restou comprovado que RENATO DUQUE, no exercício do cargo

de Diretor de Serviços, forneceu informações privilegiadas à ODEBRECHT, conforme revelado

em e-mail  escrito por  ROGÉRIO ARAÚJO e confirmado em juízo pelo próprio  ROGÉRIO

ARAÚJO.

A respeito da atuação de  RENATO DUQUE no fornecimento de informa-

ções privilegiadas à ODEBRECHT envolvendo a contratação das sondas, relevante destacar o

seguinte e-mail, relativo a reunião mantida entre RENATO DUQUE e ROGÉRIO ARAÚJO na

data de 04/04/2011:
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Em corroboração ao teor do e-mail, ROGÉRIO ARAÚJO revelou em juízo a

atuação tendenciosa do então diretor  RENATO DUQUE, que abarcava, a mais de informa-

ções privilegiadas, a “representação” e articulação dos interesses da ODEBRECHT dentro em-

presa estatal(eventos 683 e 816, TERMO2):

Juiz Federal:- Mas a Petrobras ia orientar a Sete Brasil para negociar as sondas
com estaleiros específicos?
Rogério Santos de Araújo:- Não, ela, vamos dizer, como ela já estava há mais
tempo, antes da Sete Brasil ser constituída nesse processo, ela já sabia, por
exemplo, quais eram os estaleiros, quais eram os empresários que iam investir,
e sabia que o breakeven era em torno de 6. Então eles falaram “Olha, desde
que vocês tenham o preço, a nossa ideia seria contratar isso assim, assim
e assado”, foi a informação que eu tive, quer dizer, uma informação privi-
legiada? É uma informação privilegiada, não foi 100%, porque eu errei aqui
numa, né, agora é claro que foi, né.
Juiz Federal:- Sim. Depois “mencionou que tem compromisso com o PT de fi-
car no cargo de diretor até solucionar...”, o senhor pode me esclarecer isso aí?
Rogério Santos de Araújo:- Posso, é o seguinte, eu sempre mencionei pra ele
que a gente estava preocupado, a gente já estava fazendo opção de compra
de terreno na Bahia, nós estávamos buscando a Kawasaki como sócia, aí eu
perguntava assim “Mas isso aí vai pra frente mesmo?”, porque nós tínhamos o
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problema de preço. Se ele chegasse e falasse assim “Olha, esse preço a gente
só contrata por 663”, nós não íamos mais fazer nada, íamos jogar a toalha.
Juiz Federal:- Tá, mas por que ele falou que ele tem compromisso com o PT?
Rogério Santos de Araújo:- Eu vou chegar lá. Aí era importante ele continuar
lá, porque ele era uma pessoa que todo mundo sabia que ele representa-
va e foi posto lá pelo PT e tinha força para empurrar esse projeto pra
frente, e nós estávamos dentro, e também claro que ele estando lá e a Sete
contratando essas sondas todas, legitimizava muito mais um pedido de comis-
são, lá o que seja, propina, vantagem indevida, para o PT.

Outrossim, conforme restou comprovado no curso da instrução, a atuação de

RENATO DUQUE  em defesa dos interesses dos Estaleiros participantes do esquema ilícito

envolveu ainda a interferência em outros aspectos internos da Petrobras relacionados à con-

tratação das sondas. 

Sobre as contratações, deve ser rememorado que, no escopo de estratégia

aprovada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS para as unidades de perfuração marítima a

serem construídas no Brasil, foram autorizados dois modelos de contratação. O primeiro rela-

tivo à construção de até nove unidades (sete e duas), conhecido como “primeiro sistema”, e o

segundo de afretamento, em lotes de um a quatro unidades (que poderiam alcançar um total

de 19 unidades), a ser conduzido pelo E&P, nos moldes usuais, com exigências de conteúdo

local, para que se verificasse qual seria a contratação mais vantajosa para a PETROBRAS, eta-

pa conhecida como “segundo sistema”18. 

Com relação à licitação para construção das 7 sondas (primeiro sistema), a Di-

retoria Executiva decidiu firmar contrato com o Estaleiro ATLANTICO SUL (EAS), que ofereceu

o menor preço19, faltando ainda, para o plano de 28 sondas, 21 unidades a serem contratadas.

Vale destacar, apresentaram proposta neste certame os seguintes participan-

tes: i)Estaleiro Atlantico Sul; ii) Alusa/Galvão; iii) Keppel Fels; iv) Jurong; v) Enseada do Para -

guaçu (Odebrecht/OAS/UTC); vi) Eisa Alagoas (vinculado à Ocean Rig) ; vii) Andrade Gutier-

rez.

Em relação às 19 sondas restantes, a Diretoria Executiva, em 07/04/2011, apre-

ciou o resultado do processo de contratação de lotes de até 4 (quatro) sondas, conduzido

pelo E&P, tendo, no entanto, determinado o encerramento do processo licitatório, por preço

excessivo, sem que fosse efetivada a contratação dos Estaleiros participantes (Ata DE 4.868,

18 Evento 1, ANEXO31
19 Evento 1, ANEXO23
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item 1 – Pauta nº 293)20. 

Na data de 02/06/2011, incorporando novas diretrizes, a Diretoria Executiva

aprovou a abertura de Licitação para contratação de afretamento e de prestação de servi-

ços de Unidades de Perfuração marítima (sondas) a serem construídas no Brasil (Ata DE

4.880/2011, de 02/06/2011-  DIP-E&P-CPM-102/2011, de 01/06/2011).  Para essa licitação

foi mantido o critério de conteúdo local mínimo, já aplicado quando do certame das son-

das do primeiro sistema e da licitação realizada para afretamento de 19 sondas (cancelada

por preço excessivo).

Embora  a  Petrobras  tenha  encaminhado  convite  para  26  empresas,  em

03/10/2011 a Comissão de Licitação recebeu as propostas apresentadas por apenas dois

concorrentes: a SETE BRASIL e a OCEAN RIG.

Impende ressaltar, ao contrário do que ocorreu na licitação realizada para a

contratação das sete primeiras sondas (primeiro sistema), neste segundo certame os Estalei-

ros KEPPEL FELS, JURONG e ENSEADA DO PARAGUAÇU (ODEBRECHT/OAS/UTC) uniram-se

entre si e com o Estaleiro RIO GRANDE para o oferecimento de uma única proposta, apresen-

tada por intermédio da SETE BRASIL.

Com vista nessa sequência de fatos, as provas dos autos atestam a interfe-

rência de  RENATO DUQUE no âmbito interno na Petrobras, fazendo uso de seu elevado

posto na estatal para influenciar as altas autoridades da Petrobras, de forma a fazer com

que, no certame para a contratação das 21 sondas, a PETROBRAS, ao final, contratasse os

Estaleiros KEPPEL FELS, JURONG, RIO GRANDE e ENSEADA DO PARAGUAÇU, por intermé-

dio da SETE BRASIL.

RENATO DUQUE, fazendo uso da influência que possuía na alta administra-

ção da Petrobras, atuou para fazer com que i) fosse cancelado o primeiro certame aberto

pela E&P, para o qual não havia sido convidada a SETE BRASIL;  ii) fosse incluída a SETE

BRASIL no novo certame aberto; iii) fosse acertado que os Estaleiros KEPPEL FELS, JURONG,

ENSEADA DO PARAGUAÇU (ODEBRECHT/OAS/UTC)  e  RIO  GRANDE seriam contratados

pela PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL; iv) fossem tais Estaleiros contratados por

preço superior ao de mercado e ao que se obteria em um ambiente de livre competição.

Prova nesse sentido é o e-mail já referido acima, datado de 04/04/201121, re-

20 Evento 1, ANEXO23
21 Evento 1, ANEXO28
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metido pelo executivo ROGÉRIO ARAÚJO a outros dirigentes da ODEBRECHT, em que rela-

ta a reunião realizada naquela data com o então Diretor DUQUE. 

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

em seu acordo de colaboração, ROGÉRIO ARAÚJO era tido, dentro do esquema criminoso,

como o representante da ODEBRECHT para as tratativas ilícitas relacionadas ao ESTALEIRO

ENSEADA DO PARAGUAÇU22.

“QUE afirma que cada ESTALEIRO tinha um representante ou operador
que  operacionalizava  o  pagamento  das  propinas;  QUE  no  ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL o operador era ILDEFONSO COLARES, no ESTALEIRO KEPELL
FELS o operador era ZWI ZCORNIKY, no ESTALEIRO JURONG era GUILHERME
ESTEVES DE JESUS, no ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU era ROGÉ-
RIO ARAUJO, que representava a empresa ODEBRECHT, no consórcio firma-
do entre ela, a UTC, a OAS e a KAWASAKI, e no ESTALEIRO RIO GRANDE o
operador era MILTON PASCOVICH”

Tal fato foi reafirmado pelo colaborador em depoimento prestado em Juí-

zo (eventos 330 e 420):

Juiz Federal:- Quem era o seu interlocutor na Odebrecht sobre esse
assunto?
Depoente:- Rogério Araújo.
(...)
Juiz Federal:- Ah Senhor Pedro Barusco, pra deixar bem claro, o se-
nhor tratou ou não tratou de assunto de propina com o Estaleiro Pa-
raguaçu? O senhor conversou com o senhor Rogério Araújo sobre
esse assunto ou não?
Depoente:- Conversei com o senhor Rogério Araújo sobre esse assun-
to sim.

Eis o teor da mensagem eletrônica supramencionada:

22 Em seu termo de colaboração nº 01 (Evento 1, ANEXO16)
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A leitura do teor da mensagem evidencia que, desde aquele momento,

RENATO DUQUE atuava para conseguir que a licitação para contratação das 21 sondas ti-

vesse como resultado a contratação dos Estaleiros JURONG (J), KEPPEL FELS (KF), ENSEADA

DO PARAGUAÇU (EEP) e RIO GRANDE (G), por intermédio da SETE BRASIL. Extrai-se do tex-

to da mensagem que, para que o plano se concretizasse, RENATO DUQUE deveria atuar in-

ternamente na Petrobras para que o primeiro certame aberto pela E&P fosse cancelado, a

fim de que outra licitação fosse aberta para a inclusão da SETE BRASIL.

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

nião realizada entre RENATO DUQUE e ROGÉRIO ARAUJO sobre a estratégia para contra-

tação das sondas se deu no dia 04/04/2011, apenas três dias antes da data em que ocor-

reu a reunião da Diretoria Executiva que decidiu pelo encerramento do processo licitatório

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

tou com a participação do então Diretor de Serviços RENATO DUQUE.23

Tanto a proximidade de datas quanto a perfeita coincidência do resultado

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

23 Evento 1, ANEXO23
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RENATO DUQUE   em favor dos Estaleiros acima mencionados.

Concorre ainda para confirmar a prática por  RENATO DUQUE de atos

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

Presidente da empresa estatal JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO.

No e-mail, RENATO DUQUE, no intuito de favorecer os interesses dos es-

taleiros age claramente para influenciar JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI, a fim de que a licitação

anteriormente aberta fosse cancelada e, na sequência, fosse contratada a SETE BRASIL. Ob-

serve-se que, embora RENATO DUQUE alegue a existência de duas opções, o seu objetivo

em ambas as alternativas era fazer com que a PETROBRAS contratasse a SETE BRASIL e os

Estaleiros participantes do pacto ilícito (JURONG, KEPPEL FELS, RIO GRANDE e ENSEADA

DO PARAGUAÇU):24

24 Evento 1, OUT29
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Conforme se observa facilmente do e-mail, no caso de adoção da alterna-

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

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

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

taleiros participantes do esquema criminoso e a SETE BRASIL.

Houve, portanto, efetiva atuação por parte de RENATO DUQUE para in-

fluenciar e tentar assegurar que, ao final,  houvesse a contratação dos Estaleiros KEPPEL

FELS, ENSEADA DO PARAGUAÇU, JURONG e RIO GRANDE.

Corrobora essa linha de acusação a conclusão consignada no relatório fi-

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

dos fatos que cercam o processo de contratação objeto da presente ação penal25: 

“A apuração desta CIA mostra a interferência do ex-empregado João Carlos
Ferraz e do ex-Diretor Renato Duque para que o processo do E&P fosse frustra-
do e para buscar viabilizar a contratação direta da Sete Brasil”.

No mesmo sentido é o teor do depoimento da testemunha LIZARDA YAE

IGARASI, funcionária da PETROBRAS que participou comissão de licitação que tinha por fi-

nalidade a contratação do afretamento das 19 sondas, acima mencionada, conforme trecho

a seguir (evento 617):

Defesa de Renato Duque: No curso desse processo licitatório houve alguma
interferência do então diretor Renato Duque para de alguma maneira benefi-
ciar alguma empresa?
Lizarda Yae Igarasi: Beneficiar alguma empresa não, o que houve é que havia
uma licitação em paralelo para construção de unidades que estava sendo co-
ordenada pela engenharia à época, e aconteceram algumas coisas que aca-
baram, na nossa, na minha forma de ver, privilegiando aquele processo em
detrimento ao processo das 19 unidades.
(…)
Defesa de Renato Duque: Então é correto dizer que no âmbito da Petrobrás,
antes da licitação, ao longo de todo esse tempo, houve uma discussão a res-
peito disso para avaliar qual seria a melhor opção para a empresa?
Lizarda Yae Igarasi: Sim, houve, inclusive esse formato, o formato original des-
sas licitações era 7 unidades para construção e o outro processo do E&P 19
unidades afretadas, ao longo do processo houve uma decisão da diretoria,
do senhor Renato Duque, que aumentou essas 7 unidades para 28 unida-
des, e isso foi crucial para que esse processo das 19 fosse cancelado.

25 Evento 1, ANEXOS 67-93
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Defesa de Renato Duque: O diretor Renato Duque teria como ele, sozinho, al-
terar essa quantidade, essa contratação?
Lizarda Yae Igarasi: Não, sozinho não, mas foi feita uma circular de esclareci-
mento pelo coordenador da comissão, que à época era o gerente geral na
engenharia, o senhor Reginaldo, eu sei porque eu participei dessa reunião
onde o senhor Reginaldo disse de viva voz, e eu estava na sala, que essa al-
teração tinha sido recomendada pelo  senhor  Duque e  posteriormente,
mas depois da emissão da circular de esclarecimento, isso deveria ter sido
anterior,  posterior  a essa circular  houve uma aprovação de DE permitindo
esse aumento de número, porque esse aumento só era atribuição da diretoria
executiva, mas houve um lapso de tempo entre a data que foi emitida a circu-
lar de esclarecimento aumentando o número de sondas e a data da autoriza-
ção da DE para que isso fosse feito.
(…)
Ministério Público Federal: Só pra ficar bem claro, a senhora estava respon-
dendo a uma pergunta do doutor a respeito da...  Ele perguntou sobre in-
fluência do senhor Renato Duque no processo de contratação, esse processo
de licitação da E&P, a senhora falou que o processo influenciou, que um pro-
cesso influenciou no outro, eu gostaria que a senhora detalhasse melhor essa
questão, o impacto de um processo no outro. 
Lizarda Yae Igarasi:  Havia uma preferência dos estaleiros  em assinarem os
contratos com a engenharia porque eles tinham uma expectativa que nesses
contratos, como a Petrobrás estava contratando a obra e até por um histórico
que já acontecia, tinha a possibilidade de ter change orders, de ter mudanças
no pedido da unidade ao longo do processo de construção, o que aumenta-
ria o custo final da unidade, ou seja, ele licitaria num preço e poderia receber
um pouco mais do que aquilo, e historicamente também nos processos do
E&P, que a gente contratava afretamento e prestação de serviço, nós éramos
muito rigorosos e não tínhamos change orders no processo de construção,
então a gente já tinha histórico de várias unidades que recebemos que o pre-
ço foi o preço licitado, então, por conta disso, os estaleiros preferiam cotar
para a licitação da engenharia a cotar para licitação do afretamento do
E&P, como originalmente eram 7 unidades só para a engenharia as em-
presas de sondas estavam conseguindo levantar junto aos estaleiros co-
tações para o processo de afretamento, quando houve essa mudança
indo de 7 para 28 a possibilidade de unidades e estaleiros, os estaleiros
simplesmente pararam de fazer cotação para o processo de afretamento,
a gente teve inúmeras conversas com as empresas de sonda, que nos
disseram “Olha, eu não vou apresentar preço nessa licitação ou o preço
que eu vou apresentar é muito alto, porque os estaleiros não querem co-
tar para esse processo, todos eles irão cotar para o processo da engenha-
ria”, então foi algo indireto, mas que tornou a licitação das 19 pratica-
mente... Tirou toda a possibilidade de a gente ter um processo competi-
tivo na licitação das 19.
(…)
Juiz Federal: No final, não sei se eu entendi, mas acabou prevalecendo a
posição da área de serviços, então?
Lizarda Yae Igarasi: Sim.
Juiz Federal:  A senhora tem conhecimento de alguma interferência ou in-
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fluência do Governo Federal para que prevalecesse a posição da área de ser-
viços?
Lizarda Yae Igarasi: A única coisa que eu posso dizer é que a gente tinha
essa forte noção de que o diretor Duque era muito poderoso dentro da
companhia, sinceramente naquele tempo a gente não enxergava todas
as relações que a gente sabe que existem hoje, mas sabíamos que ele
mandava muito dentro da companhia.

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

propósito escuso. Cancelada a licitação anterior e aberto novo certame, foram convidadas

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

afinal, da SETE BRASIL. Resultado: embora a Petrobras tenha encaminhado convite para 26

empresas, apenas apresentaram proposta duas concorrentes: a SETE BRASIL e a OCEAN

RIG, sendo que, como já mencionado, a proposta da SETE BRASIL englobava as propostas

apresentadas pelos estaleiros envolvidos no esquema: KEPPEL FELS (6 sondas), ENSEADA

DO PARAGUAÇU (6 sondas), JURONG (6 sondas) e RIO GRANDE (3 sondas).

A parir daí, tendo em vista que ambas as propostas foram consideradas

excessivas, iniciou-se o processo de negociação direta, que culminou com a aprovação pela

Diretoria Executiva da Petrobras, em 09/02/2012, da contratação das sondas, em reunião da

composta por José Sérgio Gabrielli  de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa,  RENATO DE

SOUZA DUQUE, Guilherme de Oliveira Estrella, Paulo Roberto Costa, Maria das Graças Silva

Foster e Jorge Luiz Zelada. Após negociação e diversas concessões feitas pela PETROBRAS,

taxa diária total média para a contratação das 21 unidades da Sete Brasil Participações S.A.

foi de US$ 530.733,00.2627

26 Evento 1, ANEXO31
27 A respeito da diferença de preço constatada entre as propostas internacionais e aquela praticada pela SETE 

BRASIL, foi consignado no DIP E&P 41/2012: (Evento 1, ANEXO30)
“18.4. Comparando-se o custo de construção no exterior, apresentados no item 18.1 acima, com os
custo  de  construção  no  Brasil,  apresentados  no  item  18.2  acima,  verifica-se  que  o  custo  de
construção de navio-sonda (LDA 10.000 pés) no Brasil é cerca de 25% superior ao construído no
exterior, para a mesma lâmina d´água de 10.000 pés, e cerca de 13,9 % quando comparado com
navio-sonda construído no exterior para LDA de 12.000 pés. Comparando-se o custo de construção
de  semi-submersíveis  no  Brasil  com  o  custo  de  construção  de  semi-submersíveis  no  exterior,
verifica-se que a diferença é cerca de 40% para semi-submersíveis com capacidade para operar em
lâmina d´água de 10.000 pés. Comparando-se o custo de construção médio de navio-sonda no
Brasil com o custo médio de navio-sonda construído no exterior, não fazendo-se distinção para
Unidades de 10.000 pés e 12.000 pés, verifica-se que a diferença é de aproximadamente 16,8 %.”

No mesmo documento, a respeito da diferença de preço quando comparada a outros contratos
firmados pela PETROBRAS, o mesmo documento consignou que:
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Em 08/02/2012, a Comissão de Negociação emitiu o seu relatório, do qual

constaram os itens negociados (contratos de 15 anos; reajuste durante a construção; redu-

ção de multa; aumento de prazo – três anos – para rescisão por atraso no início da opera -

ção; etc) e os resultados obtidos. No relatório, a Comissão de Negociação registrou que: “o

limite da Petrobras em oferecer condições de prazo, contratuais e de volume de contratação

já foi atingido, se não ultrapassado”; e, ”a contratação das 26 unidades ofertadas é a alterna-

tiva que apresenta menor risco de atraso na entrega das sondas a serem construídas no Bra-

sil, e a que melhor atende aos compromissos de conteúdo local assumidos pela Petrobras, re-

duzindo risco de se incorrer em custos adicionais nos projetos frente à ANP.”

Na sequência, foi autorizada a assinatura dos contratos de afretamento e

de prestação de serviços referentes às 6 Unidades Flutuantes de Perfuração a serem cons-

truídas no Brasil, no Estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU (pertencente ao Grupo ODEBRE-

CHT).

Como já referido, cumpre relembrar que o preço relativo à construção pra-

ticado pelos Estaleiros nesse projeto foi significativamente superior àquele que havia sido

proposto pelos mesmos Estaleiros na licitação para contratação da 1ª etapa (aquela realiza-

da para a contratação de 7 sondas).  Além disso, verificou-se que o discurso de urgência na

contratação (também mencionado por  RENATO DUQUE no último e-mail transcrito) foi

utilizado como fundamento para que fosse concluída a negociação pelo preço acima do

valor de mercado.

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

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

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

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

“25. Após aplicado o fator de equalização utilizado na presente licitação nas unidades de dupla-
atividade, obtém-se o quadro apresentado no item 24, podendo-se observar que a média das taxas
diárias  das  últimas  contratações  efetuadas  pela  Petrobras  e  no  mercado  internacional,
concretizadas entre 05/2011 e 1/2012, para 6 navios-sonda foi de US$ 448.938,00 e para 8 semi-
submersíveis foi de US$ 498.843,00. Para o cálculo da média, não foi levado em consideração a
diferença entre os prazos contratuais apresentados na tabela acima.
26. A Figura mostrada abaixo neste parágrafo, apresentada pela Petrodata, leva em consideração
contratos firmados com diversas durações, desde aquelas contratações inferiores a 01 ano até as
da  Petrobras  com  10  anos.  A  possibilidade  de  apresentar  propostas  para  15  anos  e  demais
alterações contratuais ofertadas não resultou em reduções significativas no valor das taxas diárias
das sondas de forma a situá-las mais próximas daquelas usualmente obtidas pela Petrobras no
mercado internacional.”
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DUQUE acerca  das  ilicitudes  que  ladeavam o processo licitatório  nos contratos  com os

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

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

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

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

Como forma de operacionalizar o pagamento da vantagem indevida aos fun-

cionários da PETROBRAS, PEDRO BARUSCO e JOÃO VACCARI desempenharam o papel de

intermediadores na solicitação aos Estaleiros da vantagem indevida em favor de  RENATO

DUQUE. Ao mesmo tempo em que mantinham contato com os representantes dos Estalei-

ros, solicitando, em nome de RENATO DUQUE, o pagamento de vantagens indevidas  em

decorrência dos contratos de fornecimento de sondas obtidos com a PETROBRAS, PEDRO

BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI articulavam com RENATO DUQUE os interes-

ses dos estaleiros nos contratos firmados com a PETROBRAS.  Sob a perspectiva do recebi-

mento dos valores, JOÃO VACCARI, PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA

atuaram como beneficiários da corrupção passiva de RENATO DUQUE.

A respeito deste pacto ilícito, JOÃO FERRAZ revelou, em seu acordo de cola-

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

que também estavam presentes RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, foram tratados assun-

tos relativos à pretensão de pagamento de vantagens indevidas na contratação de sondas e à

manutenção do apoio político por parte do Partido dos Trabalhadores para manter  JOÃO

FERRAZ na Presidência da Sete Brasil.28

Tais  declarações restaram confirmadas na fase  de instrução,  em que  JOÃO

28 Em termo de Declarações prestado a respeito da SETE BRASIL, JOÃO FERRAZ afirmou (Evento 1,
ANEXO27): que o depoente, então funcionário da Petrobras, montou uma equipe para buscar solu-
ções nesse sentido, e acabou delineando o projeto que viria a se concretizar na Sete Brasil; que o
depoente foi indicado para assumir como diretor presidente da Sete Brasil por Gabrielli e Bar-
bassa, indicação esta homologada pela Diretoria Executiva da Petrobras e posteriormente aprovada
pelos acionistas da Sete Brasil; que Pedro Barusco era o diretor de operações, responsável pela ne-
gociação de contratos com estaleiros e operadores das sondas, com conhecimento de João Vaccari
e Renato Duque; que Pedro Barusco e João Vaccari foram os mentores da negociação de paga-
mento de comissões pelos estaleiros e da criação da estrutura para efetivação dos depósitos,
dividindo-os entre Partido dos Trabalhadores, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete Brasil); que
enquanto diretor presidente da Sete Brasil, o declarante teve cerca de 5 (cinco) encontros
com João Vaccari; que em um deles foi tratado assunto relativo à pretensão de pagamento
de  comissões pelas empresas de operações de sondas e de apoio político para manter o de-
clarante na presidência da Sete Brasil; que Renato Duque também participou de encontro,
junto com João Vaccari, o declarante e Pedro Barusco, em que se discutiu a pretensão de pa-
gamento de  comissões pelas empresas de operações de sondas 
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FERRAZ confirmou em Juízo a ocorrência da reunião com JOÃO VACCARI, PEDRO BARUSCO

e RENATO DUQUE, e que tão bem demonstra a ciência sobre o esquema criminoso  e o in-

tuito de JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE em expandir ainda mais o esquema de corrup-

ção  já  implementado.  Nesse  sentido,  destaca-se  o  seguinte  trecho  do  interrogatório  de

JOÃO FERRAZ (eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP2):

Juiz Federal: Certo. E o senhor tratou com quem a respeito desse assunto além
do senhor Pedro Barusco?
João Carlos M. Ferraz: Num primeiro momento só com Pedro Barusco, num se-
gundo momento, numa reunião ocorrida em São Paulo quando eu conheci
o João Vaccari.  Eu não conhecia o João Vaccari até início de 2012, final de
2011, mais ou menos nesse período, o Barusco me chamou uma vez e falou:
"Olha, o João Vaccari quer conhecer você". Isso eu já estava na Sete há vários
meses, e o Barusco agendou uma reunião para São Paulo, num restaurante em
São Paulo. Estavam presente eu, o Barusco, o João Vaccari e o Renato Du-
que. E nessa reunião foi conversado explicitamente sobre esse esquema,
sobre esses pagamentos
Juiz Federal: Sobre pagamentos de vantagens indevida?
João Carlos M. Ferraz:  De estaleiro. Sim. Sim. E  nessa reunião também foi
conversado, foi trazido na conversa pelo Renato Duque e o João Vaccari a
intenção deles de aumentar esse esquema, não apenas para os estaleiros,
mas eles queriam também cobrar um percentual, que eles não afirmaram
naquele momento qual seria, mas eles queriam também cobrar um per-
centual sobre os valores dos sócios da Sete Brasil. Aqueles operadores que a
Sete Brasil se tornou sócia, eles também queriam cobrar desses operadores,
porque eles entendiam que a Sete Brasil viabilizou para eles a participação de
um negócio altamente lucrativo e que seria natural, entre aspas, doutor, na vi-
são deles, que esses operadores de sonda também contribuíssem da mesma
forma. Segundo aquela regra, executivos da Sete Brasil, executivos da Petrobras
e o partido dos trabalhadores. Eu não concordei nessa reunião, deixei bem cla-
ro que eu não concordava com isso, já achava que aqueles volumes de recursos
eram estratosféricos e eu reportei para eles que aquilo ia atrapalhar demais,
por que eles não eram fornecedores da Sete Brasil...

EDUARDO MUSA, ao ingressar na SETE BRASIL em 2012 – no cargo de

Diretor de Participações, por indicação do ex-funcionário da PETROBRAS e então Presiden-

te da SETE BRASIL, JOÃO FERRAZ –, também passou a participar do esquema, tendo sido

beneficiado por parte das vantagens indevidas pagas pelo acordo dos estaleiros.

Naquela época, PEDRO BARUSCO informou a EDUARDO MUSA sobre a

sistemática de pagamentos de propinas pelos estaleiros, esclarecendo tanto sobre os parti-

cipantes do esquema ilícito quanto sobre a estrutura para efetivação dos pagamentos de

vantagens indevidas pelos Estaleiros ao Partido dos Trabalhadores (conforme determinação
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de VACCARI), “Casa 1” (RENATO DUQUE) e casa 2 (PEDRO BARUSCO,  JOÃO FERRAZ e

EDUARDO MUSA).

Ao firmar acordo de colaboração, EDUARDO MUSA reconheceu que efeti-

vamente assumiu a função de PEDRO BARUSCO no esquema ilícito, sendo beneficiado por

parte dos valores ilícitos pagos em razão dos contratos firmados pelos Estaleiros com a Pe-

trobras por intermédio da SETE BRASIL:

QUE em maio de 2012 o declarante foi trabalhar na SETE BRASIL por convite de
JOÃO FERRAZ, também ex-funcionário da PETROBRAS e então presidente da
SETE BRASIL; QUE esclarece que no ano de 2012 foi indicado por JOÃO FERRAZ
para assumir o cargo de diretor de participações, o que foi aprovado pelos aci-
onistas; QUE na época da entrada do declarante na Sete, já estavam assinados
9 (nove) dos 29 (vinte e nove) contratos de construção e 20 (vinte) dos memo-
randos de entendimento,  que iriam gerar posteriormente os contratos;  QUE
por esse motivo os preços e condições das compras das sondas já estavam ne-
gociados e definidos; QUE em dezembro de 2012 PEDRO BARUSCO decidiu
se retirar da Sete Brasil, sendo que o declarante passou a assumir interina-
mente como diretor de operações, cumulativamente com o cargo de dire-
tor de participações; QUE antes de se retirar da Sete, Pedro Barusco infor-
mou ao declarante a existência de pagamentos de comissões pelos estalei-
ros, e o comunicou que o declarante deveria participar do esquema mon-
tado por ele (PEDRO BARUSCO) e por JOÃO VACCARI; QUE a estrutura para
efetivação dos pagamentos de comissões pelos estaleiros consistia na divisão
entre Partido, casa 1 (Petrobras) e casa 2 (Sete Brasil); QUE os estaleiros envol-
vidos eram JURONG, BRAS FELLS,  ATLANTICO SUL,  ENSEADA, ECOVIX.  QUE
PEDRO BARUSCO informou que todos eles pagariam um percentual  de
propina. QUE PEDRO BARUSCO informou que ZWI era o operador da BRAS
FELLS. Que o depoente, até onde se recorda, cabia a ZWI pagar PEDRO BARUS-
CO e RENATO DUQUE. QUE o depoente sabe que ZWI era o representante da
BRAS FELLS e tinha escritório dentro da BRAS FELLS 

Em  seu  interrogatório,  EDUARDO  MUSA (eventos  674  e  716,  TERMO-

TRASNCDEP3) ratificou essas declarações, expressamente reconhecendo que recebeu parcela

dos valores de propina negociados em função da corrupção de RENATO DUQUE:

Juiz Federal: - E o que foi que o senhor tomou conhecimento?
Eduardo Costa Vaz Musa: - Barusco me procurou, disse que já estava procu-
rando a pedido do Ferraz, e que havia um esquema de pagamentos de um
percentual em cima dos contratos e como que eu iria assumir o lugar dele,
tinha acertado então que eu passaria a receber um percentual lá que eu
não me lembro quanto que ele estipulou em função desses, desse recebi-
mento ilícito já acertado.
Juiz Federal: - E qual foi a sua reação?
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Eduardo Costa Vaz Musa: - Eu aceitei.
Juiz Federal: - E o senhor passou a receber valores então?
Eduardo Costa Vaz Musa: - Recebi por duas vezes.
(…)
Juiz Federal: - Isso abrangia todos os estaleiros ou só alguns?
Eduardo Costa Vaz Musa: - O que ele me informou é era que eram todos os
estaleiros e com a dificuldade dele operacionalizar esse pagamento percentual
de cada estaleiro ele setorizou, era, determinado estaleiro pagava para deter-
minada casa, ou para algum partido, coisas assim. No meu caso, quem me pa-
gou foi o correspondente do estaleiro Jurong.

Da mesma forma, em juízo,  JOÃO FERRAZ expressamente reconheceu  a

existência do esquema envolvendo os contratos das sondas envolvendo a SETE BRASIL, bem

como a sua participação no esquema, relatando que, de fato, recebeu valores decorrentes da

corrupção de RENATO DUQUE, com descrição da forma como foi depositada a propina, em

contas no exterior (Evento 674 e 716, TERMOTRANSCDEP2):

Juiz Federal: - E o senhor recebeu efetivamente do estaleiro Jurong?
João Carlos de M. Ferraz: - Recebi uma parte, sim. Recebi uma parte relati-
va aos primeiros pagamentos que eram feitos.
Juiz Federal: - Quanto que o senhor recebeu, aproximadamente?
João Carlos de M. Ferraz: - Aproximadamente um milhão e meio de dólares.
Juiz Federal: - O senhor recebeu aqui ou lá fora?
João Carlos de M. Ferraz: - Não, recebi no exterior, Excelência.
Juiz Federal: - Em conta?
João Carlos de M. Ferraz: - Conta no exterior.
Juiz Federal: - Qual que é o nome da conta?
João Carlos M. Ferraz: - Firaza.
Juiz Federal: - E o senhor recebeu do estaleiro Jurong, é isso?
João Carlos M. Ferraz: - Recebi de um depósito que era feito, acredito que
do estaleiro Jurong por algum representante do estaleiro Jurong. Porque a
minha combinação com Barusco, quando eu finalmente aceitei participar desse
esquema, eu falei com Barusco o seguinte: Barusco, eu nunca participei, eu não
sei como é isso, então eu não quero me envolver mais do que essa nossa con-
versa que nós estamos tendo aqui. Então, você é que vai liderar tudo, você é
que vai gerenciar tudo. Eu não estou tentando me omitir da minha culpa, tá,
doutor.

Nos termos expostos, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA figuravam como

beneficiários da vantagem indevida solicitada aos representantes dos estaleiros em favor de

RENATO DUQUE, incorrendo, assim, na prática, por 6 vezes, do delito de corrupção passiva,
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em sua forma majorada, previsto no art. 317,   caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código

Penal, visto que, em decorrência das vantagens solicitadas, o funcionário público corrompido,

que ocupava cargo de direção, efetivamente praticou atos de ofício com infração de seu

dever funcional.

Conforme  ainda  restou  demonstrado,  JOÃO  VACCARI participou

ativamente da ação criminosa, tanto na estruturação e implementação do esquema, junto a

PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e RENATO DUQUE, bem como no contato direto com os

representantes dos estaleiros para veicular a solicitação de vantagens indevidas e coordenar

os  repasses  de  2/3  do  valor  total  da  propina  solicitada  no  interesse  do  Partido  dos

Trabalhadores.  Em  especial  no  que  diz  respeito  à  solicitação  de  vantagem  indevida

relativamente do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, restou comprovado no curso da instrução

que, após o contato inicial estabelecido por PEDRO BARUSCO, JOÃO VACCARI efetivamente

atuou na solicitação de propina a executivos vinculados ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

Cumpre,  prima  facie,  observar,  a  atuação  criminosa  de  JOÃO VACCARI

verificada nos fatos em exame, representando o Partido dos Trabalhadores na solicitação e

destinação  de  verbas  ilícitas  oriundas  de  crimes  praticados  contra  a  PETROBRAS,  não  é

inédita.  Ao  contrário,  ações  delitivas  semelhantes  do  acusado JOÃO VACCARI já  foram

objeto de juízo criminal condenatório, no âmbito da Operação Lava Jato, em outras ações

penais,  v.g.  os  autos  de  nº  5012331-04.2015.4.04.7000,  5045241-84.2015.4.04.7000  e

5061578-51.2015.4.04.7000.

Da mesma forma, a atuação ilícita no âmbito dos contratos de afretamento

de sondas, firmados entre os estaleiros e a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL, foi já

objeto de juízo condenatório nos autos da ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000, no que

tange especificamente aos contratos que beneficiaram o estaleiro BRASFELS (grupo KEPPEL

FELS).

A  atuação  de  JOÃO  VACCARI na  implementação  do  esquema  resta

flagrante dos depoimentos de PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ, conforme trechos acima

transcritos, que revelam a participação e o peso do papel do ex-tesoureiro do Partido dos

Trabalhadores, capaz mesmo de impor o critério de divisão das vantagens indevidas mais

favorável à agremiação política que dava sustentação ao diretor  RENATO DUQUE (2/3 do

valor ilícito total).
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Vale ainda, nesse ponto, a transcrição do seguinte trecho de depoimento de

PEDRO  BARUSCO  (eventos  330  e  420),  em  que  se  destaca  o  protagonismo  de  JOÃO

VACCARI nas definições dos parâmetros a serem seguidos pela ação delitiva envolvendo a

SETE BRASIL e os contratos que beneficiaram o estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU:

Juiz Federal: Era uma coisa comum, que todo mundo sabia?
Depoente: Não, o que eu tô dizendo é o seguinte,  uma vez que eu, Renato
Duque e João Vaccari estabelecemos que por exemplo, para todos estaleiros,
por  exemplo,  Enseada  do  Paraguaçu,  Enseada  do  Paraguaçu  iria  pagar
integralmente ao senhor João Vaccari né, o representante da Odebrecht, seja
ele quem for, tinha que ter essa informação ali dos três, do Renato, minha e do
Vaccari,  ter  a  mesma informação,  mesma orientação,  entendeu?  Só isso.  Aí
quem ia tratar esse assunto com a Odebrecht seria o senhor João Vaccari, assim
como eu tratei com a Jurong.

De outro lado, a participação direta de  JOÃO VACCARI na solicitação da

propina vinculada aos contratos firmados pelos estaleiros com a PETROBRAS por intermédio

da SETE BRASIL, como visto, já foi objeto de condenação nos autos da ação penal 5013405-

59.2016.4.04.7000,  no que  toca,  especificamente  aos  contratos  que favoreceram o grupo

KEPPEL FELS. 

Em depoimento judicial, o colaborador ZWI SKORNICKI expôs de maneira

clara  que  JOÃO  VACCARI atuava  como  “coordenador”  dos  recebimentos  de  propina

oriundos  do  grupo  KEPPEL  FELS,  parcelas  que  cabiam  na  divisão  ilícita  ao  Partido  dos

Trabalhadores, bem como com ele se reunia pessoalmente para tratar da propina (eventos

330 e 420):

Ministério Público Federal: Certo, nesses contratos em que o senhor efetuou o
pagamento de propina o senhor negociou o pagamento de propina com o
senhor Pedro Barusco?
Depoente: Sim senhora.
Ministério Público Federal: Certo, esses pagamentos de propina que o senhor
efetuou em razão desses contratos firmados na diretoria de serviços, o senhor
se recorda quem eram os destinatários, com quem o senhor teve contato
para efetuar os pagamentos da propina?
Depoente: Eu basicamente tive contato somente com o senhor Barusco, o
senhor Raul Schimdt antes do Barusco, e com o senhor Vaccari.
(…)
Ministério  Público  Federal:  Certo,  e  o  senhor  se  recorda  como  foi  feita  a
negociação do pagamento de propina envolvendo...
Depoente: Isso foi negociado diretamente com o Barusco, aonde ele primeiro
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pediu 1.2%, eu levei isso aos digamos os chefes da Keppel em Cingapura, daí
eles não aceitaram e queriam fechar em 0,9, levei isso de volta ao Barusco, aí o
Barusco disse:ó, eu aceito 0,9 desde que seja pra todas as divisões, entre o
Senhor Vaccari, o Senhor Duque, e a minha pessoa. E quero mais 01 por fora,
porque como eu trabalhei por todos eles, eu queria, sem eles saberem que
você me desse mais 01 por fora.
Ministério Público Federal: Tá certo. E como que foi feito o pagamento dessa
quantia que foi acertado.
Depoente:  Essa  quantia  aí  de  alguns  remanescentes  dos  outros  contratos
entraram numa conta corrente entre o Senhor Barusco e a minha pessoa, e
também entre o senhor Vaccari, e a minha pessoa.
Ministério Público Federal: Tá certo. E a parte do senhor então era pagar
quem mesmo?
Depoente: A parte do Barusco foi  pra ele e pro Duque, 2 milhões e 2
milhões pro Barusco, do que tinha lá de sobras de outros contratos, mais
a  Sete,  como  também  os  cinco  milhões  que  o  Senhor  Vaccari,  era
destinado a ele.
(…)
Juiz Federal: Tá certo, eram só essas as questões. O senhor também  teve
contato com o Senhor João Vaccari né? Apenas mais uma.
Depoente: Sim senhor.
Juiz Federal: Ele chegou a mencionar pro senhor pra quem que ia esse dinhei-
ro?
Depoente: Não senhor, inclusive a Senhora Mônica veio me procurar a mando
dele.

Também no que diz respeito aos seis contratos firmados entre o estaleiro

ENSEADA  DO  PARAGUAÇU  e  a  PETROBRAS  por  intermédio  da  SETE  BRASIL,  objeto  da

presente demanda penal, o protagonismo de JOÃO VACCARI na ação delitiva, sobretudo na

efetiva solicitação das vantagens indevidas em razão da função pública exercida por RENATO

DUQUE,  restou confirmado em diversos  depoimentos,  produzidos  no curso da  instrução

processual.

Conforme ainda restou demonstrado no curso da instrução, destaque para

trechos acima transcritos dos depoimentos de PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ, na divisão

operacional  dos  pagamentos  entre  os  estaleiros,  coube  ao  estaleiro  ENSEADA  DO

PARAGUAÇU o pagamento exclusivo de parte da propina do Partido dos Trabalhadores.

O  pleno  domínio  e  participação  do  representante  do  Partido  dos

Trabalhadores JOÃO VACCARI nas tratativas espúrias, desde a negociação até a cobrança de

vantagens  indevidas  decorrentes  dos  crimes  praticados  na  Diretoria  de  Serviços,  restou
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confirmada pelo depoimento de PEDRO BARUSCO, na fase de instrução do presente feito

(eventos 330 e 420, TERMO1):

Ministério Público Federal:  Tá.  Então só falando então aqui  especificamente
com relação ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu, a negociação de propina com
relação ao estaleiro Enseada do Paraguaçu, ficou com quem? Foi feito… 
Depoente: Eu não sei, porque assim, a princípio estaria estabelecido entre,
vamos dizer, eu e o senhor João Vaccari, tinha se estabelecido os percen-
tuais, aquele estaleiro ficou integralmente, vamos dizer, a cargo do se-
nhor João Vaccari, e aí caberia ao senhor João Vaccari conversar com os
canais dele na Odebrecht, e aí (ininteligível).
Ministério Público Federal: Seria o João Vaccari que deveria procurar?
Depoente: É ele, é. Assim o Atlântico Sul, o Paraguaçu, a Engevix integralmente
o senhor João Vaccari, então eu não participei dessa discussão entendeu? E aí
o Keppel eu participei por quê? Porque tava eu e ele estávamos envolvidos. E
Jurong eu fiquei mais envolvido porque era o único que eu recebia além do
Keppel.

No mesmo tom, a atuação principal de JOÃO VACCARI fica bem clara da

narrativa  de  Ricardo  Pessoa  (eventos  285  e  414),  que  ao  tempo  dos  fatos  exercia  a

presidência  da  UTC,  empreiteira  sócia  da  ODEBRECHT  no  estaleiro  ENSEADA  DO

PARAGUAÇU.  Ricardo Pessoa situa  JOÃO VACCARI,  ao  lado de PEDRO BARUSCO,  como

responsável pela solicitação e recebimento da propina paga em razão da atuação funcional

do ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, o corréu RENATO DUQUE.

Ministério Público Federal:- Está certo. Nessa condição o senhor participou ou
tomou  conhecimento  do  pagamento  de  propinas  pela  UTC  em  razão  de
contratos firmados com a Petrobras pela UTC e Constran?
Depoente:- Pela UTC Engenharia sim, participei.
Ministério Público Federal:- Certo. E esses pagamentos de propinas ocorreram
em que período e foram pagos...
Depoente:- De 2004 a 2012 e 2013, início de 2013.
Ministério Público Federal:- E em favor de quem?
Depoente:- Todas as propinas?
Ministério  Público Federal:-  É,  como é...  Eu vou detalhar  aqui  a questão da
Diretoria de Serviços, especificamente, é...
Depoente:- Na Diretoria de Abastecimento era ao Paulo Roberto Costa e os
seus prepostos.  E na Diretoria de Serviços ao Pedro Barusco e ao Renato
Duque, através do Pedro Barusco e o senhor João Vaccari Neto.
(…)
Ministério Público Federal:- Quando o senhor João Vaccari entrava em contato
com o senhor pra  fazer  essa solicitação,  esse  recolhimento da propina,  ele
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tinha conhecimento de que esse valor que estava sendo entregue pelo
senhor era decorrente de contratos da Petrobras?
Depoente:- Era em função de contratos da Petrobras.
Ministério Público Federal:- Isso era evidente?
Depoente:- Sim, claro.

E continua o colaborador, tratando especificamente da atuação de JOÃO

VACCARI na  solicitação  de  vantagens  indevidas  relacionadas  aos  contratos  objeto  da

presente demanda penal, que beneficiaram o estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU:

Ministério Público Federal:- Certo. Agora, falando especificamente com relação
ao caso da Enseada do Paraguaçu, que é objeto da apuração da ação que se
investiga hoje, a UTC foi membro do consórcio da Enseada do Paraguaçu?
Depoente:-  Foi  membro  do...  Participação  acionária  no  Estaleiro  Enseada
Indústria Naval, que é o atual nome da Enseada do Paraguaçu.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor sabe se houve solicitação de
propina nesse caso da Enseada do Paraguaçu?
Depoente:- Com relação às sondas de perfuração?
Ministério Público Federal:- Sim.
Depoente:-  Nos  foi  solicitado  umas  duas  vezes  pelo  João  Vaccari  um
percentual que eu não aceitei e nem discuti com ele.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda qual era o percentual?
Depoente:- Era 1 %, depois me falou em 0,9 %.
Ministério Público Federal:- E ele chegou a mencionar para o senhor por qual
razão ele estava cobrando o senhor, se ele já tinha acertado, se...
Depoente:-  Era  uma  prática  normal  do  Vaccari  cobrar,  pelo  menos  no
relacionamento que eu tinha com ele, que já era... como chama, assim, muito
frequente,  qualquer contrato que chegasse ele já estaria nos abordando a
respeito disso porque ele recebia as informações e já era uma coisa que
acontecia automaticamente.

No mesmo sentido, a solicitação de vantagem indevida veiculada por JOÃO

VACCARI foi reportada, na fase instrutória, pelos réus colaboradores ROGÉRIO ARAÚJO29 e

MARCELO ODEBRECHT. 

MARCELO  ODEBRECHT confirmou,  em  seu  interrogatório  judicial,  que

efetivamente foi solicitado por  JOÃO VACCARI  o pagamento de vantagens indevidas em

decorrência da obtenção dos contratos de fornecimento de sondas à PETROBRAS. (eventos

29  Eventos 683 e 816 TERMO2:
Juiz Federal: E alguém falou com o Vaccari, então?
Rogério Santos de Araújo: O Márcio, se não me recordo, o Márcio esteve com o Vaccari e comu-
nicou ao Vaccari.
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683 e 816, TERMO1).  Além do relato, narrou MARCELO ODEBRECHT que a solicitação de

vantagem indevida feita por JOÃO VACCARI e a ele reportada por outro executivo do Grupo

foi registrada nas anotações constantes de seu celular.  Informou que tal anotação foi referida

com a sigla DGI (sigla empregada por executivos da ODEBRECHT para designar “pagamentos

ilícitos” não contabilizados, de atribuição do Setor de Operações Estruturadas).

A  fim  de  que  não  reste  dúvidas,  destaca-se  o  seguinte  trecho  do

interrogatório de MARCELO ODEBRECHT:

Juiz Federal: Então nessa ação penal 505493288, continuidade do depoimento
do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor Marcelo, alguns detalhamentos a
esse respeito, eu não entendi bem, quem falou ao senhor que havia uma so-
licitação de propinas para esse…
Marcelo Odebrecht: O Márcio.
Juiz Federal: O Márcio. E o quê ele falou ao senhor exatamente?
Marcelo Odebrecht: Eu me lembrava na época que ele tinha... eu estou fa-
zendo essa colaboração agora, eu entendi, eu entendi dele, me lembrava
que tinha sido o Vaccari.
Juiz Federal: O Vaccari?
Marcelo Odebrecht: Parece, que eu vi aí dos depoimentos, que pode ter sido o
Barusco, via Rogério.
Juiz Federal: Mas, assim, o que foi dito para o senhor na época, o que senhor se
lembra, seria o Vaccari? 
Marcelo Odebrecht: O Vaccari.
Juiz Federal: E havia uma solicitação de pagamento de valores por conta
dessa contratação do estaleiro ou do afretamento?
Marcelo Odebrecht: Do estaleiro.
Juiz Federal: Ah, do estaleiro. nota, é a única nota que eu tenho até com o
Márcio Farias sobre essas questões de pedido, de solicitação de propina, é
a única coisa de nota que eu tenho, que a nota que eu faço é “DGI, consór-
cio, Vaccari.” Foi o pedido de Vaccari para o consórcio. E, que eu saiba, to-
dos os três negaram, nós, a OAS e a UTC.
Juiz Federal: E ele pediu ao senhor que fizesse o quê? O senhor Márcio, daí?
Marcelo Odebrecht: Ele pediu para eu ajudar a ele, a segurar... entre aspas, a se-
gurar o pedido do Vaccari.
Juiz Federal: Segurar como?
Marcelo Odebrecht: Segurar, quer dizer, fazer com que... Porque, veja, eu enten-
di de Márcio que ele estava sendo solicitado, não queria atender e aí pediu um
apoio meu pra que não houvesse mais essa insistência. 
Juiz Federal: Certo, e aí o senhor procurou o senhor Antônio Palocci?
Marcelo Odebrecht: Aí procurei o Palocci.

E o teor do depoimento do réu colaborador  MARCELO ODEBRECHT,  no

sentido  de  que  houve  solicitação  de  vantagens  indevidas  por  JOÃO  VACCARI,  é

efetivamente corroborado por anotação constante da agenda de  MARCELO ODEBRECHT,
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conforme Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 124/201630 Na nota a seguir exibida, o

sobrenome de JOÃO VACCARI é relacionado aos termos “sondas”, “DGI” e “consórcios”, além

de “SETE” e “EPP” (referência ao nome anterior do estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU31), o

que  faz  clara  a  conclusão  de  que  efetivamente  houve  solicitação  por  parte  de  JOÃO

VACCARI e que tal pedido ilícito estaria relacionado às sondas contratadas por intermédio da

SETE BRASIL.

Como se vê, o contexto de provas dos autos demonstra de maneira cabal o

envolvimento efetivo JOÃO VACCARI neste esquema de corrupção, participando ativamente

do  processo  juntamente  com  PEDRO  BARUSCO,  RENATO  DUQUE e  JOÃO  FERRAZ.

Conforme já demonstrado, além de ter se reunido pessoalmente com os envolvidos para

acertar  detalhes,  tempo,  forma  e  destinatários  dos  pagamentos  e  de  ter  definido,  com

preponderância,  a  destinação de  2/3  do valor  da  propina  ao Partido  dos  Trabalhadores,

restou comprovado que JOÃO VACCARI atuou também diretamente na solicitação direta de

vantagem aos executivos vinculados ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

O acervo probatório colhido no curso da instrução demonstra ainda que

JOÃO VACCARI tinha ciência plena dos valores acertados para a propina, tendo até mesmo o

controle acerca dos valores dos contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL.

Neste ponto, cumpre relembrar que, conforme narrado nos depoimentos

judiciais  dos  colaboradores PEDRO  BARUSCO  e  JOÃO  FERRAZ,  foi  JOÃO  VACCARI,

30 Evento 1, ANEXO19
31 Cf. interrogartório do réu colaborador ROGÉRIO ARAÚJO (eventos 683 e 816, TERMO2):

Juiz Federal: Depois lá, “Nesse caso, permanece a estratégia da Petrobras orientar a Sete para ne-
gociar as 21 sondas com a G/A, J, KF e EEP”.
Rogério Santos de Araújo: Isso aí é o seguinte, isso aqui de G/A é o seguinte, é Galvão/Alusa.
Juiz Federal: Tá, e…
Rogério Santos de Araújo: J é Jurong, Keppel Fells e EEP, que era o nosso nome do consórcio 
antes de virar Enseada, que depois que virou Enseada a gente pôs pra dentro um sócio chamado 
Kawasaki, um sócio tecnológico. 
Juiz Federal: Então era o seu grupo aqui, o EEP, o seu consórcio? 
Rogério Santos de Araújo: Era, era. Agora aqui, Galvão/Alusa, eu errei, porque eles não ganha-
ram nada.
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juntamente com  RENATO DUQUE,  quem definiu que 2/3 da propina seria destinada ao

Partido dos Trabalhadores. Ademais, também como já referido, PEDRO BARUSCO revelou que

a decisão de JOÃO VACCARI sobre o percentual de propina que seria distribuído a cada um

dos participantes prevaleceu sobre todos, uma vez que o partido era quem tinha o poder de

decisão final.

Do contexto de provas acima apresentado, e tendo em vista que nenhum

elemento,  circunstância  ou mesmo argumento concorre  em favor  do acusado,  não resta,

afinal,  nenhuma  dúvida  razoável  acerca  da  atuação  criminosa  de  JOÃO  VACCARI  na

promoção  da  solicitação  das  vantagens  indevidas  no  âmbito  dos  6  contratos  acima

mencionados. 

Conforme, portanto, a farta prova dos autos, assim agindo nos 6 contratos

acima mencionados, JOÃO VACCARI incorreu, por 6 vezes, em concurso material, na prática

do delito de corrupção passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c

art. 327, §2º, todos do Código Penal, visto que, em decorrência das vantagens prometidas e

pagas,  o  funcionário  público  corrompido,  que  ocupava  cargo  de  direção,  efetivamente

praticou atos de ofício com infração de seu dever funcional.

Da mesma forma, conforme amplamente exposto, restou comprovado que

as vantagens indevidas em relação aos seis contratos firmados pelo ESTALEIRO ENSEADA DO

PARAGUAÇU foram solicitadas em nome de RENATO DUQUE e com o pleno consentimento,

anuência e participação deste no esquema, tendo RENATO DUQUE, no exercício do cargo de

Diretor de Serviços da Petrobras, efetivamente atuado para favorecer o ESTALEIRO ENSEADA

DO PARAGUAÇU. Incorreu, desta forma, por seis vezes, em concurso material, na prática do

delito de corrupção passiva, em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art.

327, §2º, todos do Código Penal.

Por  fim,  resta  observar  que,  a  despeito  de  confirmada  a  solicitação  de

vantagens indevidas em favor do empregado público, não restou comprovada, no curso da

instrução criminal, o efetivo ajuste, ou seja, a promessa de pagamento pelos representantes

do estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU. Nesse caso, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL pela absolvição de MARCELO ODEBRECHT e ROGÉRIO ARAÚJO das imputações

de  prática  de  6  crimes  de  corrupção  ativa  na  contratação  do  estaleiro  ENSEADA  DO

PARAGUAÇU,  em  decorrência  da  ausência  de  provas  suficientes  acerca  do  efetivo

oferecimento de vantagem indevida por parte de tais acusados (artigo 386, VII, do Código de
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Processo Penal).

4.   DA LAVAGEM  DE ATIVOS

4.1 Considerações prévias acerca do crime de lavagem de ativos

A lavagem de ativos caracteriza-se pela conduta de “ocultar ou dissimular a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou

valores  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de  infração  penal”.  Tal  atividade,  contudo,

pode se dar por diversas formas (métodos, técnicas, mecanismos, instrumentos, esquemas,

etc.), as quais são estudadas e classificadas pela chamada tipologia da lavagem.

Antes de se adentrar na exposição das diferentes modalidades de lavagem

utilizadas pelos denunciados, uma observação se faz pertinente:

“Cumpre, por fim, bem observar com De Carli que a lavagem não utiliza neces-

sariamente instrumentos ilegais  em si. Embora frequentemente a lavagem en-

volva falsidades, fraudes ou simulações, não raro a única ilegalidade consistirá

na realização de atos  em si lícitos para 'ocultar ou dissimular a natureza, ori-

gem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos

ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal' (art. 1º da

Lei 9.613/98). (…)”32

Considerando que a lavagem de capitais é conduta que busca conferir apa-

rência de licitude a dinheiro de origem ilícita, parece evidente a razão pela qual em muitos

casos a indevida utilização de instrumentos em si lícitos é eleita como método de preferência

pelos agentes criminosos.

Dito isso, outra questão que releva destacar é o fato de que os agentes que

atuam na lavagem de capitais,  sobretudo em nível profissional,  costumam utilizar variada

gama de métodos para promover a ocultação e dissimulação dos ativos de origem ilícita, in-

clusive mesclando diferentes técnicas para a prática do delito. Isso é sintoma da sofisticação e

32  DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 379.
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profissionalismo com que os agentes atuam na empreitada criminosa, como já tivemos a

oportunidade de observar:

“Antes de serem apresentadas as técnicas ou tipos de lavagem separados nessas

três classes, cumpre notar que os crimes de lavagem (fatos concretos) podem e

normalmente se valem de mais de uma técnica, de modo simultâneo ou sucessi-

vo. A conjugação das variadas figuras, bem como a adição de outros elementos

ou circunstâncias que embora não constituam em si outras técnicas deem a estas

nova apresentação, originam um incontável número de técnicas compostas ou

mistas. A complexidade ou sofisticação da lavagem, estimulada pelos mesmos

fatores que ensejam a mutação das técnicas já analisados no início deste capítu-

lo, constitui, aliás, na visão de Blanco Cordero, uma de suas três características

mais importantes na atualidade, ao lado da profissionalização e da internacio-

nalização. (...)”33

Destaque-se ainda, por questão metodológica, que neste ponto será utilizado

o já mencionado estudo sobre o tema publicado por integrante desta força tarefa ministerial,

com a finalidade de manter unidade de critério de análise (e coerência).

Observa-se primeiramente que as condutas de lavagem narradas na denúncia

foram realizadas por intermédio de complexo conjunto de condutas, mesclando diferentes

técnicas de lavagem, o que denota o elevado grau de sofisticação e profissionalismo com

que agiram os denunciados, como destacado anteriormente. As técnicas conjugadas pelos

agentes nestas condutas podem ser assim listadas:

i) realização de operações de compensação entre contas de diferentes empre-

sas do grupo ODEBRECHT (inclusive contas no exterior), como forma de dificultar o rastrea-

mento de valores ilícitos.

A mistura entre os valores de origem ilícita e os ativos lícitos da companhia

dissimula a natureza e origem dos valores (enquadrando-se no tipo prescrito pelo artigo 1º

da Lei 9.613/98), sendo feita com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro de ori-

gem espúria,  caracterizando a técnica de lavagem por  mera movimentação intitulada de

mescla ou commingling:

33 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 383.
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A utilização desse estratagema para dificultar a investigação da lavagem de

ativos não passou despercebida ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

“9.5.2. Mescla ou commingling. É a mistura de ativos de origem ilícita com
ativos de origem lícita. Quando ocorre no seio de uma empresa sem exage-
ros,  sendo apresentado o volume total de recursos como receita, ou ainda
usando-se os valores para o pagamento direto de fornecedores, é de difícil
detecção”34.

A utilização desse estratagema para dificultar a investigação da lavagem de

ativos não passou despercebida ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

PENAL.  PROCESSUAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS,  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURA-
DOR PARA RÉU ANALFABETO EM INQUÉRITO POLICIAL: DESNECESSIDADE. VÍ-
CIOS NA FASE INQUISITORIAL: NÃO EXTENSÃO AO PROCESSO. RÉU FORAGI-
DO: DEFESA PRÉVIA APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO. PEDIDO EXTEM-
PORÂNEO DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. REPETIÇÃO DE ATO DA INS-
TRUÇÃO: PRECLUSÃO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE DI-
NHEIRO: COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA, ABSOLUTA, PARA O JULGA-
MENTO DAS AÇÕES CONEXAS:  LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.  DE-
CRETO DE PERDIMENTO DE BENS NA SENTENÇA: EFEITO DA CONDENAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADES INEXISTENTES. PRELIMINARES REJEI-
TADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICI-
AIS:  OPERAÇÃO DE VIGILÂNCIA.  DISTINÇÃO ENTRE FLAGRANTE FORJADO E
ESPERADO. AJUSTE PRÉVIO, DIVISÃO DE TAREFAS E VÍNCULO ESTÁVEL COM-
PROVADOS: CONFIGURAÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO (ART. 14, LEI 6368/76).  LAVAGEM DE DINHEIRO: COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS: CRIME ANTECEDENTE. VALORES AUFERIDOS NO TRÁFICO:
DISSIMULAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA E DA PROPRIEDADE: CONVERSÃO EM
ATIVOS LÍCITOS. UTILIZAÇÃO DE "LARANJAS". MESCLA DE ATIVIDADES LÍCITAS
E ILÍCITAS (FUSÃO DE TÉCNICAS) E DECLARAÇÃO DOS BENS AO FISCO: IRRELE-
VÂNCIA.  CONDENAÇÕES E  DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDAS.  AFASTADO
ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME.  FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
PERDA DOS BENS INSTRUMENTOS DO TRÁFICO E DOS BENS, DIREITOS E VA-
LORES DELE PROVENIENTES. LIBERAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A TERCEIRO:
ILEGITIMIDADE DO RÉU. APELAÇÕES IMPROVIDAS (…)  XV - O desempenho de
atividades lícitas concomitante às ilícitas pelo agente, bem como a declaração
dos bens produtos do crime antecedente ao Fisco não descaracterizam o crime
de lavagem de dinheiro. A mescla dessas atividades é utilizada como prática ha-
bitual para dificultar a investigação e a contabilização dos bens e sua declaração
ao imposto de renda é uma das etapas do crime. (…)
(TRF 3ª Região – Segunda Turma – Unânime – relator: Des. Henrique Herkenhoff
–  Apelação  Criminal  28122  –  Autos:  00012769820054036005  –  Decisão:
27/08/08 – DJF3: 11/09/08)

34 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 385.
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No caso dos autos, constata-se que essa técnica de mescla foi feita de maneira

sofisticada, incluindo operações de compensação entre as diferentes empresas integrantes

do grupo ODEBRECHT no Brasil e no exterior. Assim, com o intuito de dificultar a investiga-

ção sobre os delitos praticados em favor da empresa, seus agentes utilizaram essa estrutura

empresarial complexa e internacional para aperfeiçoar a forma como procediam a mescla e

lavagem de dinheiro auferido criminosamente, promovendo operações de compensação in-

terna de valores entre suas diferentes integrantes em solo nacional e no estrangeiro. 

O raciocínio é simples: possuindo recursos ilícitos obtidos com a prática de cri-

mes contra a  PETROBRAS no Brasil e desejando lavá-los no exterior, utilizando-os inclusive

para promover pagamentos a agentes corrompidos da estatal, os agentes tinham dois cami-

nhos possíveis: a) mandar os recursos sujos do Brasil para o exterior; ou b) utilizar de disponi-

bilidade de caixa em filiais ou subsidiárias no exterior (mediante compensações contábeis in-

ternas), para lá mesmo lavá-los. O segundo caminho, além de mais barato, dificulta o rastrea-

mento do dinheiro, razão pela qual foi preferido.

A transferência de valores entre as diferentes empresas do grupo é demons-

trado a partir da demonstração de que a ODEBRECHT é beneficiária das contas utilizadas na

primeira camada das operações de lavagem35, as quais receberam depósitos da OSEL ANGO-

LA DS,  OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior Ltd.,  Odebrecht Serviços no Exterior e CO

Constructora Norberto Odebrecht, conforme reconhecido tanto por FERNANDO MIGLIAC-

CIO quanto por HILBERTO SILVA.

Fica evidente, assim, a refinada técnica de mescla utilizada pelos denunciados

para a lavagem de ativos.

Aliás, abram-se parênteses aqui para observar que, sendo o dinheiro um bem

fungível (que não fica “marcado” por sua origem), uma vez que os valores ilícitos aportaram

nas contas da ODEBRECHT foram mesclados com os montantes decorrentes da atividade líci-

ta do mesmo grupo, razão pela qual a parcela de seu patrimônio correspondente aos atos

ilícitos, independentemente de onde esteja, passa a ser gravado de ilicitude.

ii) realização de transações bancárias em três camadas, incluindo o trâmite do

dinheiro por contas de passagem.

Tal prática constitui técnica de lavagem conhecida como triangulação da mo-

35 SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP
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vimentação financeira, e é muito utilizada em crimes de corrupção, pois objetiva desvincu-

lar o remetente do destinatário final dos valores, como já tivemos a oportunidade de anotar:

“9.5.17. Triangulação da movimentação financeira. Uma transferência financeira
entre as pessoas (físicas ou jurídicas) 'A' e 'B' é dissimulada mediante a passa-
gem dos recursos pela conta da pessoa 'C'. A triangulação pode ser utilizada, in-
clusive, para dissimular o pagamento de propina no crime de corrupção.”36

A utilização desse estratagema para dificultar a investigação da lavagem de

ativos não passou despercebida ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

Visa, assim, dissimular a disposição e propriedade dos valores ilícitos, ade-

quando-se perfeitamente à conduta tipificada na lei de lavagem.

iii) realização de transações bancárias utilizando contas sediadas em países

estrangeiros, em nome de terceiros, notadamente de empresas offshores, mas que tinham os

denunciados como efetivos beneficiários ou ordenantes.

Parece evidente que a utilização de terceiros para o depósito e recebimento

de valores tem o objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade

dos valores ilícitos, sendo suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, como

reconhecido pela jurisprudência:

PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DEPÓSITO DOS VA-
LORES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍ-
CIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases, de acor-
do com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinhei-
ro, a saber: colocação (separação física do dinheiro dos autores do crime; é ante-
cedida pela captação e concentração do dinheiro), dissimulação (nessa fase, mul-
tiplicam-se as transações anteriores,  através de muitas  empresas e contas,  de
modo que se perca a trilha do dinheiro [paper trail], constituindo-se na lavagem
propriamente dita, que tem por objetivo fazer com que não se possa identificar a
origem dos valores ou bens) e integração (o dinheiro é empregado em negócios
lícitos ou compra de bens, dificultando ainda mais a investigação, já que o crimi-
noso assume ares de respeitável investidor, atuando conforme as regras do siste-
ma). Todavia, o tipo penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98 não requer a comprova-
ção de que os valores retornem ao seu proprietário, ou seja, não exige a compro-
vação de todas as fases (acumulação, dissimulação e integração).  O depósito
em  contas  de  terceiros,  "para  ocultar  dinheiro  proveniente  de  crime"
(TRF1, AC 20024100004376-3, Carlos Olavo, 4ª T., u., 4.8.04), tem sido re-
conhecido como suficiente para caracterizar a lavagem. Não se exigem so-

36 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 403.

  121/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

fisticação ou rebuscamento na ocultação ou dissimulação. Como afirmado pelo
STF, o tipo não reclama "o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada
'engenharia financeira' transnacional, com os quais se ocupa a literatura" (STF,
RHC 80.816, Pertence,  1ª T.,  u.,  18.6.01).  Portanto,  a utilização de interpostas
pessoas ("laranjas") poderá constituir ocultação da origem, movimentação, dis-
posição e propriedade, conforme o caso concreto. A captação de dinheiro medi-
ante fraude em contratos de financiamento e empréstimos pessoais e posterior
depósito em contas de interpostas pessoas, constituem indícios de que havia vín-
culo de cooperação entre os denunciados com a finalidade de cometer crimes,
nos moldes do art. 288 do CP. 
(TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator: Des. José Paulo Baltazar Júnior –
Recurso Criminal em Sentido Estrito – autos: 5008054-29.2012.404.7200 – Deci-
são: 08/04/14 – DE: 09/04/14).

O uso de terceiros busca desvincular o dinheiro de sua origem criminosa e

ligá-lo a pessoas, físicas ou jurídicas, que não tem relação com os crimes antecedentes, pro-

movendo, ao mesmo tempo, a lavagem dos recursos e sua proteção patrimonial. 

Nesse gênero de atos de lavagem destaca-se a utilização de  sociedades

offshore constituídas em “paraísos fiscais”, nos quais a elevada proteção de sigilo bancário e

fiscal conferida a clientes estrangeiros possibilita máximo grau de ocultação da identidade

dos reais beneficiários das contas:

“9.7. Técnicas de uso de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas)
As técnicas de uso de terceiros ou de distanciamento pessoal constituem artifícios
usados pelos lavadores, que objetivam vincular os recursos, de modo transitório
ou permanente, a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, as quais não possuam re-
lação com os crimes antecedentes. Isso, além de propiciar a lavagem dos recur-
sos, previne a apreensãso dos bens que decorrem de crimes, protegendo o patri-
mônio ilegítimo. Tais técnicas aparecem em uma grande variedade de formas de
modo conjugado com as técnicas de mera movimentação ou de simulação de
origem. (…)
(…)
9.7.10. Sociedades offshore: lavagem e blindagem patrimonial:  Como antes se
mencionou na abordagem dos paraísos fiscais, que é pano de fundo desta maté-
ria,  uma categoria  deles  apresenta  regime societário  favorecido,  propiciando,
com as múltiplas vantagens já apreciadas do paraíso fiscal, a constituição neles,
a custos, burocracia e tributação baixos, de entes coletivos que escondam, sob o
manto  do  sigilo  jurídico  empresarial  exacerbado,  os  seus  reais  controladores
(proprietários-beneficiários). (...)”37

Nesse sentido, precisa a observação do egrégio Tribunal Regional Federal

37 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 433 e 439.

  122/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

da 5ª Região:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, LAVA-
GEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, LEI Nº
9613/98, E LEI Nº 7492/86, RESPECTIVAMENTE. RÉU ESTRANGEIRO. ORGANIZA-
ÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL. DENÚNCIA. CORRETA DESCRIÇÃO E DELI-
NEAMENTO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS RÉUS. PACTO INTERNACIONAL
SOBRE  OS  DIREITOS  CIVIS  E  POLÍTICOS.  NECESSIDADE  DE  TRADUÇÃO  DA
PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO INOPORTUNA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA. TRADUÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS. NÃO OBRIGATORIE-
DADE. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS PELA DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. JUIZ SENTENCIANTE. TITULAR DA VARA FEDERAL. PARTICIPA-
ÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DISTRIBUIÇÃO DO PRO-
CESSO PARA ESTE  MAGISTRADO.  REJEIÇÃO DAS  PRELIMINARES.  DELITO  DE
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TE-
LEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. DESNECESSIDADE. PROR-
ROGAÇÕES SUCESSIVAS.  POSSIBILIDADE.  DECISÕES  FUNDAMENTADAS PELO
MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS A NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTI-
TUCIONAIS.  PRELIMINARES  DERRADEIRAS  AFASTADAS.  MÉRITO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAVAGEM DE CA-
PITAL. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO DOS DELITOS AN-
TECEDENTES. RELATÓRIO FISCAL ESTRANGEIRO. LIGAÇÃO CRIMINOSA SOCIE-
TÁRIA ENTRE OS RÉUS. CRIAÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE. RENDAS DECLARA-
DAS. PATRIMÔNIOS ADQUIRIDOS. INCOMPATIBILIDADE. CIME CONTRA O SIS-
TEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.  EVASÃO  DE  DIVISAS.  FORMA  EQUIPARADA.
ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO.  NORMA PENAL EM BRANCO.  REGULA-
MENTAÇÃO.  BANCO CENTRAL DO BRASIL.  CONSUMAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO
DOLO GENÉRICO. HABITUALIDADE.  PRESCINDIBILIDADE.  MODUS OPERANDI.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREÇO INFERIOR AO REAL VALOR DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS.  DECLARAÇÃO DE BENS E  VALORES À FAZENDA
NACIONAL. IRRELEVÂNCIA. FINS CRIMINAIS. DEPÓSITO DE VALORES NO EXTE-
RIOR. LIMITE REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO MÁXIMA MONETÁ-
RIA. NECESSIDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE BENS EM FAVOR DA
UNIÃO.  SEQUESTRO  DE  BENS.  PRODUTOS  RESULTANTES  DA AÇÃO ILÍCITA.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
288 DO CÓDIGO PENAL, ACOLHIDA. APELAÇÕES PACIALMENTE PROVIDAS. 
(…) XI. Constatada a criação de empresas offshore, modalidade comum na práti-
ca do delito de lavagem de capitais, situadas em "paraísos fiscais", que têm por
finalidade gerar mais vantagens, obstar responsabilidades fiscais perante às au-
toridades competentes,  em intuito lucrativo.  O "anonimato" desses estabeleci-
mentos cobre a responsabilidade delas, ocultando a sua origem em detrimento
das exigências tributárias e monetárias correspondentes. (…)
(TRF 5ª Região – Quarta Turma – Unânime – relatora: Des. Margarida Cantarelli
– Apelação Criminal 9506 – Autos 200784000036570 – Decisão: 24/09/13 - DJE:
26/09/13)

Em suma, utilizando técnica bastante conhecida de lavagem, os denuncia-
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dos dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilícitos me-

diante a realização de operações em nome de empresas offshores constituídas em nome de

terceiros mas por eles controladas, as quais são localizadas em paraísos fiscais que, em virtu-

de de exacerbada proteção dos sigilos bancário e fiscal, facilitam a ocultação da identidade

dos reais proprietários.

Assim, os atos de branqueamento descritos da denúncia amoldam-se ple-

namente à tipicidade do artigo 1 da Lei 9.613/98.

Por fim, à semelhança de outros casos já denunciados nesta operação Lava

Jato, tem-se a utilização de contratos com objeto total ou parcialmente falso com a finalida-

de de conferir justificativa econômica aparentemente lícita para repasses de valores crimino-

sos. 

Tem-se aqui o que se denomina de simulação de lucro em empresas (pres-

tação simulada de produtos e serviços), como modalidade do gênero de técnicas de lava-

gem que simulam origem aos recursos ilegítimos:

“9.6. Técnicas que simulam origem aos recursos ilegítimos.
Tais métodos de lavagem constituem ações que objetivam conferir aos ativos de
origem ilegal uma origem simulada legal, o que envolve normalmente a prática
ou o recurso a negócios jurídicos (unilateriais ou bilaterais). Nesses casos há uma
plus à movimentação financeira de recursos, pois ela estará vinculada a um ne-
gócio jurídico simulado que dará origem lícita aparente ao dinheiro criminoso.
(…)
(...)
9.6.19. Simulação de lucro em empresas (prestação simulada de produtos
e serviços). Trata-se de injetar os recursos de origem ilícita em uma entidade le-
galmente organizada, com atuação aparentemente legal na venda de produtos
ou prestação de serviços. O dinheiro sujo é contabilizado como faturamento (frio)
ou  lucro  (fictício),  podendo ser  declarado às  Receitas  Federal  e  Estadual,  pa-
gando-se os respectivos tributos, o que faz desse método o oposto do 'caixa 2'. A
atuação comercial pode efetivamente acontecer, caso em que ocorrerá mistura
ou mescla (commingling) dos ativos lícitos e ilícitos, ou pode ser fictícia. (...)”38

Tratando-se de técnica utilizada para simular a origem de valores proveni-

entes diretamente de infrações penais, evidente sua adequação ao tipo instituído pela lei

9.613/98, sendo desnecessárias maiores digressões.

38 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 412 e 418/419.
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4.1.1. Do crime de lavagem em relação ao crime de corrupção passiva

Importante mencionar, tendo em vista tratar-se de alegação defensiva reite-

radamente deduzida em demandas conexas, no âmbito desta assim denominada Operação

Lava Jato, que as condutas de lavagem denunciadas não se confundem com o mero exauri-

mento dos delitos de corrupção ativa e passiva também objeto da acusação.

Tal tese de defesa já foi enfrentada por este Juízo em diversas oportunida-

des, como se observa, originariamente, na r. sentença proferida nos autos conexos 5026212-

82.2014.404.7000 (evento 1388 – grifos nossos):

“312. Poder-se-ia, como faz a Defesa de Waldomiro de Oliveira, alegar con-
fusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que
não haveria lavagem antes da entrega dos valores aos destinatários finais.
313. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da
corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.
314. O que se tem presente, porém, no presente caso é que a propina
destinada à corrupção dos agentes públicos e políticos foi paga com di-
nheiro sujo, procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados
como crime de peculato e o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, já que ca-
racterizado o superfaturamento e sobrepreço das obras contratadas pela Pe-
trobras ao Consórcio Nacional Camargo Correa no âmbito da RNEST.
315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem,
porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não
há nenhum óbice para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.
316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal
Federal na Ação Penal 470. Nela, o Supremo Tribunal Federal, por una-
nimidade, condenou Henrique Pizzolato por crimes de peculato,  cor-
rupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a propina paga
ao criminoso seria proveniente de crimes antecedentes de peculato via-
bilizando a condenação por lavagem. Portanto, condenado por corrup-
ção, peculato e lavagem. O mesmo não ocorreu com João Paulo Cunha,
condenado por corrupção, mas não por lavagem, já que não havia pro-
va suficiente de que a propina a ele paga tinha também origem em cri-
mes antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a ele imputado
ocorreu posteriormente à entrega da vantagem indevida.
317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se
os dois delitos, a corrupção e a lavagem, esta tendo por antecedentes os cri-
mes que geraram o valor utilizado para pagamento da vantagem indevida. É
o que ocorre no presente caso, com a ressalva que a corrupção é objeto de
outras ações penais.
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No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica com ain-

da mais razão, pois há, como crimes antecedentes, os delitos de fraude à licitação e cartel. 

Ainda que não fosse assim, isto é, ainda que não houvesse outros crimes

antecedentes absolutamente independentes, os réus deveriam ser condenados por lavagem

independentemente da corrupção. 

Um primeiro aspecto que salta aos olhos nesse sentido é o fato de que evi-

dentemente as condutas de lavagem denunciadas não constituem mera forma de recebi-

mento da propina, tendo nítido objetivo autônomo de dar aparência de licitude aos respecti-

vos valores.

Ora, como já se demonstrou, a realização de complexas operações e técni-

cas de branqueamento, com a utilização de contas de passagem e contas de terceiros titula-

rizadas por empresas offshore constituídas em paraísos fiscais, tem gritante objetivo de dissi-

mular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, caracterizando

o crime de lavagem de dinheiro.

Nesse ponto, vale destacar que o crime de lavagem é delito autônomo em

relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II da Lei 9.613/98.

Tem tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo bens jurídicos autônomos,

consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 470 pelo STF:

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o grande
pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas, passando
pelo terrorismo, até a corrupção que desfalca o Erário e deixa  órfãos um sem-
número de cidadãos que necessitam dos serviços públicos,  é também um mal
por si,  pois o seu combate previne o envenenamento de todo o sistema
econômico-financeiro, concluindo-se que a repressão à lavagem de dinhei-
ro visa a prevenir a contaminação da economia por recursos ilícitos, a con-
corrência desleal, o zelo pela credibilidade e pela confiança nas institui-
ções (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do dinheiro em Portugal. In:
Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa do acórdão da AP
470/MG).
2.5.1. A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia  censura penal
autônoma, para além daquela incidente  sobre o delito antecedente ,  tal
como ocorre, ad exemplum, com a ocultação do cadáver (art. 211 do Código Pe-
nal) subsequente a um homicídio, situação em que não se opera a consunção de
um crime pelo outro.” (grifos nossos)

No mesmo sentido, a própria Corte Suprema já havia decidido quanto ao
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recebimento da denúncia na AP 470:

“(…) CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E DIS-
SIMULAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE DE
VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS EM ESPÉCIE. UTILIZAÇÃO DE
INTERPOSTA  PESSOA.  TIPICIDADE  DA CONDUTA.  MERO EXAURIMENTO DO
CRIME ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE IN-
DÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. São improce-
dentes as alegações de que a origem e a destinação dos montantes recebi-
dos pelos acusados não foram dissimuladas e de que  tais recebimentos
configurariam mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Os acusa-
dos receberam elevadas quantias em espécie, em alguns casos milhões de reais,
sem qualquer registro formal em contabilidade ou transação bancária. Em mui-
tos casos, utilizaram-se de pessoas não conhecidas do grande público e de em-
presas de propriedade de alguns dos denunciados, aparentemente voltadas para
a prática do crime de lavagem de dinheiro, as quais foram encarregadas de rece-
ber os valores destinados à compra do apoio político. Com isto, logrou-se ocultar
a movimentação, localização e propriedade das vultosas quantias em espécie,
bem como dissimular a origem de tais recursos, tendo em vista os diversos inter-
mediários que se colocavam entre os supostos corruptores e os destinatários fi-
nais dos valores. 3. A tipificação do crime de lavagem de dinheiro, autôno-
mo em relação ao crime precedente, é incompatível, no caso em análise,
com o entendimento de que teria havido mero exaurimento do crime ante-
rior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno - relator: Min. Joaquim Barbosa -
Inq 2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Não se desconhece que após exarar o acórdão acima citado, em julgamen-

to de embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos denunciados pelo

crime de lavagem sob o argumento de que, havendo prova do recebimento, ainda que clan-

destino, integra ele o delito de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do colegi-

ado naquele momento, o Ministério Público Federal entende que tecnicamente deve prevale-

cer o entendimento minoritário, circundado na oportunidade pelos ilustres ministros Luiz Fux,

Carmém Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello:

“Os ministros vencidos, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de
Mello, que rejeitavam os embargos, aduziram o seguinte:
a) a utilização de interposta pessoa para o saque de valores em agência ban-
cária configuraria o delito de lavagem de dinheiro, pois seria o meio pelo
qual a identidade do verdadeiro destinatário desses bens ficaria em sigilo;
b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem jurídico
atingido pelo crime antecedente, mas também a higidez do sistema econô-
mico-financeiro e a credibilidade das instituições;
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c) a conduta caracterizada pelo recebimento de vantagem de forma dissimu-
lada, máxime quando a prática ocorre por meio do sistema bancário, seria
suscetível de censura penal autônoma. (AP 470, Plenário, Info 738)” 

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios evidente-

mente autônomos: 1) uma coisa é prometer/oferecer e aceitar/receber vantagens indevidas

em razão de função exercida por funcionário público, e 2) outra é tomar atitudes para que o

pagamento e recebimento se dê de forma dissimulada. Para usar o exemplo mencionado

pelo próprio STF, uma coisa é praticar homicídio, e outra é promover a ocultação do cadáver.

Caso os envolvidos não tivessem interesse de promover a dissimulação dos

valores, nada impediria que os funcionários corrompidos recebessem a propina diretamente

em suas contas, por depósito dos próprios corruptores. Todavia, assim não agiram, tendo uti-

lizado os serviços de conhecidos operadores do mercado financeiro negro e intrincadas téc-

nicas de lavagem justamente para promover o recebimento dos valores de forma dissimula-

da.

Não bastasse isso, há dois outros pontos que se devem destacar: 1) no mo-

mento das operações de lavagem, as corrupções tal qual denunciadas e demonstradas nos

autos já estavam devidamente consumadas pela oferta/promessa e solicitação/aceitação das

vantagens ilícitas; e 2) conforme já se explanou, a origem ilícita dos valores remonta aos cri-

mes de cartel e fraude à licitação, que possibilitaram a inserção do montante indevido nas

propostas contratadas pela estatal.

Portanto, tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denuncia-

das não se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material.

4.1.2. Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão do dolo eventual

No caso dos autos, como se demonstrará, todos os autores tinham plena

ciência da origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por

intermédio de operações que visavam dissimular a origem, disposição, movimentação e pro-

priedade dos valores, de forma que presente o dolo direito.

Todavia,  ainda que assim não fosse,  tratar-se-ia  de situação na qual  os

agentes voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, deixando

de realizar qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo de detectar sinais
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de aparência ilícita dos recursos. Mais ainda, na lavagem terceirizada, os operadores recusam

informações quanto à procedência do numerário para evitar o risco de serem responsabiliza-

dos pelos delitos. 

Nesse aspecto, ganham relevo tanto a consideração da teoria da cegueira

deliberada quanto do dolo eventual, destacados excerto do voto proferido pela ministra Rosa

Weber na AP 470:

“(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à pro-
cedência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual.
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem,
embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos
envolvidos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciên-
cia da elevada probabilidade dessa procedência criminosa.
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem,
especialmente nos casos de terceirização da lavagem.
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime
antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedên-
cia criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofun-
dar o conhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime antecedente
quer apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos,
inclusive a procedência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador pro-
fissional.
A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.
Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem   com
dolo eventual significa na prática excluir a possibilidade de punição das
formas mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional
da lavagem.
(…).
A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do Códi-
go Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo pe-
nal específico.
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo
ser citada a  doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-
saxão (willful blindness doctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as
Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à
elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham
de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a
escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os
fatos, quando possível a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte
de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da
Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de 1998, da Corte
de Apelação Federal do Primeiro Circuito.
Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol,
corte  da tradição da civil  law,  acolheu  a  doutrina  em questão  na  Sentencia
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22/2005, em caso de lavagem de dinheiro, equiparando a cegueira deliberada
ao dolo eventual, também presente no Direito brasileiro.  (...)” - destaques
nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem de di-

nheiro, o magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de caracterização

do delito por intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa for-
ma, ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por isso e considerando
a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição legal específica na
lei de lavagem contra a admissão do dolo eventual, podem elas ser trazidas para
a nossa prática jurídica”.39

Não obstante, a despeito da plena admissão do dolo eventual em crimes da

espécie, no caso dos autos, como já referido e se demonstrará com mais vagar adiante, todos

os denunciados atuaram com dolo direto, participando dos crimes antecedentes, e tendo,

por conseguinte, pleno conhecimento da origem das verbas ilícitas.

4.2. Da Lavagem Transnacional de Ativos 

Restou  confirmada,  no  curso  da  ação  penal,  a  prática,  por  MARCELO

ODEBRECHT,  HILBERTO  SILVA,  FERNANDO  MIGLIACCIO,  LUIZ  EDUARDO  SOARES,

OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES,  ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC,

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA, de atos de lavagem de dinheiro, praticados  com o

objetivo de ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e

propriedade de valores provenientes,  direta e indiretamente,  dos delitos antecedentes de

organização criminosa e corrupção ativa e passiva praticados em detrimento da PETROBRAS.

Consoante  exposição  a  seguir,  a  prova  dos  autos  confirmou a  narrativa

acusatória acerca do funcionamento, dentro da estrutura do grupo ODEBRECHT, de um setor

voltado especificamente  para  pagamentos  não  contabilizados,  conhecido  como Setor  de

Operações  Estruturadas,  bem  como  a  efetiva  prática  pelos  acusados  das  operações  de

lavagem de ativos elencadas na denúncia.

4.2.1. Do funcionamento do Setor de Operações Estruturadas

39 MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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O  material  probatório  que  compõe  o  acervo  destes  autos  comprova  o

efetivo funcionamento, na estrutura do grupo ODEBRECHT, de um departamento orientado

especifica e exclusivamente para a realização de pagamentos secretos, não contabilizados.

Demonstrou-se  que,  neste  setor,  eram centralizados  todos  os  pagamentos  de  vantagens

indevidas operacionalizados pelas mais diversas empresas do Grupo Odebrecht.

A  existência  e  funcionamento  do  Setor  de  Operações  Estruturadas  é

confirmada, dentre outros, pelos depoimentos da testemunha Maria Lúcia Guimarães Tavares

(eventos  413,  TERMO1),  a  qual  funcionou  como  assistente  do  Setor  de  Operações

Estruturadas,  bem como pelos  depoimentos  do  então  presidente  do  grupo ODEBRECHT

MARCELO ODEBRECHT40 (eventos 683 e 816, TERMO1) e dos executivos que integravam o

mencionado setor, HILBERTO SILVA41 (eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1), FERNANDO

MIGLIACCIO42 (eventos  674  e  716,  TERMOTRANSCDEP1)  e  LUIZ  EDUARDO  SOARES43

(eventos  681 e 790,  TERMO1).  Também reconhecem expressamente o  funcionamento do

40 Juiz Federal:- Perfeito. Foi mencionado aqui nesse processo a respeito da existência de um setor es-
pecífico no grupo Odebrecht, que estaria encarregado de fazer pagamentos não contabilizados. 
Havia um setor dessa espécie?
Marcelo Odebrecht:- Não seria propriamente um setor, na verdade havia uma equipe que fazia 
pagamentos não contabilizados (…).

41 Juiz Federal:- O senhor passou a trabalhar, em algum momento, em algum setor ou departamento
que fazia esse tipo de pagamento não contabilizado?
Hilberto Silva:- Só quando assumi o programa em 2006 das operações estruturadas, antes dis-
so não.

42 Juiz Federal: - E qual que era a posição do senhor dentro desse departamento?
Fernando Migliaccio da Silva: - Eu era responsável pelo caixa desse departamento que era respon-
sável a fazer pagamentos paralelos.
(...)
Juiz Federal: - Esses pagamentos, o senhor mencionou paralelos, é isso?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - O que era? O que o senhor define como pagamento, o quê que era isso?
Fernando Migliaccio da Silva: - Pagamentos paralelos, no meu entender, são pagamentos que
não estão contabilizados na contabilidade oficial da empresa.
(…)
Juiz Federal: - Esse departamento ele também foi utilizado para pagar vantagem indevida a 
agentespúblicos?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.

43 Juiz Federal:- Certo. Havia um setor na Odebrecht, do grupo Odebrecht, que era encarregado 
de fazer pagamentos, vamos dizer assim, não contabilizados formalmente?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Eu conheci esse setor a partir de 2006.
Juiz Federal:- Por que o senhor conheceu esse setor?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Eu fui transferido das funções que eu estava exercendo para esse 
setor nesse período, nesse ano.
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Setor de Operações Estruturadas os réus colaboradores OLÍVIO RODRIGUES (eventos 709 e

867, TERMO2) e MARCELO RODRIGUES (eventos 709 e 867, TERMO1), que administravam

contas bancárias utilizadas para a operacionalização dos pagamentos dissimulados.

A existência do Setor de Operações Estruturadas, em funcionamento com

sofisticada rede de comunicação entre os diversos atores (funcionários do grupo, executivos

de alguns bancos e operadores financeiros destinados exclusivamente à atividade ilícita) é

corroborada, ainda, pelo depoimento da testemunha VINICIUS BORIN (eventos 285 e 414).

Sobre  o  propósito  do  Setor  de  Operações  Estruturadas,  por  ele

coordenado, assim declarou  HILBERTO SILVA  (eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1) a

esse Juízo, reconhecendo expressamente a finalidade precípua de efetuar pagamentos sub-

reptícios de valores em contas no exterior, em nome offshores,  ou em espécie, no país.:

Juiz  Federal:  O  senhor  pode  me  esclarecer,  esse  departamento  ele  se
dedicava somente a essas operações de pagamentos não contabilizados,
era isso?
Hilberto Silva: Era, mas não era somente pagamentos de propina, vamos dizer
assim,  existiam  pagamentos,  por  exemplo,  de  bônus  aos  executivos  da
empresa. 
Juiz Federal: Faziam pagamentos contabilizados nesse setor?
Hilberto Silva: Não.
Juiz Federal: Tudo era paralelo, então?
Hilberto Silva: Tudo era paralelo, tudo era não contabilizado.
(…)
Juiz Federal:- O senhor já adiantou um pouco na sua resposta anterior, haviam
pagamentos no exterior também?
Hilberto  Silva:-  Exatamente,  pagamentos  em  contas  de  off  shores  no
exterior.
Juiz Federal:- Haviam pagamentos também em espécie no Brasil?
Hilberto Silva:- No Brasil só pagamentos em espécie.

No  mesmo  sentido  foram  as  declarações  de MARCELO  ODEBRECHT,

prestadas por ocasião de seu interrogatório judicial (eventos 683 e 816, TERMO1):

Juiz  Federal:-  Perfeito.  Foi  mencionado  aqui  nesse  processo a  respeito  da
existência  de  um  setor  específico  no  grupo  Odebrecht,  que  estaria
encarregado  de  fazer  pagamentos  não  contabilizados.  Havia  um  setor
dessa espécie?
Marcelo Odebrecht:- Não seria propriamente um setor, na verdade havia uma
equipe que fazia pagamentos não contabilizados, isso aí, na verdade esse
processo  todo,  Excelência,  eu  acho  que  talvez  a  cabeça  fica,  assim...  é  o
seguinte:  até  mais  ou  menos  a  década  de  80,  os  pagamentos  não
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contabilizados eram realizados nas próprias obras. Então as próprias obras, ou
as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados, não contabilizados,
elas  mesmas faziam,  geravam os recursos e faziam os pagamentos.  Isso de
certo modo contaminava toda a contabilidade da empresa, levava a um risco
fiscal, levava ineficiência fiscal, e tinha um descontrole total. Quando chegou
mais  ou menos no início  da década de 90,  e até coincidindo com a nossa
internacionalização, se adotou um modelo que existe até hoje, quer dizer, ou
existia, que era um modelo de separação do que a gente chamava de geração
e  distribuição.  A  geração,  que  era  gerar  os  recursos  não  contabilizados  e
disponibilizar em off shore no exterior, no início da década de 90 começou, ela
passou a ser predominantemente no exterior porque tinha uma eficiência fiscal.
A  gente  precisava,  muitas  vezes,  porque  tinha  um país  que  tinha  restrição
cambial,  então,  quer  dizer,  levava  a  uma  série  de  questões.  No  Brasil,  por
exemplo,  nós  sempre  tivemos  prejuízo,  então  não  era  interessante  fazer
geração no Brasil porque já era... Bom, e havia um modelo de distribuição que
a  partir  do  momento  que  era  gerado  se  passava  para  off  shores  e  aí  os
empresários que tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados
pediam a essas pessoas que cuidavam desse assunto. Por exemplo, se eu não
me engano a Maria Lúcia, ela...

Ainda consoante as provas dos autos, restou demonstrado que o Setor de

Operações  Estruturadas  estava,  de  fato,  vinculado  diretamente  à  presidência  do  grupo

ODEBRECHT, titularizada por MARCELO ODEBRECHT, conforme convergem os depoimentos

do próprio MARCELO ODEBRECHT44, além de LUIZ EDUARDO SOARES45(eventos 681 e 790,

TERMO1),  FERNANDO MIGLIACCIO46(eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1),  HILBERTO

44 Eventos 683 e 816, TERMO1)

45 Juiz Federal:- Tinha um nome esse setor dentro da empresa?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Era operações estruturadas.
Juiz Federal:- Departamento, setor?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Setor de Operações Estruturadas.
Juiz Federal:- Isso aparecia no organograma da empresa oficialmente?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Num dado momento eu vi sim no organograma da empresa.
Juiz Federal:- E ficava vinculado à holding ou à construtora, ou a alguma outra empresa do 
grupo?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Era vinculado à holding.
Juiz Federal:- A quem o senhor Hilberto estava vinculado dentro da empresa?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- A Marcelo Odebrecht.

46 Juiz Federal: - Perfeito. E esse departamento estava vinculado na empresa a exatamente qual 
empresa do grupo? Ou como é que ela se situava na organograma, esse departamento?
Fernando Migliaccio da Silva: - Até onde eu sei, na holding.
Juiz Federal: - Na holding?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Certo. E quando o senhor chegou a esse departamento como?
Fernando Migliaccio da Silva: - Desculpe, o pagamento de salário, se eu não me engano, era na 
construtora. Mas, hierarquicamente, eu acredito que era na holding.
(...)
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SILVA e da testemunha MARIA LUCIA TAVARES47 (evento 413).

O  réu  colaborador  HILBERTO  SILVA,  indagado  sobre  o  tema,  assim

discorreu em seu interrogatório (eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal:- Como é que isso era referido, como é que se referia internamente
a esse local, a esse setor?
Hilberto Silva:- Antes ou depois que eu assumi?
Juiz Federal:- Depois que o senhor assumiu.
Hilberto Silva:- Não tinha referência, doutor, era uma área de operações
ligada ao presidente da empresa.
Juiz Federal:- O presidente da empresa que o senhor se refere...
Hilberto Silva:- Marcelo Odebrecht.
Juiz Federal:- A holding, então?
Hilberto Silva:-  Na época era  na construtora,  em 2006 Marcelo era da
construtora. Eu saí da holding e fui transferido para a construtora.
Juiz Federal: E esse setor estava vinculado ao senhor Marcelo Odebrecht
na construtora?
Hilberto Silva: Na construtora. E quando ele foi pra holding depois, em
2008, 2009, aí foi com ele também.

Convém observar, o Setor de Operações Estruturadas gozava de estrutura

hierarquizada  de  pessoal  e  divisão  de  tarefas,  sendo,  ao  tempo  dos  fatos  narrados  na

denúncia,  integrado pelos executivos  HILBERTO SILVA,  FERNANDO MIGLIACCIO e  LUIZ

EDUARDO SOARES, além de duas outras funcionárias. Ao lado desses empregados diretos

do  grupo  ODEBRECHT,  conforme  demonstrado  no  curso  da  instrução,  o  departamento

voltado  aos  pagamentos  paralelos  recebia  suporte  dos  operadores  financeiros  OLIVIO

RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES.

Na divisão de trabalho, cabia a HILBERTO SILVA a coordenação do Setor

de Operações Estruturadas.  Desempenhava a função de chefe do Setor,  subordinado,  no

grupo  Odebrecht,   apenas  a  MARCELO  ODEBRECHT,  conforme  afirmado  pelo  próprio

Juiz Federal: - E desde que o senhor entrou nesse setor... isso foi em 2008 que o senhor mencionou,
né?
Fernando Migliaccio da Silva: - Final de 2008.
Juiz Federal: - Final de 2008. Ele já estava vinculado ao senhor Marcelo Odebrecht ou estava 
vinculado ao...
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim, ao Marcelo Odebrecht

47 Juiz Federal:- O senhor Hilberto estava subordinado a quem na empresa?
Depoente:- A Marcelo Odebrecht. Isso.

  134/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

HILBERTO SILVA e por FERNANDO MIGLIACCIO48. 

HILBERTO SILVA, em depoimento prestado na fase instrutória, descreveu a

estrutura e as funções desempenhadas por cada integrante do quadro de pessoal do Setor

de Operações Estruturadas, expressamente reconhecendo a sua função de liderança49:

Juiz Federal: Qual era a sua posição dentro desse setor?
Hilberto Silva: Eu era o responsável pela coordenação desse setor.
Juiz Federal: O senhor era um diretor do setor, então? 
Hilberto Silva: Era, diretor do setor.
Juiz Federal: Tinha esse cargo de diretor ou como isso era tratado?
Hilberto  Silva:  Era  um  cargo  fictício  porque  nós  não  éramos  diretores
estatutários. Na realidade a empresa chamava as pessoas ligadas a Marcelo de
RAE, responsáveis por apoio empresarial.
Juiz  Federal:  Eu  queria  entender  antes  de  fazer  algumas  perguntas  mais
específicas sobre o caso, a estrutura desse setor, o papel das outras pessoas
que  estão  aqui  acusadas  no  processo.  O  senhor  Fernando  Migliaccio
trabalhava nesse setor?
Hilberto Silva: Trabalhava, era o meu braço direito, responsável pela parte
de pagamentos. Eu diria que ele era o tesoureiro e era chefe da Ângela e da
Maria Lúcia, que eram os contas a pagar. 
Juiz Federal: O papel do senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares?
Hilberto Silva:  O Luiz Eduardo cuidava de outros tipos de operações mais
específicas,  montagens  de  operações  para  pagamentos  de  volumes
grandes,  identificação  de  bancos  com  que  a  gente  pudesse  trabalhar,
ajudava na relação com o interessado final em alguns casos que o volume
era grande para viabilizar formas de pagar. 
Juiz Federal: E o senhor mencionou, haviam duas secretárias, é isso?
Hilberto Silva: Secretárias duas, em São Paulo e Salvador, mas não essas duas
que eu citei. Essas duas eram assistentes. 
Juiz Federal: Assistentes? 
Hilberto Silva: Eram dona Ângela Palmeira, que cuidava dos pagamentos no
exterior, e dona Maria Lúcia Tavares, que cuidava dos pagamentos no Brasil.
(…)
Juiz Federal:O senhor mencionou, como a Odebrecht fazia para efetuar esses
pagamentos, por exemplo, no exterior, qual era o procedimento? Se o senhor
puder me descrever em síntese. 
Hilberto  Silva:O  solicitante,  lá  na  ponta  da  corrente,  nos  informava  uma
empresa  off shore,  uma conta em banco, nos passava todos os dados e nós
efetuávamos o pagamento. 

48 Juiz Federal: - O senhor era o chefe do departamento?
Fernando Migliaccio da Silva: - Não, o doutor Hilberto Silva era o chefe.

49  Eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1
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Juiz  Federal:Que  contas  eram  utilizadas  pela  Odebrecht  para  fazer  esses
pagamentos?
Hilberto  Silva  :Contas  de  terceiros  também,  nós  tínhamos  um  preposto
nosso…
Juiz Federal:Que seria?
Hilberto  Silva:Que  seria  o  Olívio  Rodrigues,  que  tinha  off  shores  dele,
exclusivas para atender a nós,  nós alimentávamos essas  off shores  com
recursos e ele fazia os pagamentos por nós solicitados.
(…)
Juiz Federal:O senhor Marcelo Rodrigues, que seria o… 
Hilberto Silva: Irmão de Olívio, que trabalhava com o Olívio. 
Juiz Federal:Também nessa mesma atividade?
Hilberto Silva:Também nessa mesma atividade.

Consoante descrito na acusação e confirmado no trecho acima transcrito

do depoimento de HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO atuava na operacionalização

dos pagamentos ilícitos efetuados pelo Setor de Operações Estruturadas, funcionando como

tesoureiro  do departamento,  responsável  pelos  pagamentos e  pelo controle  de fluxo de

caixa.  Tal atuação foi  também reportada por  LUIZ EDUARDO SOARES50 e expressamente

reconhecida pelo próprio FERNANDO MIGLIACCIO51:

Juiz Federal: - E qual que era a posição do senhor dentro desse departamento?
Fernando  Migliaccio  da  Silva:  - Eu  era  responsável  pelo  caixa  desse
departamento que era responsável a fazer pagamentos paralelos.

Da  mesma  maneira,  a  atuação  de  LUIZ EDUARDO  SOARES,  no

aparelhamento do Setor de Operações Estruturadas,  por meio de criação de estruturas e

instrumentos operacionais para viabilizar os pagamentos paralelos e os fins ilícitos em exame

nestes  autos,  além  de  confirmadas  por  HILBERTO  SILVA52(eventos  679  e  761

50 Juiz Federal:- Qual era a diferença do seu trabalho para o do senhor Fernando Migliaccio?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- O Fernando Migliaccio veio pra fazer a gestão do caixa, eu fica-
va mais solto, fazendo a busca das alternativas para fazer as novas estruturas e o Fernando ficava 
mais interno fazendo os pagamentos, ele era o tesoureiro.

51 Eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1.

52 “O Luiz Eduardo cuidava de outros tipos de operações mais específicas, montagens de operações 
para pagamentos de volumes grandes, identificação de bancos com que a gente pudesse trabalhar,
ajudava na relação com o interessado final em alguns casos que o volume era grande para viabili-
zar formas de pagar.”
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TERMOTRANSCDEP1), foi reconhecida pelo réu colaborador em seu interrogatório53

Juiz Federal:- Qual era a sua posição nesse setor específico?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Eu trabalhava basicamente montando as
estruturas necessárias para que o setor funcionasse.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer melhor que estruturas eram essas?
Luiz  Eduardo  da  Rocha  Soares:-  A  busca  de  abertura  de  empresas
offshores  para  fazer  os  pagamentos  não  contabilizados  e  a  busca  de
bancos que pudessem fazer esses pagamentos. Era basicamente isso.
(...)
Juiz Federal:- Qual era a diferença do seu trabalho para o do senhor Fernando
Migliaccio?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- O Fernando Migliaccio veio pra fazer a gestão
do caixa,  eu ficava mais solto, fazendo a busca das alternativas para fazer
as novas estruturas e o Fernando ficava mais interno fazendo os pagamentos,
ele era o tesoureiro.
Juiz Federal:- Essas estruturas que o senhor montava, eu não sei se eu entendi,
eram offshores, eram o que?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Offshores.
Juiz Federal:- Offshores?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Offshores.
Juiz Federal:-  Offshores para serem utilizadas pelo grupo Odebrecht ou por
terceiros?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Tinha duas situações, tinha uma parte que era
utilizada pelo grupo Odebrecht num determinado momento e por terceiros nós
delegávamos isso para alguns operadores.
Juiz Federal:- Essa delegação para operadores, mas era o senhor mesmo assim
que montava a estrutura ou não?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não, não, nesse caso não, eu montava para o
grupo Odebrecht.

Contava ainda o Setor de Operações Estruturadas, para o desenvolvimento

de seus fins ilícitos, com apoio dos irmãos OLIVIO RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES,

operadores financeiros que constituíam e figuravam como beneficiários de diversas contas

bancárias  no  exterior  em  nome  de  offshores e,  por  meio  delas,  participavam  de

movimentações financeiras de ocultação, recebiam recursos e efetuavam pagamentos ilícitos

no interesse da ODEBRECHT, inclusive aqueles que são objeto da presente ação penal.

No desempenho da atividade de operadores financeiros em benefício da

Odebrecht, OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES destinavam-se com exclusividade

aos pagamentos ilícitos determinados pelo Grupo Odebrecht.  Segundo ressaltado em juízo

por  OLIVIO  RODRIGUES54OLÍVIO  RODRIGUES (eventos  709  e  867,  TERMO2),  tanto  a

53 Eventos 681 e 790, TERMO1

54 Juiz Federal:- Essa empresa só prestava serviços para a Odebrecht?
Olívio Rodrigues Júnior:- Cem por cento Odebrecht.
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atividade  por  eles  desenvolvida  quanto  as  contas  por  eles  abertas  e  movimentadas  no

exterior em nome de offshores eram de exclusividade do Grupo Odebrecht.  

Segundo narrado por OLIVIO RODRIGUES e confirmado por FERNANDO

MIGLIACCIO e HILBERTO SILVA, todos os valores que transitavam pelas contas mantidas no

exterior por OLIVIO RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES eram provenientes unicamente

do  Grupo  Odebrecht,  transferidos  em  complexa  sistemática  de  lavagem  de  dinheiro

operacionalizada por meio do Setor de Operações Estruturadas.

O  papel  dos  operadores  financeiros  OLÍVIO  RODRIGUES e  MARCELO

RODRIGUES objeto da acusação penal foi corroborado pelos depoimentos dos executivos

do Setor de Operações Estruturadas LUIZ EDUARDO SOARES55(eventos 681 e 790, TERMO1),

FERNANDO MIGLIACCIO56 (eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1), além de  HILBERTO

SILVA (eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1), que assim relatou ao Juízo:

Juiz Federal:- Por que não prestava para outras?
Olívio Rodrigues Júnior:- Porque o Hilberto Silva, na época em que me fez o pedido, ele me escla-
receu que não poderia prestar mais serviços para nenhuma outra empresa por segurança da 
própria empresa.

55 Juiz Federal:- O senhor tinha contato frequente com o senhor Olívio Rodrigues?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Tinha, sim.
Juiz Federal:- E o senhor Olívio Rodrigues operava somente para a Odebrecht ou também para ou-
tras pessoas?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Somente para a Odebrecht.
Juiz Federal:- Por que o senhor pode me afirmar isso?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Quando nós convidamos ele pra fazer esse tipo de serviço para a 
Odebrecht, nós solicitamos, na época, o Hilberto e eu, para que ele fosse exclusivo da Odebrecht, 
pra não ter nenhum outro tipo de problema, se ele estivesse com outras empresas.
Juiz Federal:- O que o senhor transmitia a ele, o que era informado a respeito da natureza 
desses pagamentos?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Que eram pagamentos não contabilizados.
Juiz Federal:- Mas ele chegava a ter informação quem eram os beneficiários?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não, não.
Juiz Federal:- A causa dos pagamentos?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não, ele recebia o pagamento e executava.
Juiz Federal:- O senhor Marcelo Rodrigues, o irmão dele, trabalhava com ele?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Trabalhava.
Juiz Federal:- O senhor teve contato também com o irmão dele?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Sim, sim, algumas vezes sim.
Juiz Federal:- Havia uma subordinação entre ele e o Olívio, como funcionava?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- O Marcelo auxiliava o Olívio nos seus trabalhos e é claro que 
o Olívio era o mais sênior dos dois, o Marcelo era mais operacional.

56 Juiz Federal: - Qual que era a relação do senhor Olívio Rodrigues com a Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - De prestador de serviços.
Juiz Federal: - Prestador de serviços. Ele realizava pagamentos por solicitação a Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
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Juiz Federal:- O senhor mencionou, como a Odebrecht fazia para efetuar esses
pagamentos, por exemplo, no exterior, qual era o procedimento? Se o senhor
puder me descrever em síntese.
Hilberto  Silva:-  O  solicitante,  lá  na  ponta  da  corrente,  nos  informava  uma
empresa off shore, uma conta em banco, nos passava todos os dados e nós
efetuávamos o pagamento.
Juiz Federal:- Que contas eram utilizadas pela Odebrecht para fazer esses
pagamentos?
Hilberto Silva:- Contas de terceiros também, nós tínhamos um preposto
nosso...
Juiz Federal:- Que seria?
Hilberto Silva:- Que seria o Olívio Rodrigues, que tinha off shores dele,
exclusivas para atender a nós, nós alimentávamos essas off shores com
recursos e ele fazia os pagamentos por nós solicitados.
Juiz Federal:- Da onde vinham esses recursos que alimentavam as contas do
senhor Olívio?
Hilberto Silva:-  Eles  eram gerados em operações de geração de caixa  2 no
exterior,  que  também  não  era  pela  nossa  área,  eles  eram  feitos...  Marcelo
dividia bem claro, geração, requisição e distribuição, que ele chamava, era o
pagamento.
Juiz  Federal:-  Certo.  E  o  senhor  tinha  contato,  por  exemplo,  com o senhor
Olívio?
Hilberto  Silva:-  Não.  Raramente,  quando  existiam  problemas,  quando
começavam a faltar recursos, aí ele nos procurava pra dizer que estava com
dificuldade de fazer pagamentos.
Juiz Federal:- O senhor Marcelo Rodrigues, que seria o...
Hilberto Silva:- Irmão de Olívio, que trabalhava com o Olívio.
Juiz Federal:- Também nessa mesma atividade?
Hilberto Silva:- Também nessa mesma atividade.

OLÍVIO RODRIGUES também reconheceu, em Juízo, a sua participação, ao

lado de seu irmão  MARCELO RODRIGUES,  na  consecução dos pagamentos ilícitos  “não

contabilizados”, objetos do Setor de Operações Estruturadas  (eventos 709 e 867, TERMO2).

Relatou  OLÍVIO  RODRIGUES que  atuava  desde  a  manutenção  de  “estrutura”  para

operacionalizar tais pagamentos .  Reconheceu tanto a administração de cerca de 15 contas

em nome de empresas  offshores,  no exterior  quanto a efetiva movimentação de vultosas

quantias (“em torno de 7 milhões de dólares por mês”),  seja em pagamentos em si,  em

contas  de  beneficiários  no  exterior,  seja  em  transferências  para  outras  contas,  que

viabilizariam pagamentos posteriores, também no exterior, ou em dinheiro em espécie no

Brasil.

Juiz Federal:- Que tipo de serviço que o senhor prestou para eles, senhor
Olívio, o que o senhor fazia?
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Olívio Rodrigues Júnior:- Fazia os pagamentos deles, não contabilizados.
(…)
Juiz Federal:- Com quem o senhor tinha contato dentro do grupo Odebrecht?
Olívio Rodrigues Júnior:-  Com o senhor Hilberto Silva,  com o Luiz Eduardo
Soares, com o Fernando Migliaccio, a Ângela Palmeira e a Lúcia Tavares.
Juiz  Federal:-  O  senhor  mencionou  que  o  senhor  utilizou  offshores,
estruturas corporativas no exterior.
Olívio Rodrigues Júnior:- Sim.
Juiz Federal:- Para atender a Odebrecht?
Olívio Rodrigues Júnior:- Para atender à Odebrecht, todas as estruturas
criadas por mim, foram para atender a Odebrecht.
Juiz Federal:- Mas quem criou para o senhor especificamente foi o…
Olívio Rodrigues Júnior:- Marcos Bilinski.
Juiz  Federal:-  Perfeito.  Quantas  offshores,  assim,  para  ter  uma ideia,  o
senhor…
Olívio Rodrigues Júnior:- Em torno de 15.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer, assim, mais ou menos quanto que
transitava nas suas contas em média num mês, por exemplo?
Olívio Rodrigues Júnior:- Olha, não sei precisar valores ao senhor, nessa monta
né, eram valores expressivos.
Juiz Federal:- Mais de 1 milhão de dólares?
Olívio Rodrigues Júnior:- Mais de 1 milhão de dólares.
Juiz Federal:- Mais de 10 milhões de dólares?
Olívio Rodrigues Júnior:- Eu diria que inferior a 10, em torno de 7 milhões
de dólares.

Restou ainda confirmado que MARCELO RODRIGUES atuava em conjunto

com seu irmão em serviço das demandas do Setor de Operações Estruturadas, figurando

como procurador em contas bancárias abertas no exterior em nome de offshores que serviam

a  ODEBRECHT  e  prestando  o  necessário  auxílio  operacional  a  seu  irmão  OLIVIO

RODRIGUES, conforme reconheceu em seu interrogatório57:

Juiz Federal:- E qual era a sua atividade dentro da empresa do seu irmão?
Marcelo Rodrigues:- No começo eu era o ajudante geral, eu fui para ser um
secretário, para fazer tudo, era só eu e ele, então eu fazia serviços na rua, fazia
serviços internos, fazia tudo que me era pedido.
Juiz Federal:- E depois mudou isso?
Marcelo Rodrigues:- É depois, quando… Não, continuou a mesma coisa, só que
acrescentou a parte da administração das contas da Odebrecht no caso né,
que eu virei,  me tornei  procurador e aí  foi  onde eu comecei  a fazer o

57  Eventos 709 e 867, TERMO1
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trabalho junto com ele.

Na  mesma  linha  foram  as  declarações  prestadas  em  Juízo  pelo  réu

colaborador OLIVIO RODRIGUES58:

Juiz Federal:- Qual que era o papel do seu irmão nessa atividade?
Olívio  Rodrigues  Júnior:-  Meu  irmão  até  2008  ele  não  fazia  nenhuma,
nenhum…  Não  tinha  nenhum  relacionamento  com  a  empresa.  Só  que  o
Hilberto chegou a mim, devido ao volume estar crescente, e falou “Olívio, se
um dia você morrer, quem que eu procuro?”, eu pensei e falei “Bom, meu irmão
trabalha  comigo,  é  um subordinado  meu,  é  vou  colocar  meu  irmão  como
procurador da empresa que você teria uma garantia de receber os recursos se
tivesse algum recurso na minha falta”, porque qualquer um está… é possível né,
morrer… Ele falou “Não, perfeito, traz seu irmão aqui na empresa para que eu
conheça  e  isso  pra  mim  não  vejo  nenhum  tipo  de  problema”,  e  eu
“Perfeitamente”. Levei ele até o senhor Hilberto, o Hilberto conversou com ele,
falou para ele que qualquer coisa que acontecesse comigo, procurá-lo, eu falei
“Perfeitamente”, eles também, está tudo certo, ele… Posteriormente, o Marcelo
saiu, ele falou, “Olha, tudo bem e tal, você não comenta nada com ele”, eu falei
“Não, ele não sabe dessas coisas, o relacionamento é entre a gente, a coisa é
nossa, é só por uma questão burocrática”. Perfeito, ficou, e eles aceitaram e
as  coisas  continuaram,  só  que  como  cresceu  o  volume  eu  utilizei  o
Marcelo, por ele ser procurador, para facilitar o meu trabalho.
Juiz Federal:- O senhor utilizou como?
Olívio Rodrigues Júnior:- Ele fazia as ordens, ele passava para o back office
do banco, ele que providenciava isso.
Juiz Federal:- O senhor mencionou antes, “O meu irmão já trabalhava comigo”,
ele trabalhava fazendo o que?
Olívio Rodrigues Júnior:- Ele trabalhava na Graco Corretora de Câmbio, ele era
operador de câmbio.
Juiz Federal:- Operador de câmbio…
Olívio Rodrigues Júnior:- Oficial.

Note-se  que  o  dolo  na  ação  de  cada  um  dos  envolvidos  no  Setor  de

Operações Estruturadas está manifesto na consciência que todos detinham do caráter ilícito

da atividade, o que se aplica tanto aos operadores financeiros, a exemplo do que afirmou

perante  esse  Juízo  OLIVIO  RODRIGUES59 (eventos  709  e  867,  TERMO2),  quanto  aos

58 Eventos 709 e 867, TERMO2

59 Juiz Federal:- O senhor, nesse trabalho que o senhor fazia de fazer essas transferências, o senhor 
não tinha presente o risco que o senhor estaria lavando dinheiro ou fazendo pagamentos 
ilícitos?
Olívio Rodrigues Júnior:- Existia esse risco, concordo que existia.
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integrantes executivos da ODEBRECHT, conforme reconheceu LUIZ EDUARDO SOARES60 em

seu interrogatório:

Juiz  Federal:-  Esses  pagamentos  que  os  senhores  faziam  por  fora,  nessa
contabilidade  paralela,  os  senhores  não tinha  presente  que  os  senhores
podiam estar pagando, por exemplo, propina para agente público como,
no caso, diretores da Petrobrás?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Sim, tínhamos.

Também a forma de operação e funcionamento do Setor de Operações

Estruturadas, que perdurou em suas atividades escusas durante pleno curso da Operação

Lava  Jato,  e  mesmo  após  a  prisão  de  MARCELO  ODEBRECHT –  como  afirmado  por

FERNANDO MIGLIACCIO perante esse Juízo61 (eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1) –,

restou corroborada pela prova carreada aos autos.

Além de ter demonstrado de modo amplo e claro a forma de atuação de

cada  um  dos  agentes  envolvidos  nos  pagamentos  ilícitos  feitos  por  meio  do  Setor  de

Operações Estruturadas, a instrução processual demonstrou, ainda, a metodologia utilizada

pelo Grupo Odebrecht para operacionalizar os pagamentos ilícitos. 

Como retratado na denúncia, o esquema de lavagem era operado a partir

da realização de múltiplas transações bancárias e utilização de diversas pessoas jurídicas e

físicas interpostas.

Segundo  revelado  no  curso  da  instrução,  o  Setor  de  Operações

Juiz Federal:- O senhor alguma vez se preocupou em perguntar ao Hilberto ou ao Luiz Eduardo, ao 
Migliaccio, o que que eram esses pagamentos e quem eram os beneficiários?
Olívio Rodrigues Júnior:- Não.
Juiz Federal:- Se preocupou em perguntar a eles alguma vez o porquê dessa estruturação financeira
relativamente complexa?
Olívio Rodrigues Júnior:- Isso na época foi explicado, devido à segurança da empresa, para prote-
ger a empresa, então isso já tinha sido explicado a mim, que…
Juiz Federal:- E o que o senhor entendeu quando foi falado que era para proteger a empresa?
Olívio Rodrigues Júnior:- Que era um ilícito.

60 Eventos 681 e 790, TERMO1

61 Juiz Federal: - Até quando funcionou esse Departamento de Operações Estruturadas?
Fernando Migliaccio da Silva: - Comecinho de 2016 porque ainda haviam alguns compromis-
sos de... não com beneficiário final, mas estruturais, pagar os advogados, os prestadores de 
serviços, as empresas que fazem os registros da empresa, coisa pequena. Então, foi designa-
do que a gente continuasse fazendo os pagamentos para não ficar devendo pra ninguém.
Juiz Federal: - Então, ele conti... ele permaneceu funcionando mesmo depois da prisão do se-
nhor Marcelo Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
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Estruturadas concentrava a realização dos pagamentos não contabilizados relativos a todas

as empresas do grupo Odebrecht.   Para a operacionalização dos pagamentos,  os Líderes

empresariais  do grupo endereçavam ao  Setor  de  Operações  Estruturadas  os  pedidos  de

pagamentos  ilícitos,  repassando  juntamente  todas  as  informações  necessárias  para  a

concretização do pagamento (valor, codinome, dados de conta no exterior, etc).  

Embora  o  Setor  de Operações Estruturadas  concentrasse  a  atividade  de

realização de pagamentos paralelos, a concretização de tais pagamentos por tal setor apenas

ocorria se verificada previamente a efetiva capacidade do executivo solicitante de suportar

em um centro de resultado seu o pagamento da vantagem indevida solicitada.

Conforme desvelado na instrução processual, em razão de uma sofisticação

no sistema de pagamento de propina e lavagem de dinheiro anteriormente vigente no grupo

Odebrecht,  e  tendo  por  fim  precípuo  aumentar  o  controle  acerca  da  realização  dos

pagamentos de vantagens indevidas, passou o grupo ODEBRECHT a adotar um modelo de

pagamento  de  vantagens  indevidas,  estruturado em três  etapas  -  geração  dos  recursos,

requisição/autorização e distribuição - em que, independente de o pagamento ser feito no

Brasil, em espécie, ou no exterior,  por meio de depósitos em contas abertas em nome de

offshores, os recursos não contabilizados que abasteciam as offshores utilizadas na cadeia de

lavagem passaram a ser disponibilizados, segundo a conveniência do grupo ODEBRECHT, no

exterior, como relatou MARCELO ODEBRECHT62 a esse Juízo:

Juiz  Federal:-  Perfeito.  Foi  mencionado  aqui  nesse  processo  a  respeito  da
existência de um setor específico no grupo Odebrecht, que estaria encarregado
de fazer pagamentos não contabilizados. Havia um setor dessa espécie?
Marcelo Odebrecht:- Não seria propriamente um setor, na verdade havia uma
equipe  que  fazia  pagamentos  não  contabilizados,  isso  aí,  na  verdade  esse
processo  todo,  Excelência,  eu  acho  que  talvez  a  cabeça  fica,  assim...  é  o
seguinte:  até  mais  ou  menos  a  década  de  80,  os  pagamentos  não
contabilizados  eram  realizados  nas  próprias  obras.  Então  as  próprias
obras, ou as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados, não
contabilizados,  elas  mesmas  faziam,  geravam  os  recursos  e  faziam  os
pagamentos.  Isso de certo modo contaminava toda a contabilidade da
empresa,  levava a um risco fiscal,  levava ineficiência fiscal,  e  tinha um
descontrole total. Quando chegou mais ou menos no início da década de 90,
e até coincidindo com a nossa internacionalização, se adotou um modelo que
existe até hoje, quer dizer, ou existia, que era um modelo de separação do
que a gente chamava de geração e distribuição. A geração, que era gerar
os recursos não contabilizados e disponibilizar em off shore no exterior,

62 Eventos 683 e 816, TERMO1
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no início da década de 90 começou, ela passou a ser predominantemente
no exterior porque tinha uma eficiência fiscal.  A gente precisava,  muitas
vezes,  porque tinha um país  que tinha restrição  cambial,  então,  quer  dizer,
levava a uma série de questões. No Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos
prejuízo,  então não era  interessante fazer  geração no Brasil  porque já era...
Bom, e havia um modelo de distribuição que a partir do momento que era
gerado  se  passava  para  off  shores  e  aí  os  empresários  que  tinham
autorização  para  fazer  pagamentos  não  contabilizados  pediam  a  essas
pessoas que cuidavam desse assunto. Por exemplo, se eu não me engano a
Maria Lúcia, ela…

Isso,  contudo,  não significa  em absoluto,  que os  pagamentos efetuados

pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  estivessem  desvinculados  dos  contratos  que

originaram as requisições de pagamentos de vantagens indevidas. Nada obstante a geração

de recursos não contabilizados (caixa 2)  ocorresse no exterior,  a partir de um sistema de

compensação,   os pagamentos eram diretamente vinculados ao caixa do empresário ou

da obra em razão da qual eram requisitados os pagamentos, já que ali eram alocados

gerencialmente os custos, na etapa de requisição/autorização  . 

Tanto  assim  que  o  empresário  que  solicitava  o  pagamento  deveria

apresentar um “caixa positivo”,  status que era devidamente conferido antes de autorizada a

efetivação do pagamento pelo Setor de Operações Estruturadas (“distribuição”). É dizer, via

de  regra,  somente  era  autorizado  o  pagamento  caso  o  empresário  solicitante  tivesse

disponível os recursos no caixa oficial,  para que se pudesse,  em última análise,  efetuar a

compensação interna dos valores utilizados para a propina.

Assim,  para  os  pagamentos  eram  utilizados  recursos  do  caixa  não

contabilizado, disponibilizado no exterior, mas o valor equivalente (somado aos “custos de

geração”  desse  caixa  2)  era  alocado  gerencialmente  –  na  contabilidade  extraoficial,

evidentemente – na empresa ou na obra relacionada ao pagamento de propina. 

Esse  tema  foi  objeto  de  detalhada  exposição  pelo  réu  colaborador

MARCELO ODEBRECHT,  conforme  ilustra  o  trecho  a  seguir  de  seu  depoimento  judicial

(eventos 683 e 816, TERMO1):

Juiz Federal:- A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor,
o senhor pode me descrever, assim sinteticamente, como é que funcionava?
Por exemplo, quer se fazer um pagamento não contabilizado a alguma pessoa,
qual era o procedimento?
Marcelo Odebrecht:- Todos os empresários que tinham centro de resultado,
o que a gente chama de centro de resultado, pequenas empresas,  no caso
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deviam  ter  umas  300  pequenas  empresas,  todos  os  empresários  tinham
autorização pra fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive muitos dos
que se reportavam pra mim já faziam pagamentos não contabilizados antes de
eu  entrar.  O  líder  dessas  pessoas  não  precisava  autorizar  nenhum  desses
pagamentos,  e  eu  não  sei,  quer  dizer,  se  algum  líder  mudou  esse
procedimento,  eu  desconheço,  mas  eu  e  nem  os  outros  líderes  que  eu
conheço, precisavam autorizar. Quando o empresário, que era responsável por
um centro de resultado fazia uma solicitação de pagamento não contabilizado,
ele tinha autorização pra fazer isso. A exceção se dava, e aí talvez haja uma
confusão,  a exceção se dava quando aquele empresário, responsável por
um centro de resultado, não tinha no caixa oficial os recursos. Por quê? Ao
ele fazer o pagamento não contabilizado, esse pagamento depois ia ser
alocado  gerencialmente  à  empresa  ou  projeto  dele.  Se  ele  não  tinha
recurso  no  caixa  oficial,  ele  não  poderia  fazer  pagamento  não
contabilizado. Esse procedimento de... Então, nesse... Ele não tinha autorização
para fazer pagamento não contabilizado se ele não tivesse recurso no caixa
oficial.  Até  2006  essa  autorização  era  meio  difusa  e  muitas  vezes  os
empresários se aproveitavam disso, faziam os pagamentos não autorizados, e a
contabilidade  só  ia  depois  descobrir,  na  hora  de  alocação,  que  não  tinha
recurso.  Aí foi basicamente a única mudança que eu fiz, eu coloquei uma
pessoa pra que, ao se fazer o pedido de pagamento não contabilizado, o
empresário entrava diretamente em contato com a equipe de distribuição
para fazer o pagamento,  só que essa equipe tinha que receber um ok
dessa pessoa, que a gente chamava, o Bira, que não estava ligado a mim,
mas essa pessoa tinha que fazer o check. Se na hora que ela checasse não
existisse saldo na conta oficial  da pessoa,  a pessoa só poderia aprovar esse
pagamento não contabilizado se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo
que  isso  deve  ter  ocorrido  umas  duas  ou  três  vezes,  com  referência  e
basicamente na área de estrutura, que tinha uns problemas de contratos que
eram negativos. Fora isso, eu não me lembro de ter aprovado, fora aqueles que
eu solicitei diretamente, quer dizer, eu pessoalmente solicitei, estão inclusive na
minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem tive
ciência, nem autorizei nenhum pagamento aos meus diretos, fora dois ou três
que eu autorizei uso de recursos não contabilizados, mesmo quando não tinha
recurso em caixa.
Juiz Federal:- O que o senhor quer dizer por centro de resultado? Por exemplo,
era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum setor
específico?
Marcelo Odebrecht:- É que (inaudível), centro de custo é quando você não tem
receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de resultado,
então  basicamente  empresa.  A  gente  chamava  pequenas  empresas.  Então
muitas  vezes,  por  exemplo,  se  alguém  quer  fazer  um  pagamento  não
contabilizado,  ele  tinha  que  achar  um centro  de  resultado,  com  caixa
positivo,  pra fazer isso,  ou pedir  uma autorização para abrir  um programa,
para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio quando era
negativo.
Juiz Federal:- E como é que funcionava dentro do sistema essa compensação?
Porque a geração de recursos o senhor disse que era lá fora, né?
Marcelo Odebrecht:- É...
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Juiz Federal:- E aqui o pagamento era feito em relação a um projeto aqui
no Brasil, como é que fazia então essa compensação?
Marcelo Odebrecht:- A gente chamava... Era de modo gerencial, não entrava na
contabilidade oficial. Ou seja, na hora em que a pessoa pedia o pagamento e
passava... o pessoal  da área financeira recebia informação de que havia
sido  feito  um  pedido  de  pagamento  não  contabilizado  e  alocava
gerencialmente. No  caso,  o  seguinte, quem  gerava  o  recurso  tinha  o
benefício fiscal da geração e portanto a base de resultado sobre a qual é
avaliada era afetada positivamente. Quem usava o recurso tinha que pagar
o custo da geração e a base de resultado era afetada. Então os resultados
gerenciais, basicamente todos aqueles resultados que circulavam dentro
da organização, já continham, naqueles números, a alocação gerencial dos
pagamentos não contabilizados.
Juiz Federal:- Então, por exemplo, teve uma outra ação penal que foi julgada,
que o senhor tem conhecimento,  que consta lá que foram pagos valores  a
agentes  da  Petrobras  pelo  grupo  Odebrecht,  através  lá  de  pagamentos  no
exterior, como é que isso era operacionalizado?
Marcelo Odebrecht:- A pessoa que fez o pagamento...
Juiz  Federal:-  Seria  quem  daí,  o  presidente,  seria  o  quê?  O  presidente  da
construtora?
Marcelo Odebrecht:- O empresário, o empresário que acertou. O empresário
que  acertou  o  pagamento  ligava  para  o  pessoal  da  equipe  de  Operações
Estruturadas, ele daria... Isso é o que...
Juiz  Federal:-  Mas  o empresário  que acertou  o pagamento seria  o quê? O
responsável pela obra ou responsável pela empresa na qual estava alocado?
Marcelo Odebrecht:- Pode ser qualquer um dos casos. Eu entendo o seguinte,
existe casos em que, eu acho até que pelos nossos delatores, fica evidente, eu
acho que existe casos que foi acertado pela obra, existe casos que foi acertado
pelo diretor da área, existe caso que pode ter sido acertado pelo presidente da
empresa. Eu acho que é caso a caso.
Juiz Federal:-  Perfeito. Mas aí,  por exemplo,  então, o pagamento feito lá ao
senhor Paulo Roberto Costa no exterior, isso era feito com base no resultado de
uma obra específica então no Brasil, depois fazia uma compensação. É isso, ou
uma alocação?
Marcelo Odebrecht:- Não, é que veja bem, a geração e distribuição ela não se
misturava, na verdade, o seguinte...
Juiz Federal:- Não, eu estou falando que uma compensação do valor vai pra X
ou...  Mas ele podia fazer esse pagamento porque ele um tinha o resultado
positivo naquela obra?
Marcelo Odebrecht:- Na verdade, o seguinte, quando a equipe... A geração era
muito distribuída e quem gerava tinha o foco fiscal,  a  gente tinha algumas
preocupações, por exemplo, de fazer isso em países até usando off shore de
países  que a questão fiscal  não era crime.  Essa questão de geração era de
amplo conhecimento da empresa e a gente focava em algumas poucas obras e
contratos no exterior. Aí você gerava e colocava esse dinheiro em off shores. Os
empresários que, basicamente todo empresário que tinha centro de resultado,
que tinha uma empresa, tinha um contrato, tinha uma obra, ele podia pedir
pagamentos  não  contabilizados.  Ele  pedia  o  pagamento,  o  dinheiro  não
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necessariamente é o mesmo. Quer dizer, ele na verdade, o dinheiro estava, toda
a geração estava em off shores, aí...
Juiz Federal:- Mas afetava o resultado dele daí, do empresário?
Marcelo Odebrecht:- Não, quando ele pedia um pagamento não contabilizado,
gerencialmente,  gerencialmente,  aí  nos  últimos  anos  foi  o  Bira  que  fez,
gerencialmente, ele alocava ao custo da empresa, ao custo da obra, um
valor que não aparecia na contabilidade oficial, que era o uso desse caixa
não contabilizado mais o custo de geração que era da ordem de 13, 14, 15%.
Era basicamente assim que nós fazíamos.
Juiz  Federal:-  E  esses  pagamentos  feitos  por  esse  setor  de  Operações
Estruturadas eles não eram contabilizados, então?
Marcelo  Odebrecht:-  Eles  eram  gerencialmente  alocados,  mas  não
entravam na contabilidade oficial.

No mesmo sentido, FERNANDO MIGLIACCIO:

Juiz  Federal:  -  Certo.  No  caso  que  já  foi  julgado,  a  Construtora  Norberto
Odebrecht,  da parte  lá  vinculada  a  Petrobras,  foram feitos  pagamentos,  no
exterior, por essas contas Klienfeld....
Fernando Migliaccio da Silva: - Innovation.
Juiz  Federal:  -  ...  Innovation.  Mas,  os  contratos  que  justificaram aqueles
pagamentos, que são propina em contratos da Petrobras... já foi julgado,
eu  posso falar  abertamente,  eles  não geravam recursos  lá  fora,  certo?
Eram contratos daqui. Internos.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Então como é que funcionava essa compensação?
Fernando Migliaccio da Silva: - Ah, tá. Tinha uma regra de geração. Os líderes
empresariais  do  exterior  eram  obrigados  a  gerar  duas  vezes  o  que  eles
faturavam... o que eles demandavam para cobrir as demandas do Brasil.
Juiz Federal: - Para cobrir as demandas do Brasil?
Fernando Migliaccio da Silva: - Isso.
Juiz Federal: - Certo. Então, um pagamento lá fora pode ter por causa um
contrato no Brasil?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.

Gerados os recursos e autorizado o pagamento requisitado, as informações

eram enviadas ao Setor de Operações Estruturadas, para a efetivação do pagamento nos

moldes  definidos,  segundo  informações  registradas  em  sistema  informatizado  de  uso

específico daquele departamento, como relatou HILBERTO SILVA em interrogatório judicial: 

Juiz Federal:- Tudo era paralelo, então?
Hilberto Silva:- Tudo era paralelo, tudo era não contabilizado.
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Juiz  Federal:-  Isso  era  objeto  de  algum  registro  informal  dentro  da
empresa?
Hilberto Silva:- Eu tinha criado, por nós mesmos, o que nós chamávamos de My
Web B,  era o mesmo sistema da tesouraria e contas a pagar da empresa,
oficial, que eu peguei e fiz modificações e usava para ter os registros e
acompanhamento.

Em  engenhosa  sequência  de  operações  de  lavagem  de  dinheiro,

estruturada  em diversas  “camadas”,  HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO e  LUIZ

EDUARDO SOARES  faziam com que os  valores  disponibilizados  ao  Setor  de  Operações

Estruturadas  para  a  concretização  de  todos  os  pagamentos  paralelos  determinados  pelo

Grupo  Odebrecht   transitassem  por  diversas  contas,  até  que  fossem  transferidos  aos

operadores financeiros  OLIVIO RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES (em contas por eles

mantidas no exterior em nome de offshore), os quais, por sua vez, se responsabilizavam pelos

pagamentos de beneficiários com contas também mantidas no exterior e pelo abastecimento

de  doleiros   encarregados  de  produzir  valores  em  espécie  para  serem  utilizados  em

pagamentos no Brasil.

Sobre  a  complexa  estrutura  de  contas,  reconheceu FERNANDO

MIGLIACCIO63 que operou, em suas atividades no Setor de Operações Estruturadas, estrutura

de pelo menos 20 contas no exterior em nome de offshores:

Ministério Público Federal: - O senhor saberia dizer, mais ou menos... esse
Setor de Operações Estruturadas, quantas contas, mais ou menos, foram
utilizadas para fazer esses pagamentos paralelos,  que o senhor referiu?
Aproximadamente.
Fernando Migliaccio da Silva: - A minha estrutura ou a do Olívio?
Ministério Público Federal:  - Toda, toda a estrutura, porque o  senhor referiu
que era uma estrutura complexa.
Fernando Migliaccio da Silva: - São muitas, são... nós estamos falando de seis
anos, estamos falando de...
Ministério Público Federal: - Aproximadamente, não precisa ser preciso.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim, porque tem algumas que foram fechadas e
outras que foram abertas. Mas assim, no todo, entre idas e vindas, eu te... eu
tinha mais ou menos umas... no período todo, não que eu tenha operado todo
o tempo elas, umas vinte contas, mas tem tudo isso também no material
apreendido. Tem todos os extratos, de todas as contas, com todos os valores
pagos. E o Olívio mais dez contas.
Ministério Público Federal: - Então, aproximadamente, umas trinta contas?

63 Eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1
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Fernando Migliaccio da Silva: - Os dois juntos, sim.

Destacou  FERNANDO MIGLIACCIO que,  além das aproximadamente 20

contas por ele controladas, o esquema fazia uso também de pelo menos outras 15 contas no

exterior  em  nome  de  offshores,  movimentadas  pelos  operadores  financeiros  OLIVIO

RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES64 acima transcrito.

Nos  termos  em que  descrito  na  acusação,  para  o  funcionamento  deste

esquema, em um primeiro momento, eram realizados diversos depósitos a partir de contas

relacionadas  às  empresas  do  Grupo  ODEBRECHT  no  exterior,  tais  como  contas  da

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, da ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR, da OSEL

ANGOLA DS ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR.  

Segundo reconhecido  em juízo  por  MARCELO ODEBRECHT,  HILBERTO

SILVA,  LUIZ EDUARDO SOARES e  FERNANDO MIGLIACCIO,  tais recursos gerados eram

transferidos para contas não declaradas mantidas no exterior pelo Grupo Odebrecht, contas

estas que eram movimentadas por FERNANDO MIGLIACCIO e cuja abertura havia sido, em

grande parte, providenciada por LUIZ EDUARDO SOARES. Exemplos de tais contas são as já

conhecidas contas SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., GOLAC PROJECTS AND

CONSTRUCTION CORP., dentre outras.

Sobre o tema, revelou LUIZ EDUARDO SOARES em juízo:

Juiz  Federal:  O senhor  pode  me  dizer,  assim,  algumas  offshores  que  o
senhor  teria  sido  responsável  então  por  montar  essa  estrutura  a  ser
utilizada pela Odebrecht?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:Sim, o nome das estruturas?
Juiz Federal:Isso.
Luiz Eduardo da Rocha Soares: Smith & Nash, Golac...
Juiz Federal:Essas eram offshores controladas diretamente pela Odebrecht?
Luiz Eduardo da Rocha Soares: Diretamente pela Odebrecht.
Juiz Federal: Elas, essas offshores, apareciam em alguma contabilidade ofi-
cial da empresa?
Luiz Eduardo da Rocha Soares: Não, oficial não.
Juiz Federal:Os pagamentos que eram feitos, as transferências para essas con-
tas  ou  dessas  contas  para  outras,  apareciam numa contabilidade  oficial  da
Odebrecht?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:Não.

Na  mesma  linha,  ao  apontar  a  existência  das  contas  intermediárias

64 Eventos 709 e 867, TERMO2
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controladas  diretamente  pela  ODEBRECHT  (e  geridas  internamente  por  FERNANDO

MIGLIACCIO), o réu colaborador FERNANDO MIGLIACCIO declarou em juízo:

Juiz  Federal:  Certo.  Esses  mecanismos  de  pagamento  dessas  contas  no
exterior...
Fernando Migliaccio da Silva: Sim.
Juiz Federal: O senhor sabe como funcionava isso? O senhor cuidava dessa
parte?
Fernando Migliaccio da Silva: Sim.
Juiz Federal: O senhor pode me explicar?
Fernando Migliaccio da Silva: Pois não. Era identificado o valor e a conta que ti-
nha  que  ser  remetido  e,  por  uma  questão  de  segurança  empresarial,  eu
nunca ... com raríssimas exceções, fazia o pagamento direto ao beneficiário fi-
nal. Existiam intermediarias para fazer isso. Então, eu recebia daquela área de
geração, colocava no meu caixa e repassava para os intermediários. E, aí
sim, Ângela mandava as instruções de pagamento para a pessoa fazer o paga-
mento para o beneficiário final. 
(…)
Juiz Federal: - E essas contas que eram uti... haviam contas que eram utiliza-
das pela Odebrecht no exterior pra realizar essas transferências?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Esses pagamentos?
Fernando Migliaccio da Silva: - Várias.
Juiz Federal: - O senhor sabe me citar o nome de algumas?
Fernando Migliaccio da Silva: - A Norton Pacific... é que são tantas, mas eu po-
deria, mas tem tudo isso no meu material apreendido tem todas as planilhas,
com todas as empresas.
Juiz Federal: - A denúncia se reporta a uma conta em nome de uma off shore
chamada Klienfeld Services.
Fernando Migliaccio da Silva: - Essa Klienfeld não era de meu de minha admi-
nistração, era administração do senhor Olívio Rodrigues.
Juiz Federal: - Qual que era a relação do senhor Olívio Rodrigues com a
Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - De prestador de serviços.
Juiz Federal: - Prestador de serviços. Ele realizava pagamentos por solicita-
ção a Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Também tem uma conta de uma off shore chamada Innovation
Research Engineering.
Fernando Migliaccio da Silva: - A mesma coisa é do... mesmo processo.
(…)
Juiz Federal: - Esses pagamentos em espécies feitos aqui no Brasil.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Ainda assim seguiam aquele circuito lá de fora? Ou também ti-
nham valores que eram direcionados diretamente aqui? Por exemplo, o senhor
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mencionou que o senhor pagou reais para o senhor Branislav Kontic.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Da onde que vinha esses reais?
Fernando Migliaccio da Silva: - Ah, sim. O mecanismo era geração pra
mim, eu para Olívio, Olívio pras pessoas que produziam reais, eles me en-
tregavam os reais e eu dava para o Branislav.
Juiz Federal: - Tipo operação dólar cabo, é isso?
Fernando Migliaccio da Silva: - Isso.

Ainda sobre a sistemática de lavagem de dinheiro empregada pelo Setor de

Operações Estruturadas, comprovou-se que, após os valores serem aportados nas contas não

declaradas controladas diretamente pela ODEBRECHT no exterior, os valores eram transferi-

dos para as contas também não declaradas e mantidas no exterior por operadores financei-

ros exclusivos do Grupo Odebrecht, quais sejam, os acusados OLIVIO RODRIGUES e MAR-

CELO RODRIGUES, a fim de que estes efetuassem, ao final, o pagamento dos destinatários

das vantagens indevidas ou providenciassem a remessa de valores a doleiros (quando neces-

sário para efetuar pagamento em espécie no Brasil).  Nessa terceira camada, situam-se diver-

sas contas controladas por tais operadores financeiros, dentre as quais as contas INNOVATI-

ON RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, TRIDENT e KLIENFELD SERVICES

LTD, duas das quais utilizadas para as operações de lavagem de ativos examinadas nos pre-

sentes autos.

Relevante destacar que, conforme comprovado em juízo por  OLIVIO RO-

DRIGUES e FERNANDO MIGLIACCIO, os recursos que transitavam nestas contas vinculadas

a  OLIVIO RODRIGUES eram 100% de propriedade da ODEBRECHT, sendo que, como já des-

tacado,  OLIVIO RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES atuavam com exclusividade para o

Grupo Odebrecht. 

Corroborando tais  assertivas,  o  colaborador  VINICIUS BORIN,  ouvido na

condição de testemunha  (eventos 285 e 414)65, confirmou que as contas de  OLIVIO RO-

65Ministério Público Federal:- Certo. O senhor menciona, no seu termo de colaboração, a existên-
cia de uma cadeia de trânsito de valores. O senhor poderia elucidar aqui como que os valores che-
gavam às contas de Olívio Rodrigues, de acordo com o que o senhor observou na sua atividade?
Depoente:- Sim. É que com o tempo isso foi se aprimorando, a senhora, doutora, gostaria que eu
falasse ultimamente ou no AOB somente?
Ministério Público Federal:- Não, no AOB e no Meinl Bank, o que o senhor se recordar.
Depoente:- Tá, eu vou narrar, prefiro falar no Meinl Bank que eu acho que está mais... que é o últi-
mo...
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DRIGUES eram alimentadas por recursos provenientes de contas da ODEBRECHT controladas

por  FERNANDO MIGLIACCIO e  LUIZ EDUARDO SOARES.   Além disso,   OLIVIO RODRI-

GUES, em seu interrogatório66, confirmou que efetuava pagamentos seguindo determinação

dos  executivos  do  Setor  de  Operações  Estruturadas,  mediante  recursos  provenientes  de

offshores controladas pela ODEBRECHT, tais como SMITH & NASH e GOLAC:

Juiz Federal:- E como é que funcionava esses pagamentos, o senhor pode me 
descrever o procedimento?
Olívio Rodrigues Júnior:- O Fernando Migliaccio semanalmente me confir-
mava os valores que iam ser transitados, na sexta-feira ele falava pra mim, 
“plha, Olívio, hoje nós vamos passar, a semana que vem vai ter pagamentos da 

Ministério Público Federal:- Pode falar.
Depoente:-  Bom, havia uma separação de quem controlava algumas estruturas operacionais
da Odebrecht. A primeira que recebia os recursos eram as estruturas controladas pelo depar-
tamento onde o Fernando trabalhava, o Luiz Eduardo, eu não sei o nome do departamento.
Ministério Público Federal:- O Fernando Migliaccio?
Depoente:- O Fernando Migliaccio e o Luiz Eduardo Soares. Eles que controlavam essas em-
presas, eles recebiam valores através dessas empresas, repassavam para o grupo de off-sho-
res controladas pelo Olívio. O Olívio por sua vez comandava os pagamentos, todas as deman-
das que eram solicitadas para ele da Odebrecht.
Ministério Público Federal:- O senhor tinha contato também com o Fernando Migliaccio e
com o Luiz Eduardo Soares?
Depoente:- Tinha contato com eles sim.
Ministério Público Federal:- Como que era esse contato, qual era a atividade que eles desenvolviam
nessa gestão das contas, nessa atividade de pagamentos?
Depoente:- A princípio quem controlava as contas quando eu comecei na AOB era o Luiz Eduardo
Soares. Posteriormente, o Fernando entrou no departamento e passou para o Fernando fazer o
operacional das contas, como eu falei, do grupo que eles controlavam. O contato que eu tinha com
eles era através do sistema Drousys, como já foi falado, o contato profissional era sempre por chat
ou por e-mail, ou até mesmo por telefone que tinha lá, e se falava através desse sistema, essa era a
maneira de se falar. Socialmente, óbvio, tinha almoço ou alguma coisa.
Ministério Público Federal:- Mas quando tinha necessidade de fazer esses pagamentos e movimen-
tar essas contas, o senhor recebia ordem de quem?
Depoente:- Eu recebia ordem de demandar pagamentos do Olívio.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Para as contas... para alimentar as contas do Olívio, eu recebia do Fernando atra-
vés do sistema.
Ministério Público Federal:- Está certo. E o senhor menciona aqui a questão que o senhor verificou
indícios de que esses pagamentos seriam pagamentos paralelos. Por que isso?
Depoente:- Porque, como eu havia falado, a estrutura montada a princípio seria para um planeja-
mento fiscal e tal, mas com o tempo a gente, com as informações e com a nossa experiência, vimos
que não era nada disso e depois ficou mais aberto também que isso não era pagamento, 100% de
pagamento de obras. Porque quem alimentava as contas do Olívio e as contas que eram con-
troladas pelo Fernando, não vinham de obras e sim das próprias empresas controladas pela
Odebrecht.

66 Eventos 709 e 867, TERMO2
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monta de 1 milhão de dólares”, eu falei, “não, perfeitamente, esse volume eu 
tenho”, então eu providenciava os pagamentos, que a Ângela Palmeira nos en-
viava pelo sistema Drousys as ordens para serem cumpridas na semana seguin-
te.
(…)
Juiz Federal:- E quando não tinha recursos para fazer o pagamento?
Olívio Rodrigues Júnior:- Não era feito.
Juiz Federal:- Mas aí como é que eles providenciavam recursos para o senhor?
Olívio Rodrigues Júnior:- Ah,  o Fernando Migliaccio providenciava da ma-
neira que o recurso viesse até mim para que fosse efetuado o pagamento.
Juiz  Federal:-  Da onde que vinham esses  recursos que alimentavam as
contas que o senhor controlava?
Olívio Rodrigues Júnior:- De empresas offshores do próprio Fernando Mi-
gliaccio, tipo, Smith & Nash, Golac, essas empresas que eu conheço, assim,
Norton Pacific, entre outras.

Restou, então comprovado, que o esquema criminoso contou com uma ela-

borada cadeia de operações sucessivas de lavagem de ativos, que pode ser sintetizada do se-

guinte modo:

PRIMEIRA CAMADA DE 

OPERAÇÕES DE LAVAGEM

SEGUNDA CAMADA DE 

OPERAÇÕES DE LAVAGEM

TERCEIRA CAMADA DE 

OPERAÇÕES DE LAVAGEM

Utilização  de  contas  bancárias  nas
quais  é  aportado, pela  CONSTRU-
TORA NORBERTO ODEBRECHT  S.A.
e por outras empresas de seu grupo
empresarial, o dinheiro sujo auferido
na execução de contratos públicos,
no caso da Petrobras.  Dentre estas
contas estão aquelas criadas em fa-
vor do Grupo ODEBRECHT no Banco
PKB PRIVATBANK AG,  na Suíça,  em
nome das offshores SMITH & NASH
ENGINNERING  COMPANY  INC.,,
GOLAC PROJECTS AND CONSTRUC-
TION  CORP.,  A CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S.A. é a be-
neficiária econômica de todas essas
contas.

Utilização  de  “contas  elo”,  também
criadas  em  nome  de  offshores, a
exemplo  da   INNOVATION  RESE-
ARCH  ENGINEERING  AND  DEVE-
LOPMENT LTD,  TRIDENT e  KLIEN-
FELD SERVICES  LTD,  as  quais  são
responsáveis por fazer fluir o dinhei-
ro sujo – dificultando ainda mais o
seu  rastreamento  –  das  contas  de
primeiro nível (utilizadas na primeira
camada) para as contas de  terceiro
nível (utilizadas na terceira camada),
ou seja, entre as contas de corrupto-
res e corrompidos ou beneficiários.

Onde estão as contas bancárias cu-
jos beneficiários econômicos são os
agentes  corrompidos  da  Petrobras
ou  os  demais  beneficiários,  como,
por  exemplo,  MONICA  MOURA e
JOÃO SANTANA,  os quais recebe-
ram os recursos oriundos de propi-
na conforme orientação de  ANTO-
NIO  PALOCCI.  Neste  plano,  des-
taca-se,  por  exemplo,  a  offshore
SHELLBILL  FINANCE, vinculada  a
JOÃO SANTANA e MONICA MOU-
RA.  Situa-se neste plano, também,
o setor de Operações Estruturadas,
o qual,  em seu complexo esquema
de  funcionamento,  mantinha  com
doleiros contas alimentadas por re-
cursos  provenientes  das  offshores
mencionadas na segunda camada

Embora se tenha comprovado a realização de inúmeras operações de lava-

gem de capitais envolvendo as contas acima mencionadas - muitas delas já narradas nas

ações penais nº 5036528-23.2015.404.7000 e 5019727-95.2016.404.700 – o foco da persecu-
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ção penal promovida nestes autos está nos atos de lavagem de dinheiro consistentes em

transferências de valores entre as contas abertas em nome das  offshores INNOVATION e

KLIENFELD para a conta aberta em nome da offshore SHELBILL, em benefício dos publicitá-

rios  MONICA MOURA  e  JOÃO SANTANA, em operações financeiras diversas daquelas já

narradas na ação penal nº 5019727-95.2016.404.700

No intuito de permitir  um panorama global  sobre o complexo esquema

criminoso de lavagem transnacional de ativos empregado pelos executivos da ODEBRECHT

acusados, colaciona-se o seguinte infográfico

Demonstradas, com base no farto acervo de provas dos autos, as linhas de

funcionamento e a divisão de trabalhos no âmbito do Setor de Operações Estruturadas, a

atuação de cada um dos envolvidos, bem como a necessária interdependência dos papéis

por eles desempenhados para a consecução dos fins ilícitos perseguidos, passa-se ao exame

dos atos de lavagem objeto da presente ação penal.
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4.2.2.  Lavagem  de  capitais  mediante  transferências  bancárias  a  partir  das   contas

abertas  em  nome  das    offshores   INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND

DEVELOPMENT LTD e KLIENFELD SERVICES 

Conforme  descrito  na  denúncia,  no  período  compreendido  entre

19/07/2011  e  18/07/2012,  HILBERTO SILVA,  FERNANDO MIGLIACCIO,  LUIZ EDUARDO

SOARES,  executivos  do  Grupo  ODEBRECHT  responsáveis  pela  administração,  gestão  e

coordenação  do  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  ODEBRECHT  e  pela  operação  das

contas mantidas pelo Grupo ODEBRECHT no exterior em nome de offshores e não declaradas

às autoridades brasileiras,  sob determinação de  MARCELO ODEBRECHT  e orientação de

ANTONIO  PALOCCI, contando  com  o  auxílio  de  BRANISLAV  KONTIC, em  unidade  de

desígnios e de modo consciente e voluntário, serviram-se das contas abertas no exterior em

nome das  offshores INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD e

KLIENFELD SERVICES LTD para, mediante dezenove transferências, remeter a quantia de

US$ 10.219.691,08    (  dez milhões,  duzentos e dezenove mil,  seiscentos  e noventa e um

dólares e oito centavos)  67 para a conta também mantida no exterior, aberta em nome da

offshore SHELLBILL FINANCE S.A, em benefício de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, a

fim de, ao mesmo tempo, atender a orientação recebida de ANTONIO PALOCCI e ocultar e

dissimular  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de

valores  provenientes,  direta  e  indiretamente,  dos  delitos  antecedentes  de  organização

criminosa e corrupção ativa e passiva praticados em detrimento da Petrobras.

O  repasse  dos  valores  a JOÃO  SANTANA e MONICA  MOURA,  no

montante  de  US$  10.219.691,08 se  deu  por  autorização  e  orientação  de  ANTONIO

PALOCCI, conforme consignado na Planilha “Posição Programa Especial Italiano”.

Segundo comprovado pelo Relatório de Polícia Judiciária nº 24/201668, em

e-mail  vinculado  a  FERNANDO  MIGLIACCIO  (e-mail  o.overlord@hotmail.com),  foi

encontrada planilha  denominada “POSICAO –  ITALIANO310712MO.xls”,  na  qual,  sob  o

codinome “ITALIANO”, estavam anotados diversos créditos e pagamentos ilícitos vinculados

a ANTONIO PALOCCI desde 2008 até 201269, conforme detalhado em capítulo anterior desta

manifestação. Versão mais atualizada de tal planilha, na qual estavam registrados valores até

67 Evento 1, ANEXO 44
68 Evento 1, ANEXO21
69 Evento 1, ANEXO 21
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novembro de 2013, foi extraída do conteúdo armazenado em um dos celulares apreendidos

com MARCELO ODEBRECHT70.

Conforme já exposto acima, trata-se a Planilha “Programa Especial Italiano”

de uma planilha orientada ao controle  de uma  conta corrente de propina estabelecida

entre ANTONIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT, com registro de acertos e repasses de

vantagens indevidas.  Tanto os créditos quanto os pagamentos ali registrados foram inseridos

por  ordem de  MARCELO ODEBRECHT,  sendo anotados os  débitos  e  atualizado o saldo

pelos funcionários do Setor de Operações Estruturadas conforme concluídas as operações

determinadas por MARCELO ODEBRECHT em benefício de ANTONIO PALOCCI.

Segundo já referido,  o controle registrado em tal  planilha evidencia  um

relacionamento  continuado  entre  ANTONIO  PALOCCI e  MARCELO  ODEBRECHT,  assim

como uma atuação ilícita também contínua e duradoura por parte de ANTONIO PALOCCI

em favor do grupo ODEBRECHT, gerando substanciais créditos ilícitos que eram executados

na medida em que ANTONIO PALOCCI determinasse o repasse de valores em benefício de

algum compromisso no interesse do Partido dos Trabalhadores. A versão mais atualizada da

Planilha Italiano foi apresentada  a esse Juízo pelo réu colaborador MARCELO ODEBRECHT

na audiência de seu interrogatório (evento 683, OUT10):

70 Relatório de Polícia Judiciária nº 510/2016 (Evento 1, ANEXO 22) 
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Sobre  a  criação  e  os  propósitos  da  Planilha  Italiano,  assim  aduziu

MARCELO ODEBRECHT perante esse Juízo:

Juiz Federal:- Vamos dar uma olhadinha naquela planilha, estou vendo que o
senhor tem a cópia aqui. Quem criou essa planilha foi o senhor?
Marcelo Odebrecht:-  Essa planilha foi, na verdade foi um controle que eu
pedi para Hilberto fazer e ele fazia, razão que inclusive eu pedi pra Hilberto,
isso não tem nada a ver com o programa dele de operações estruturadas. As
razões que eu pedi para ele fazer isso foi porque o Hilberto naquela época,
quando cheguei em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha uma
relação pessoal com Mônica e João. Eu não conhecia, ninguém conhecia. Então
eu soube que ele tinha essa relação, aí eu pedi pra ele começar o... Eu sabia
que a maior parte das demandas ia ser para atender João Santana, então eu
pedi pra ele fazer esse tipo de controle pra mim e também porque ele me
facilitava a questão, inclusive dos encontros de contas. Porque muitas vezes as
empresas que iam fazer os pagamentos não eram as empresas que estavam
comprometidas comigo em contribuir  pra essa tal  conta corrente.  E aí  esse
encontro de contas muitas vezes precisava fazer por caixa 2, então por essas
razões é que eu pedi para Hilberto começar a fazer esse controle pra mim.
Juiz Federal:- Por que o título é 'Programa Especial Italiano'?
Marcelo Odebrecht:- Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro,
mas Italiano porque era o Palocci,  era o programa que eu tinha com o
Palocci, era uma relação que eu tinha com o Palocci.
Juiz Federal:-  Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor
combinou com o senhor Palocci?
Marcelo  Odebrecht:-  Sim,  pagamentos  que  foram  autorizados  ou
solicitados por ele, sim. Todos os pagamentos que estão aqui no programa
Italiano, fora o ‘Pós-Itália’, o ‘Pós-Itália’ já não foi mais com ele, mas o
'Italiano', os pagamentos foram autorizados por ele ou solicitados por ele.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas por HILBERTO SILVA

em interrogatório perante esse Juízo:

Juiz  Federal:-  É.  Essa  planilha,  o  senhor  reconhece  essa  planilha,  não
evidentemente da denúncia, mas o senhor já tinha visto antes?
Hilberto  Silva:-  Já,  essa  planilha  foi  inicialmente  feita,  rabiscada  por
Marcelo,  ele  me chamou na sala  dele,  rabiscou a planilha,  pegou uma
folha em branco e me pediu pra arrumar e ter ela sempre atualizada. Eu aí
coloquei  em Excel,  coloquei  esse  sistema de  fontes  e  usos,  e  passei  a
atualizá-la  sempre que tinha uma movimentação,  essa planilha aqui  só
quem autorizou saída e entrada foi o Marcelo.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer, em síntese, o que representa
essa planilha?
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Hilberto Silva:- Um conta corrente do que essas pessoas, aqui embaixo do
saldo, tinham de saldo para solicitar.
Juiz Federal:- Junto à Odebrecht?
Hilberto Silva:- Junto à Odebrecht.
Juiz Federal:- Esses pagamentos retratados na planilha são todos do setor
de pagamentos paralelos?
Hilberto Silva:- Todos feitos pelo setor de pagamento paralelo.
Juiz Federal:- Ou seja, nenhum deles compõe a contabilidade oficial  da
empresa?
Hilberto Silva:- Nenhum dele compõe a contabilidade oficial da empresa.
Juiz Federal:- Por que o nome Italiano, “Programa Especial Italiano” em
cima?
Hilberto Silva:- Foi Marcelo que abriu, planilha 'Italiano'. À época o único
interessado era 'Italiano', depois surgiu o 'Pós-Itália' e o 'Amigo'.
Juiz Federal:- Italiano é o codinome que representa quem?
Hilberto Silva:- Antônio Palocci.
Juiz Federal:- Isso lhe foi dito pelo senhor Marcelo Odebrecht?
Hilberto Silva:- Foi me dito pelo senhor Marcelo Odebrecht e também pela
Doutora Mônica, quando ela ia buscar, ela falava: “Porque meu chefe mandou
eu vir buscar aqui um valor da conta corrente dele.” E o chefe dela, que ela se
referia, era ele, que coordenava a campanha. As campanhas
Juiz Federal:- O chefe, quem era?
Hilberto Silva:- Antônio Palocci.

Assim também afirmou em seu interrogatório judicial FERNANDO MIGLIACCIO:

Juiz Federal:- Nesse e-mail que o senhor... que nós estamos aqui mencionando,
foram encontrados umas planilhas. Deixa eu achar aqui. Uma planilha chamada
Posição Programa Especial Italiano.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz Federal: - Eu vou lhe mostrar aqui essa planilha. Uma dessas planilhas foi
encontrada na quebra do sigilo telemático do seu e-mail. O senhor pode me
esclarecer o quê que é essa planilha?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim senhor. Esse e-mail é o seguinte, me
foi passado a informação, Marcelo falou pro Hilberto, Marcelo Odebrecht
falou pro Hilberto Silva que falou pra mim, que o Marcelo teria produzido
essa planilha que eram conta corrente de controle com algumas pessoas.
Ou com algumas entidades. E que a partir daquele momento que ele fez
esse  esqueleto,  inclusive  essa  configuração  fui  eu  quem  fiz,  no  meu
computador, que o Marcelo fez a mão, e pediu  pra que, a partir daí então,
o Hilberto controlasse.
Juiz Federal: - Certo.
Fernando Migliaccio da Silva:  - E a partir daí Hilberto passou isso pra mim.
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Então,  toda vez   que havia  algum saque dessa  conta  corrente,  ele  me
avisava e eu vinha aqui e atualizava. É isso.
Juiz Federal: - Mas o senhor sabe o quê que significa essa planilha? Qual que é
o conteúdo dela?
Fernando Migliaccio da Silva: - O conteúdo que me falaram, Hilberto me
falou, Silva me falou, que era um controle que o Marcelo tinha junto ao
'italiano' e depois o 'pós itália'.
Juiz Federal: - Sei.
Fernando Migliaccio da Silva:  -  O 'Amigo'  nunca ninguém me disse.  Mas o
'italiano'  eles  falaram  que  era  o  Ministro  Palocci  e  o  'pós  itália'  era  o
Ministro Mantega.
Juiz Federal: - Certo. Quem falava?
Fernando Migliaccio da Silva: - Hilberto Silva.

Na Planilha Italiano, que traduzia, como visto, um controle de créditos de

vantagens indevidas e pagamentos já realizados, em uma conta corrente entre MARCELO

ODEBRECHT e ANTONIO  PALOCCI, estão  consignadas  rubricas  com  referência  a

pagamentos ao codinome “FEIRA”. Como visto, acima, o uso de codinomes para nominar

beneficiários das vantagens indevidas era uma praxe de “segurança” do Setor de Operações

Estruturadas, com o intuito de dificultar a identificação dos destinatários do dinheiro ilícito.

Diante  do  acervo  probatório  coligido  aos  autos,  restou  confirmado  de

modo irrefutável que o codinome “FEIRA” traduzia referência ao casal  MÔNICA MOURA e

JOÃO SANTANA. A  par  dos  elementos  que  acompanham  a  denúncia,  confirmaram  tal

correlação  a  testemunha  colaboradora  Maria  Lucia  Tavares,  assim  como  os  réus

colaboradores  MARCELO  ODEBRECHT71,  FERNANDO  MIGLIACCIO72,  LUIZ  EDUARDO

71 (Eventos 683 e 816, TERMO1)
Juiz Federal:- 'Feira' é...
Marcelo Odebrecht:- 'Feira', 'Feira' era o João Santana. Tem algumas anotações minhas onde eu 
me refiro à 'Feira' como campanha presidencial da Dilma porque a maior parte é pra João Santana. 
Mas, na prática, 'Feira', digamos assim, é João Santana.

72 (Eventos 674 e 716, TERMOTRANSCDEP1)
Juiz Federal: - Feira, o senhor sabia quem era, na época?
Fernando Migliaccio da Silva: - Então, no começo, como eu expliquei para o senhor, com pouquíssi-
mas exceções, porque eram milhares, né. Eu soube algumas, foram-me ditas porque, dado o mon-
tante e dada a importância das pessoas, o Marcelo Odebrecht pediu pro Hilberto, que pediu pra eu
cuidar do relacionamento. Para quê? Para, dado o tamanho do valor que estava em questão e eu 
que controlava o caixa, não adiantava o Marcelo falar: "Ah, eu pago tudo de uma vez. Ou, eu 
pago..." Ele tinha que falar comigo pra saber como é que ia ser o pagamento. Então, eu acabei co-
nhecendo a Feira, que é a Mônica Moura, e outras pessoas.

  160/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SOARES73 e  HILBERTO  SILVA74.  Este  último  esclareceu  que  nesse  caso  específico  foi

responsável pela criação do codinome, tendo escolhido o termos FEIRA  “porque a Mônica

como era casada com o João Santana e tem uma cidade em Salvador chamada Feira de

Santana, eu coloquei o codinome 'Feira'”.

Forçoso ademais observar que em seus interrogatórios, já na condição de

réus colaboradores, tanto JOÃO SANTANA (eventos 714 e 817, TERMO2) quanto MONICA

MOURA (eventos 714 e 817,  TERMO1)  admitiram a coincidência entre as datas e valores

associados ao codinome FEIRA na Planilha Italiano e os pagamentos que receberam do Setor

de Operações Estruturadas, superando de modo inexorável a questão.

Dentre os diversos apontamentos associados ao codinome FEIRA há uma

célula  contendo a  seguinte  referência,  sob  o título  “2011”:  “Feira  (pgto  fora= US10MM)”,

conforme abaixo:

73 (Eventos 681 e 790, TERMO1)
Juiz Federal:- Há um codinome mencionado na denúncia, Feira, o senhor sabia na época a quem se 
referia essa pessoa?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Sim, fiquei sabendo.
Juiz Federal:- Ficou sabendo na época ou ficou sabendo depois?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Na época.
Juiz Federal:- Como é que o senhor ficou sabendo?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Através do Fernando Migliaccio, que trabalhava comigo.
Juiz Federal:- E o que ele contou ao senhor?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Que tinha que fazer esses pagamentos, que eram necessários, rece-
bemos a conta dela e foi colocado no sistema pra fazer esses pagamentos.
Juiz Federal:- E quem era Feira?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- A senhora Mônica Moura.

74 Eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1
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Vale, neste ponto, observar que consoante análise dos  extratos bancários

relativos  à  conta  SHELLBILL  encartados  na  inicial  acusatória,  foram  detectadas,  no  que

interessa  ao  objeto  da  presente  ação penal,  19  transferências  bancárias75 executadas  no

exterior  entre  julho/2011  e  18/07/2012,  oriundas  de  contas  em  nome  das  offshores

KLIENFELD SERVICES LTD e INNOVATION RESEARCH, no importe total de US$ 10.219.691,08,

conforme abaixo:

NÚMERO CONTA ORIGEM DATA CONTA DESTINO MOEDA VALOR

01 INNOVATION RESEARCH 19/07/2011 SHELLBILL FINANCE USD 500.000,00

02 INNOVATION RESEARCH 18/08/2011 SHELLBILL FINANCE USD 491.967,86

03 INNOVATION RESEARCH 20/09/2011 SHELLBILL FINANCE USD 502.971,16

75 Evento 1, ANEXO44
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04 INNOVATION RESEARCH 31/10/2011 SHELLBILL FINANCE USD 484.000,00

05 INNOVATION RESEARCH 08/11/2011 SHELLBILL FINANCE USD 485.000,00

06 INNOVATION RESEARCH 23/11/2011 SHELLBILL FINANCE USD 495.972,25

07 INNOVATION RESEARCH 29/11/2011 SHELLBILL FINANCE USD 476.972,43

08 INNOVATION RESEARCH 22/12/2011 SHELLBILL FINANCE USD 467.972,91

09 INNOVATION RESEARCH 28/12/2011 SHELLBILL FINANCE USD 439.972,77

10 INNOVATION RESEARCH 13/01/2012 SHELLBILL FINANCE USD 487.500,00

11 INNOVATION RESEARCH 27/01/2012 SHELLBILL FINANCE USD 462.472,38

12 INNOVATION RESEARCH 10/02/2012 SHELLBILL FINANCE USD 456.222,17

13 INNOVATION RESEARCH 27/02/2012 SHELLBILL FINANCE USD 468.721,73

14 INNOVATION RESEARCH 30/03/2012 SHELLBILL FINANCE USD 499.972,03

15 INNOVATION RESEARCH 02/05/2012 SHELLBILL FINANCE USD 500.000,00

16 KLIENFELD SERVICES LTD 25/05/2012 SHELLBILL FINANCE USD 499.973,39

17 KLIENFELD SERVICES LTD 28/06/2012 SHELLBILL FINANCE USD 1.000.000,00

18 KLIENFELD SERVICES LTD 03/07/2012 SHELLBILL FINANCE USD 500.000,00

19 KLIENFELD SERVICES LTD 18/07/2012 SHELLBILL FINANCE USD 1.000.000,00

TOTAL USD 10.219.691,08

Conforme  já  exposto  acima,  as  contas  abertas  em  nome  das  offshores

INNOVATION76 e KLIENFELD,  mantidas  em  Antigua  e  Barbuda,  integravam  a  estrutura

76 Na sentença proferida nos autos nº 5036528-23.2015.404.7000, o Juízo Federal da 13ª Vara desta-
cou que:

“(...)
8. O Grupo Odebrecht, para o pagamento das propinas, recorreu, entre 12/2006 a 06/2014, principal-
mente à realização de depósitos no exterior. Para tanto, utilizou-se de contas em nome de offshores,
Smith & Nash Enginnering Company, Arcadex Corporation, Havinsur S/A, das quais é a beneficiária
econômica final, para a realização direta de depósitos em contas de offshores controladas por dirigen-
tes da Petrobrás, como a Sagar Holdings e a Quinus Service controladas por Paulo Roberto Costa, a
Milzart Overseas controlada por Renato Duque, e a Pexo Corporation, controlada por Pedro Barusco.
9. Também pela realização de depósitos indiretos por meio das contas acima e igualmente das contas
em nome das offshore Golac Project, Rodira Holdings, Sherkson Internacional, das quais também é a
beneficiária econômica final e, portanto, controladora, em contas em nome de outras offshores con-
troladas por terceiros ou por ela mesmo, Constructora International Del Sur, Klienfeld Services e Inno-
vation Research, tendo os valores em seguida sido transferidos para contas controladas por dirigentes
da Petrobrás.
(…)
164. Então, pode-se concluir que, somente pela conta da offshore Innovation Research, foram transfe-
ridos, entre 20/02/2009 a 16/09/2011, em seis operações, USD 4.292.111,17 aos agentes da Petrobras
Paulo Roberto Costa (quatro operações no total de USD 4.005.800,00) e Pedro José Barusco Filho (duas
operações no total de USD 286.311,17). Os recursos que foram repassados pela conta em nome da Kli-
enfeld Services vieram, por outro lado, em parte da conta em nome da offshore Golac Projects (USD
3.398.100,00), que, como visto, tem por beneficiário proprietária a Construtora Norberto Odebrecht,
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utilizada  pela  ODEBRECHT  para  a  realização  dos  pagamentos  ilícitos.  Tanto  a  conta

INNOVATION77 quanto  a  KLIENFELD  foram  abertas  e  eram  utilizadas  por  OLIVIO

RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES para efetuar pagamentos determinados pelo Setor

de  Operações  Estruturadas  da  Odebrecht.  Também  como  já  referido,  todos  os  valores

depositados  e  utilizados  por  tais  contas  eram provenientes  das  contas  controladas  pela

ODEBRECHT,  sendo os valores transferidos a estas contas  KLIENFELD e INNOVATION por

FERNANDO MIGLIACCIO, segundo ordens emanadas de HILBERTO SILVA e, acima dele, de

MARCELO ODEBRECHT.

com sede no Brasil, tendo, por sua vez, a conta da Golac Projects recebido recursos de conta em nome
de empresas do Grupo Odebrecht, como da conta da Osel Angola DS Odebrecht Serviços no Citibank,
em Nova York.
(…)
166. Tem-se,  em resumo, que três contas em nome de offshores, Constructora Internacional Del Sur,
Klienfeld Services e Innovation Research receberam, entre 2007 a 2010,  recursos,  no total  de USD
51.241.571,00, de três contas offshores que tem como beneficiária controladora a Odebrecht, a Smith
& Nash, Golac Projects e Sherkson International. Destas mesmas três contas, Constructora Internacio-
nal Del Sur, Klienfeld Services, e Innovation Research, foram realizadas transferências milionárias, entre
06/2007 a 09/2011, de USD 9.924.410,04, para contas secretas no exterior em nome de offshores que
eram controladas por agentes da Petrobrás, especificamente para Paulo Roberto Costa (Quinus Servi-
ces e Sygnus Assets,), para Pedro José Barusco Filho (Pexo Corporation) para Renato de Souza Duque
(Milzart Overseas Holdings).
(…)
961. Para parte substancial das transações, ainda houve entre as contas offshores controladas pelo
Grupo Odebrecht e as contas offshores controladas pelos agentes da Petrobrás, a interposição fraudu-
lenta de outras contas offshores, em nome da Constructora Internacional Del Sur, da Klienfeld Services
e da Innovation Research.
962. Essa estruturação sofisticada só pode ter por objetivo a ocultação e dissimulação das transações,
ocultando a natureza, origem e finalidade criminosa delas."

77 Na sentença proferida nos autos nº 5036528-23.2015.404.7000, o Juízo Federal da 13ª Vara desta-
cou que:

“(...)
8. O Grupo Odebrecht, para o pagamento das propinas, recorreu, entre 12/2006 a 06/2014, principal-
mente à realização de depósitos no exterior. Para tanto, utilizou-se de contas em nome de offshores,
Smith & Nash Enginnering Company, Arcadex Corporation, Havinsur S/A, das quais é a beneficiária
econômica final, para a realização direta de depósitos em contas de offshores controladas por dirigen-
tes da Petrobrás, como a Sagar Holdings e a Quinus Service controladas por Paulo Roberto Costa, a
Milzart Overseas controlada por Renato Duque, e a Pexo Corporation, controlada por Pedro Barusco.
9. Também pela realização de depósitos indiretos por meio das contas acima e igualmente das contas
em nome das offshore Golac Project, Rodira Holdings, Sherkson Internacional, das quais também é a
beneficiária econômica final e, portanto, controladora, em contas em nome de outras offshores con-
troladas por terceiros ou por ela mesmo, Constructora International Del Sur, Klienfeld Services e Inno-
vation Research, tendo os valores em seguida sido transferidos para contas controladas por dirigentes
da Petrobrás.
(…)
164. Então, pode-se concluir que, somente pela conta da offshore Innovation Research, foram transfe-
ridos, entre 20/02/2009 a 16/09/2011, em seis operações, USD 4.292.111,17 aos agentes da Petrobras
Paulo Roberto Costa (quatro operações no total de USD 4.005.800,00) e Pedro José Barusco Filho (duas
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O controle das contas em nome das  offshores  KLIENFELD SERVICES LTD e

INNOVATION RESEARCH por  OLIVIO RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES, bem como o

uso exclusivo de tais para pagamentos pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,

foi  confirmado  por  HILBERTO  SILVA78,  LUIZ  EDUARDO  SOARES79 e  FERNANDO

MIGLIACCIO,  relatando  este  último  em  seu  interrogatório  (eventos  674  e  716,

TERMOTRANSCDEP1) o seguinte:

Juiz Federal: - A denúncia se reporta a uma conta em nome de uma off
shore chamada Klienfeld Services.

operações no total de USD 286.311,17). Os recursos que foram repassados pela conta em nome da Kli-
enfeld Services vieram, por outro lado, em parte da conta em nome da offshore Golac Projects (USD
3.398.100,00), que, como visto, tem por beneficiário proprietária a Construtora Norberto Odebrecht,
com sede no Brasil, tendo, por sua vez, a conta da Golac Projects recebido recursos de conta em nome
de empresas do Grupo Odebrecht, como da conta da Osel Angola DS Odebrecht Serviços no Citibank,
em Nova York.
(…)
166. Tem-se,  em resumo, que três contas em nome de offshores, Constructora Internacional Del Sur,
Klienfeld Services e Innovation Research receberam, entre 2007 a 2010,  recursos,  no total  de USD
51.241.571,00, de três contas offshores que tem como beneficiária controladora a Odebrecht, a Smith
& Nash, Golac Projects e Sherkson International. Destas mesmas três contas, Constructora Internacio-
nal Del Sur, Klienfeld Services, e Innovation Research, foram realizadas transferências milionárias, entre
06/2007 a 09/2011, de USD 9.924.410,04, para contas secretas no exterior em nome de offshores que
eram controladas por agentes da Petrobrás, especificamente para Paulo Roberto Costa (Quinus Servi-
ces e Sygnus Assets,), para Pedro José Barusco Filho (Pexo Corporation) para Renato de Souza Duque
(Milzart Overseas Holdings).
(…)
961. Para parte substancial das transações, ainda houve entre as contas offshores controladas pelo
Grupo Odebrecht e as contas offshores controladas pelos agentes da Petrobrás, a interposição fraudu-
lenta de outras contas offshores, em nome da Constructora Internacional Del Sur, da Klienfeld Services
e da Innovation Research.
962. Essa estruturação sofisticada só pode ter por objetivo a ocultação e dissimulação das transações,
ocultando a natureza, origem e finalidade criminosa delas."

78  (Eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1)
Juiz Federal:- A denúncia menciona uma conta chamada Klienfeld e outra conta chamada 
Inovation, Klienfed Services e Inovation Research.
Hilberto Silva:- Essas eram off shores de Olívio.
Juiz Federal:- De Olívio?
Hilberto Silva:- É, que fazíamos pagamentos.
Juiz Federal:- Essas off shores foram utilizadas pra fazer pagamentos no interesse da Odebre-
cht?
Hilberto Silva:- Exatamente.

79 (Eventos 681 e 790, TERMO1)
Juiz Federal:- A Klienfeld Services o senhor também já falou, né?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Também, era operada pelo Olívio.
(…)
Juiz Federal:- A Inovation também o senhor já falou?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não, a Inovation é do Olívio.
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Fernando Migliaccio da Silva: - Essa Klienfeld não era de meu de minha
administração, era administração do senhor Olívio Rodrigues.
Juiz  Federal:  -  Qual  que  era  a  relação  do  senhor  Olívio  Rodrigues  com a
Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - De prestador de serviços.
Juiz  Federal:  -  Prestador  de  serviços.  Ele  realizava  pagamentos  por
solicitação a Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Juiz  Federal:  -  Também  tem  uma  conta  de  uma  off  shore  chamada
Innovation Research Engineering.
Fernando Migliaccio da Silva: - A mesma coisa é do... mesmo processo.
Juiz  Federal:  -  Ele  operava  pra  outras  pessoas  também  ou  somente  para
Odebrecht?
Fernando Migliaccio da Silva: - Até onde eu sei, só pra Odebrecht. Que era um
pedido nosso inclusive mas se ele fez de outras pessoas, eu não sei.
Juiz  Federal:  -  E  essas  contas  dele  o  senhor  sabe  me  dizer  as  instituições
financeiras que esses... que eram mantidas ou não?
Fernando Migliaccio da Silva: - No Meinl Bank Antigua, no Meinl Áustria, acho
que na maioria das vezes nesses bancos.
(…)
Ministério Público Federal: - Algumas poucas perguntas para o senhor. Quando
o senhor estava respondendo às perguntas do Juiz, o senhor referiu que essas
contas Klienfeld e Innovation, elas eram geridas pelo senhor Olívio.
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.
Ministério Público Federal: - O senhor Olívio, o senhor referiu que era uma
espécie de prestador de serviços do Setor de Operações Estruturadas.
Fernando Migliaccio da Silva: - Perfeito, isso.
Ministério Público Federal:  -  Esses pagamentos que ele fazia,  por meio
destas Klienfeld e Innovation, ele... a ordem vinha do senhor, é isso?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim.

Na mesma linha, os próprios operadores financeiros OLÍVIO RODRIGUES80

e  MARCELO RODRIGUES81 também reconheceram serem os titulares e responsáveis pelas

movimentações das contas em nome das offshores KLIENFIELD e INNOVATION, bem como o

propósito a que essas serviam:

Juiz Federal:- Duas offshores aqui, Klienfeld Service Limited e Innovation
Research Engeneering.
Olívio  Rodrigues  Júnior:-  Minhas  contas,  de  minha  propriedade  para,
operada pela Odebrecht.

80 Eventos 709 e 867, TERMO2
81 Eventos 709 e 867, TERMO1
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Juiz Federal:- O senhor que movimentava essas contas?
Olívio Rodrigues Júnior:- Sim.
Juiz Federal:- Os recursos que transitavam nessas contas eram…
Olívio Rodrigues Júnior:- Tudo não contabilizado.
Juiz Federal:- Mas eram do senhor, eram de quem?
Olívio Rodrigues Júnior:- Não, era cem por cento da Odebrecht.
(…)
Juiz Federal:- Duas contas aqui que são mencionadas na denúncia,  Klienfeld
Services e a Innovation Research,
Marcelo Rodrigues:- Sim.
Juiz Federal:- Eram contas de quem?
Marcelo Rodrigues:- Offshores, contas do Olívio.
Juiz Federal:- Do Olívio?
Marcelo Rodrigues:- Isso.
Juiz Federal:- E eram utilizadas para movimentar valores da Odebrecht?
Marcelo Rodrigues:- Exatamente.
Juiz Federal:- Foram utilizadas para movimentar contas de outros clientes?
Marcelo Rodrigues:- Não, somente Odebrecht.

Além disso, em corroboração ao relatado pelos colaboradores, documentos

obtidos  mediante  cooperação  internacional  (Evento1,  ANEXO40),  também atestam que  a

conta KLIENFELD era de propriedade de  OLIVIO RODRIGUES, tendo seu irmão  MARCELO

RODRIGUES como procurador.

 No que se refere à efetiva utilização das contas INNOVATION e KLIENFELD

pelo  Grupo ODEBRECHT para  a  lavagem de  capitais  e  para  o  pagamento  de  vantagens

indevidas, cumpre destacar que na ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000 foi comprovada

documentalmente e reconhecida na sentença proferida pelo juízo federal da 13ª Vara Federal

de  Curitiba  a  concreta  utilização  de  tais  contas  para  o  branqueamento  de  capitais  e  o

pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO

BARUSCO,  ex-funcionários  da  Petrobrás  que  ocupavam,  respectivamente,  os  cargos  de

Diretor de Abastecimento, Diretor de Serviços e de Gerente Executivo de Engenharia.

Naquela ação penal, comprovou-se não apenas o pagamento de vantagens

indevidas a partir de tais contas,  mas também o efetivo fluxo de recursos relacionados a

contratos da Petrobras, desde as contas mantidas pela ODEBRECHT até as contas mantidas

no  exterior  pelos  ex-funcionários  da  Petrobras,  passando  pelas  contas  INNOVATION

RESEARCH  ENGINEERING  AND  DEVELOPMENT  LTD, e  KLIENFELD  SERVICES  LTD,  dentre
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outras.

Naquela ação penal, a partir dos recursos depositados na conta KLIENFELD,

foram identificadas transferências de  US$ 909 mil para o ex-Diretor de Abastecimento da

Petrobras, PAULO ROBERTO COSTA (no período entre 11/06/2007 e 15/10/2009); US$ 874 mil

para o ex-Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO (no período de 11/06/2009 e

07/12/2009); US$ 834 mil para o ex-Diretor de Serviços, RENATO DUQUE (no período entre

12/01/2010 e 04/06/2010)82.

Diante  da  comprovada  dinâmica  de  operação  do  setor,  do  sistema  de

geração  de  recursos  e  de  compensações  internas,  bem como do  efetivo  pagamento  de

vantagens indevidas aos funcionários da PETROBRAS por meio das contas em nome das

offshores    KLIENFIELD  e  INNOVATION,    não  restam  dúvidas  de  que  por  essas  contas

KLIENFELD e INNOVATION transitaram valores relacionados a contratos firmados entre

o Grupo Odebrecht e a Petrobras, valores estes utilizados para subsidiar o pagamento

de propina aos funcionários da PETROBRAS.  

Segundo revelado pelos  colaboradores  HILBERTO SILVA e  FERNANDO

MIGLIACCIO,  assim  como  todos  os  pedidos  de  pagamentos  não  contabilizados  eram

direcionados  ao  Setor  de  Operações  Estruturadas,  as  diversas  contas  abertas  e

disponibilizadas ao Setor de Operações Estruturadas eram utilizadas para a operacionalização

desses pagamentos solicitados pelas mais diversas empresas do Grupo Empresarial.

Neste cenário,  valores relacionados aos mais diversos contratos firmados

pelo Grupo Odebrecht – dentre os quais aqueles firmados com a PETROBRAS – transitaram

pelas  diversas  contas  abertas  e  mantidas  pelo  Grupo  Odebrecht,  destinando-se  ao

pagamento de vantagens indevidas relacionadas a tais contratos.

A metodologia empregada, portanto, fez com que o conjunto de contas

82 Estas operações de lavagem de dinheiro concretizadas para a transferência de recursos às offshores
mantidas por RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA já foram objeto de im-
putação a estes ex-funcionários e aos executivos da ODEBRECHT MARCELO ODEBRECHT, MARCIO
FARIA, ROGÉRIO ARAUJO e CESAR ROCHA na ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000, razão pela
qual não lhes será imputada novamente a prática de crime de lavagem de ativos relacionada a es-
tas operações específicas. (ANEXO 02)  A narrativa feita neste parágrafo sobre os valores repassa-
dos a PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DE SOUZA DUQUE se destina a con-
textualizar os fatos e melhor esclarecer as outras operações de lavagem de ativos que são objeto
da presente denúncia, principalmente tendo em vista que os valores foram transferidos a partir das
mesmas contas utilizadas pela ODEBRECHT como “contas de passagem” 
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mantidas pelo Setor de Operações Estruturadas constituísse um verdadeiro caixa geral de

pagamentos indevidos.

Além dos fatos  específicos  já  objeto de condenação nos autos  da ação

penal nº 5036528-23.2015.404.7000, a ampla utilização do Setor de Operações Estruturadas

para  o  pagamento  de  propina  relacionada  a  contratos  da  Petrobras  foi  expressamente

reconhecida em juízo por MARCIO FARIA  (eventos 558 e 624, TERMOTRANSCDEP2),  Líder

empresarial relacionado aos contratos firmados com a Petrobras:

Ministério Público Federal: Eu gostaria de saber como que era feito, enfim, essa
solicitação  da  propina,  como  havia  essas  tratativas  de  propina,  como  era
solicitado e feito o pagamento.
Márcio Faria da Silva: Doutora, era solicitado caso a caso. Cada contrato tinha a
sua história.
Ministério Público Federal: No âmbito da Diretoria de Serviços  especificamen-
te?
Márcio Faria da Silva: Na Diretoria de Serviços quem cuidava disso era o  se-
nhor Pedro Barusco, normalmente trazia o assunto para o Rogério Araújo que
trazia para minha aprovação, via de regra.
Ministério Público Federal: E  aí se o senhor aprovasse o pagamento da
propina, isso era...  Como que isso era operacionalizado, o senhor falou
que... Pra quem o senhor encaminhava, como era viabilizado o pagamen-
to?
Márcio Faria da Silva: Isso era repassado para o pessoal de Operações Es-
truturadas, que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil ou
no exterior em contas informadas.
Ministério Público Federal: Quem era o pessoal de Operações Estrutura-
das,  que o senhor se refere?
Márcio Faria da Silva: Olha, o setor de Operações Estruturadas era liderado
pelo senhor Hilberto Silva, que tinha os seus assessores, Fernando Migliac-
cio, Luiz Soares,  basicamente, pode ter tido mais alguns... a Lúcia Tavares.
Ministério  Público  Federal:  E   esses  pagamentos  o  senhor  direcionava  para
qual dessas pessoas, ou o senhor determinava que fosse direcionado a... Qual
era o  procedimento, qual era o rito que era adotado?
Márcio Faria da Silva: Eu  não tinha a relação direta com o pessoal de  Opera-
ções Estruturadas, normalmente eu pedia a César Rocha, que trabalhava comi-
go, para providenciar.
Ministério Público Federal:  E  aí  o César Rocha encaminhava, o senhor sabe
qual era a pessoa pra quem ele encaminhava?
Márcio Faria da Silva: Olha, para alguém da equipe de Hilberto Silva.
Ministério Público Federal: Está  certo. E depois, a forma como era paga, era  o
senhor que determinava, era... Como que era?
Márcio Faria da Silva: Não, eu não determinava. A partir do momento que eu
informava, que eu dava o ‘de acordo’, eu saía do processo.
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Ministério Público Federal: E aí a operacionalização do pagamento ficaria
então a cargo do pessoal do setor de Operações Estruturadas, é isso?
Márcio Faria da Silva: Sim, senhora.

Ainda sobre o pagamento de propina em contratos da PETROBRAS e sobre a

utilização do Setor de Operações Estruturadas para viabilizar tais pagamentos, destaca-se o

seguinte trecho do depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO  (eventos 683 e 816, TERMO2), em

que reconhece  o pagamento sistemático de vantagens indevidas  e  a  adoção da mesma

metodologia de pagamento relatada por MARCIO FARIA:

Juiz Federal:  E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes
da Petrobras, ou outras pessoas?

Rogério  Santos  de Araújo:  Não,   basicamente  era  eu,  alguns  fatos  isolados
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava pra
eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual definido, a gente
acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos do Pedro Barusco, eu
não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele disse que a gente era jogo
duro, por causa disso, então a gente fazia isso.
Juiz Federal: Por exemplo, já que o senhor falou do Pedro Barusco, o senhor
acertou pagamento de vantagem indevida, de propina, para o senhor Pedro
Barusco?
Rogério Santos de Araújo:Acertei.
Juiz Federal:  E como é que funcionava o procedimento a partir daí, o se-
nhor acertou com ele, como é que funcionava a partir daí?
Rogério Santos de Araújo: Eu conversava com o Márcio ... a gente ganhava
um contrato, aí eu acertava com o Márcio um valor que a gente pudesse
oferecer, porque era sistêmico o processo, a gente sabia que ia acontecer, aí
eu levava pra ele um valor que o Márcio tivesse aprovado e ... parcelado, uma
vez comunicado a ele eu passava esse valor para o nosso financeiro, que era o
César Rocha, e eventualmente o endereço da conta, e aí o César Rocha toca-
va isso pra frente junto lá aos canais competentes, eu não tinha mais acesso
a nada.
Juiz Federal: O César tinha mais contato, então?
Rogério Santos de Araújo: Exatamente.
Juiz Federal: Certo. Isso foi uma vez ou várias vezes?
Rogério Santos de Araújo: Várias  vezes.
Juiz Federal: Foi de uma maneira mais ou menos sistemática?
Rogério Santos de Araújo:É,foram várias, praticamente todos os contratos
que a gente teve, que a gente atuou, teve uma negociação de vantagem
indevida

Outrossim,  relevante ainda destacar que,  também no que diz  respeito à

Planilha Italiano, o réu colaborador HILBERTO SILVA, em seu interrogatório (eventos 679 e

761 TERMOTRANSCDEP1), salientou ainda que, dentre os valores gerencialmente anotados
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como fontes, havia valores referentes ao Setor de MARCIO FARIA (Diretoria responsável por

grande parte dos contratos firmados com a Petrobras), conforme se depreende do seguinte

trecho do interrogatório: 

Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor poderia, por favor, olhar e me dizer se 
tem alguma fonte com referência à área do LE Márcio Faria aí?
Hilberto Silva: Aqui não, mas existia uma dessas que está aqui referenciada,
do Benedicto Júnior, que era uma divisão de créditos entre Benedicto e 
Márcio Farias.
Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor poderia especificar isso?
Hilberto Silva: Posso.Tem uma aqui de 50 milhões, está autorizado a debitar 
Benedicto Júnior, em que isso a mim foi pedido por Benedicto Júnior, que par-
te disso fosse debitado a Marcio, não fosse debitado a ele.

A existência desse caixa geral, em que eram reunidos recursos para saldar

os compromissos ilícitos do Setor de Operações Estruturadas, é confirmada pelo depoimento

de  FERNANDO MIGLIACCIO,  a  quem cabia  a  programação dos  pagamentos.  Esclareceu

FERNANDO MIGLIACCIO que os pagamentos eram feitos por meio da conta de uma ou

outra  offshore,  segundo critérios  externos  ao propósito  do pagamento.  É  dizer,  como os

recursos saíam de um caixa geral, não havia vinculação de uma conta específica para cada

pagamento. A escolha de uma  offshore dentre o acervo de mais de 30 que integravam as

estruturas disponíveis seguia critérios de pura conveniência, de acordo com as vicissitudes do

caso e do momento em que seriam efetuados ao pagamentos:

Ministério Público Federal: - Certo. E, como que era escolhido o... qual, de
qual conta sairia qual pagamento, como que era organizado isso?
Fernando Migliaccio da Silva: - Isso é uma resposta um pouco mais complexa.
Quando eu recebia os recursos da área de geração, o recurso era gerido de
algum, de diversos países diferentes. Como eu tinha contas em vários bancos
de países diferentes, às vezes um país X não aceitava recursos do país Y.
Então,  a  pessoa  que  cuidava  do  setor,  falava:  “Ó,  Fernando,  preciso
mandar  10 milhões pra você mas é de Portugal."  Aí,  então Portugal  a
Suíça aceita. Aí mandava pra Suíça. "Ah, olha, agora eu preciso mandar de
Antigua." Aí a Suíça não aceitava. Eu tinha que mandar pra Panamá, por
exemplo.
Ministério Público Federal: - Era o senhor que programava.
Fernando Migliaccio da Silva: - É isso.

Em outro vértice, no que se refere à conta bancária aberta no exterior em

nome  da  offshore SHELLBILLL  FINANCE, comprovou-se  que  tal  conta  tem  como
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proprietário-beneficiário JOÃO SANTANA, e era administrada por MONICA MOURA, sendo

que os recursos ilícitos ali depositados eram recebidos e utilizados por ambos.

Embora a propriedade da offshore, da conta bancária aberta em seu nome e

dos recursos ali depositados não tenham sido declarada às autoridades brasileiras nem por

MONICA MOURA nem por JOÃO SANTANA, a efetiva propriedade e utilização pelo casal

da  conta  bancária  aberta  em nome da  offshore SHELLBILLL foi  confirmada pelo  acervo

probatório coligido aos presentes autos.

A  propriedade  e  a  movimentação  da  conta  SHELLBILLL foram

expressamente  reconhecidas  por  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA em  diversas

oportunidades, seja perante a autoridade policial83, seja perante esse Juízo, nos autos da ação

penal conexa 5013405-59.2016.404.7000. Outra vez, na ocasião de seus interrogatórios no

curso da instrução processual da presente ação penal, MÔNICA MOURA (eventos 714 e 817,

TERMO1) e JOÃO SANTANA (eventos 714 e 817,  TERMO2),  agora na qualidade de réus

colaboradores, admitiram o vínculo com a SHELLBILL FINANCE, bem como a sua utilização

para a percepção de recursos ilícitos no exterior:

Juiz Federal:- Sobre depósitos no exterior, era utilizada alguma conta no
exterior?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, uma conta... o João tinha uma conta
de uma offshore na Suíça.
Juiz Federal:- Qual era o nome dessa offshore?
Mônica Regina Cunha Moura:- Shellbill Finance.
(...)
Juiz  Federal:-  Para recebimento no exterior  era utilizada alguma conta
específica?
João Cerqueira de Santana Filho:- A conta Shellbill exclusivamente.
Juiz Federal:- Essa conta Shellbill, o senhor que é o beneficiário, o controlador?
João Cerqueira de Santana Filho:- Sou o beneficiário, o controlador dessa
conta e desde o primeiro momento, o primeiro interrogatório à Polícia Federal,
eu abri mão do sigilo dessa conta e antes mesmo que ela fosse alcançada ou
os dados chegassem ao Ministério Público,  pelo acordo internacional,  eu já
tinha assinado isso.
Juiz Federal:- Quem movimentava essa conta Shellbill?

83  QUE indagada acerca da conta SHELLBILL FINANCE SA, a declarante esclarece que a conta foi
aberta no ano de 1998 pelo atual marido da declarante, o publicitário JOÃO CERQUEIRA DE SAN-
TANA FILHO (Evento 1, ANEXO 46)
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João  Cerqueira  de  Santana  Filho:-  A  Shellbill  a  partir  de  determinado
momento Mônica é quem cuidava da administração dessa conta, é uma
conta que é de inteira propriedade minha, aberta desde 1999.
Juiz  Federal:-  Tem  no  processo,  evento  1,  anexo  45,  alguns  documentos
relativos à conta, eu vou tomar a liberdade de mostrar, peço para o senhor dar
uma olhadinha aqui.
Defesa: - São os documentos de constituição.
João Cerqueira de Santana Filho:- Da abertura da conta, de 1999. Pois não.
Juiz Federal:- O senhor vê a sua assinatura na segunda folha?
João Cerqueira  de Santana  Filho:-  Vejo  sim minha assinatura,  perfeito,  está
certo.
Juiz  Federal:-  Esses  são  documentos  relativos  então  à  conta  Shellbill  lá  na
Suíça?
João  Cerqueira  de  Santana  Filho:-  Exatamente.  Eu  repito  que  eu  abri  mão
completa de sigilo.
Juiz Federal:- Perfeito. Por que tem o nome Zeal nessa conta também?
João Cerqueira de Santana Filho:- Foi o primeiro nome da conta, o primeiro
nome dessa conta.
Juiz Federal:- Depois mudou para Shellbill?
João Cerqueira de Santana Filho:- Mudou pra Shellbill por recomendação do
banco,  tempos  depois  por  questão  burocrática,  eu  acho,  mas  abri  a  conta
chamada Zeal.

Também  declararam  em  sede  judicial  o  vínculo  de  JOÃO SANTANA e

MÔNICA MOURA com a offshore SHELLBILL o réu colaborador HILBERTO SILVA, que dirigia

o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT84,  e seu subordinado  LUIZ EDUARDO

SOARES85.

84 (Eventos 679 e 761 TERMOTRANSCDEP1)
Juiz Federal:- Há uma referência aqui na denúncia, pagamentos feitos através dessas contas, a de-
núncia se limita aqui a pagamentos em 2011 e 2012, cerca de 10 milhões de dólares, há uma conta
chamada Shellbill Finance, o senhor sabe, lembra dessa conta?
Hilberto Silva:- Lembro do nome da empresa, Shellbill, é uma off shore.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer de quem era essa off shore?
Hilberto Silva:- Se não me engano, era do João Santana.
Juiz Federal:- Essa é uma conta que a senhora Mônica teria passado ao setor do senhor?
Hilberto Silva:- Acredito que sim, doutor, porque aí quando ela passava ela já passava para o
Fernando. Eu delegava as conversas dos pagamentos para Fernando e saía da operação, eu evitava
me envolver na operação.

85 (Eventos 681 e 790, TERMO1)
Juiz Federal:- Uma conta aqui, Shellbill Finance, uma offshore que recebeu pagamentos da Klienfeld
Inovation, o senhor se recorda dessa conta da época?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Sim.
Juiz Federal:- Essa conta, o senhor sabe quem era o controlador, quem era o beneficiário?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não dá pra saber quem é o beneficiário, mas ela foi fornecida
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Além disso, obtida a partir de cooperação internacional a documentação da

conta bancária aberta em nome da offshore  SHELLBILL,  (inicialmente nominada de ZEAL),

comprovou-se que efetivamente a conta pertence a JOÃO SANTANA.86

Embora houvesse uma divisão de tarefas na gestão da conta, tanto JOÃO

SANTANA quanto MONICA MOURA sabiam que os recursos depositados nesta conta eram

provenientes de crime. Além disso, ambos se beneficiaram dos valores ilícitos ali depositados

e determinaram a realização de despesas e transferências em seu favor e de seus familiares.

Os extratos  da conta  SHELLBILLL demonstram que parte dos valores depositados foram

destinados  à  filha  e  ao  genro  de  JOÃO  SANTANA,  SURIA  SANTANA  e  MATHEW  S.

PACINELLI. Demonstram, ainda, que parte do valor de origem espúria foi utilizado para a

aquisição de apartamento de propriedade do casal.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, MONICA MOURA relatou que

parte dos valores ilícitos depositados na conta SHELLBILLL eram transferidos para outra conta

aberta em nome de offshore e não declarada, a qual foi aberta por MONICA MOURA tendo

seus filhos DANIEL e ALICE REQUIÃO como beneficiários.  A abertura desta segunda conta

tinha o propósito de, ao mesmo tempo, permitir a  MONICA MOURA guardar os valores

referentes a sua cota-parte dos recursos de origem ilícita depositados na conta SHELLBILLL87,

e , ainda, dificultar o rastreamento da origem dos recursos, de forma a dissimular ainda mais

a natureza ilícita dos valores. 

Ao  que  se  observa,  a  conta  SHELLBILLL foi  notoriamente  utilizada  por

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA para o recebimento de recursos oriundos de crimes.

Especificamente  no  que  toca  às  19  (dezenove)  transferências  no  valor  total  de  US$

pela senhora Mônica Moura para nós.
Juiz Federal:- Forneceu para o senhor também ou para o setor?
Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não, para o setor.

86 Ao ser interrogado pela autoridade policial, JOÃO SANTANA forneceu autorização às autoridades
suiças para a remessa às autoridades brasileiras dos documentos relativos à conta bancária SHELL-
BILL.  O documento foi encaminhado, por cooperação internacional, à Suiça, tendo o Ministério Pú-
blico recebido, em resposta ao pedido de cooperação internacional, a documentação integral da
conta SHELLBILL. (Evento 1, ANEXOS 44 e 45)

87 QUE indagada se possui outras contas não declaradas esclarece que abriu uma conta no ano de
2012 para receber sua parte nos repasses nesses pagamentos também no Banco HERITAGE; QUE não
se recorda o nome da referida offshore, que tem seus filhos DANIEL e ALICE REQUIÃO como beneficiá-
rios; QUE essa conta somente recebeu transferências originadas na SHELLBILLL, como divisão de lucros
pelos serviços da declarante; (Evento 1, ANEXO 46)
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10.219.691,08 (dez milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um dólares e

oito  centavos)  realizadas  a  partir  das  offshores  KLIENFELD e  INNOVATION RESEARCH

ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD,  todas com destino à conta  SHELLBILLL,  tanto

MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA tinham plena consciência de que tais recursos

eram provenientes de crime.

Ao  ser  cumprida  busca  e  apreensão  nos  endereços  vinculados  a  ZWI

SCORNICKI,  foi  apreendida  uma  cópia  de  um  contrato  fraudulento  entre  a  offshore

SHELLBILL e  a  offshore KLIENFELD,  firmado  apenas  com  o  objetivo  de  conferir  falsa

aparência  de  licitude  às  transferências  bancárias  concretizadas  para  lavagem  dos  ativos

provenientes dos crimes já mencionados. Embora o documento seja datado do ano de 2013,

observa-se,  pelo texto do documento,  que a  versão de contrato apreendida já  era,  pelo

menos,  o  segundo  contrato  fraudulento  celebrado  entre  as  offshores SHELLBILL e

KLIENFELD para conferir aparência de licitude às transferências de recursos.

Conforme  se  extrai  da  seguinte  reprodução  parcial,  outro  contrato

ideologicamente falso já havia sido firmado em 11 de julho de 2011, período este bastante

próximo àquele em que iniciada a série de 19 transferências concretizadas pela ODEBRECHT

em  favor  de  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA por  determinação  de ANTONIO

PALOCCI:
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Consoante esclareceu a testemunha Vinicius Veiga Borin  (eventos 285 e

414),  o uso  de  contratos  fraudulentos  como  método  de  ocultação  e  dissimulação  da

natureza  e  a  origem  de  recursos  era  rotineiro  nas  atividades  do  Setor  de  Operações

Estruturadas, com vistas a ludibriar o controle interno das instituições financeiras em que

sediadas as contas em nome das offshores que integravam as estruturas do departamento e

de seus operadores financeiros:

Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  menciona  também  a  questão  da
elaboração  de  contratos  fictícios  para  subsidiar  essa...  Havia  essa  prática
também?
Depoente:- Para alguns casos que... Posso colocar alguma, assim, na... Porque o
quê acontece?  No começo, alguns anos atrás, os compliances eram mais
permissivos,  não  precisava  de  contrato  para  fazer  pagamentos  e  tal,
simplesmente  mandava  os  pagamentos  e  recebimentos  também.  O
compliance foi ficando, apertando mais, a gente solicitava os contratos
para o Olívio, para o Fernando, que era pra suportar as operações que
entravam,  que era o que os bancos nos pediam mais,  que faziam o nosso
cleaning,  era a entrada e não a saída.  E a gente pedia e às vezes eles não
tinham, às vezes eles solicitavam para uma pessoa,  uma advogada, para ela
fazer esses contratos, o nome dela é Juliana Bornati, eles pagavam pra ela por
contrato e ela demandava. Com o aumento do movimento, das operações
deles, eles solicitaram pra gente que ela ficasse no nosso escritório, ela
passou a sentar lá no escritório e demandar alguns contratos que eram
solicitados. Esses contratos, na maioria das vezes, eram alguns pagamentos
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que  eles  tinham  necessidade  de  justificar  no  outro  banco  que  estava
recebendo. Quer dizer, pra nós, assim, às vezes nós não precisávamos de
todos os contratos, eles forneciam alguns contratos, que não sei se eram
verdadeiros ou não, e alguns eram realmente fictícios.

Acerca especificamente do uso de contratos fraudulentos para lastrear os

pagamentos efetuados pelo Setor de Operações Estruturadas a  MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA,  o  réu  colaborador  FERNANDO  MIGLIACCIO reconheceu  expressamente  a

prática, em depoimento prestado nos autos desta ação penal:

Juiz Federal: - Chegavam a fazer algum contrato?
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim. Fictício.
Juiz Federal: - Que tipo de contrato que era feito?
Fernando Migliaccio da Silva: - Prestação de serviço. Dela, específico, não
me lembro qual. Mas era prestação de serviço.

MONICA  MOURA,  por  ocasião  de  seu  interrogatório  judicial,  também

admitiu haver subscrito contrato fictício de prestação de serviços entre a offshore SHELLBILL e

a KLIENFIELD:

Juiz Federal:-  Como que a senhora...  a  senhora teve contato na época com
esses nomes?
Mônica Regina Cunha Moura:- Na verdade, assim, uma delas, eu me lembro
bem, a Klienfeld, porque em 2010 o Hilberto me pediu, exigiu na verdade,
que eu fizesse,  a  gente tinha que fazer  um contrato para receber essa
parte que iria para fora, essa parte desse dinheiro, ele falou que já não
dava mais para fazer depósito lá fora sem contrato, que ele estava com
dificuldades no banco dele, que ele trabalhava lá fora, e que ele precisava de
um  contrato,  e  a  gente  fez  um  contrato  em  nome  dessa...  eu  assinei  um
contrato, que até avisei a ele “Eu não posso assinar contrato pela Shellbill, eu
não sou dona,  nem sequer  procuração eu tenho do João”,  eu falei  pra  ele
“Hilberto, eu não posso assinar o contrato”, ele falou “não, isso é um contrato
de gaveta entre a gente, é porque o meu banco lá fora exige, mas não tem
problema não, você pode assinar”,  eu assinei um contrato em inglês, que
nem  sequer  li,  nem  leio  inglês  direito,  eu  assinei  um contrato  com  a
Shellbill e Klienfeld para... justamente para ele fazer esses depósitos que
ele fez depois de 2010, então eu me lembro bem desse nome da Klienfeld.
A Innovation eu não me lembrava bem do nome, só depois desse processo
todo é que eu vi várias vezes em jornais e tal, que era da Odebrecht.

Na  mesma  linha,  ao  ser  interrogado  em  juízo,  MARCELO  RODRIGUES

reconheceu ter subscrito, em nome da offshore KLIENFELD,  o mesmo contrato fraudulento , a
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fim  de  permitir  a  realização,  de  forma  dissimulada,  das  transferências  bancárias  entre  a

KLIENFELD e  a SHELLBILL.

De se notar que, em análise conjunta dos valores efetivamente transferidos

a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA e dos valores contabilizados na Planilha “Programa

Especial  Italiano”  (relativa  aos  pagamentos  ilícitos  realizados  em  favor  de  ANTONIO

PALOCCI), verifica-se claramente que a anotação registrada na planilha relativamente ao ano

de 2011 coincide perfeitamente com as transferências  realizadas no exterior  a partir  das

contas  correntes  não declaradas  utilizadas  pela  ODEBRECHT (KLIENFELD e  INNOVATION)

para a conta também não declarada mantida por  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

(conta SHELLBILL).

Exatamente  como  referido  na  planilha  “Posição  Italiano”,  a  quantia  de

aproximadamente USD 10 milhões foi  efetivamente transferida das  contas  mantidas  pela

ODEBRECHT para a conta SHELLBILL, dos publicitários JOÃO SANTANA e MONICA MOURA.

Além  disso,  analisando-se  as  datas  em  que  foram  concretizadas  as

transferências,  evidencia-se que o pagamento de US$ 10.219.691,08   foi  fracionado em

parcelas menores como forma de dificultar ainda mais a identificação da origem espúria dos

recursos e das transações operacionalizadas.  Tendo em vista que as transferências ocorreram

com, no máximo,  um mês de diferença entre  umas e  outras,  restou evidente  que as  19

transferências descritas na presente denúncia fazem parte do mesmo ciclo de transferências

iniciadas no ano de 2011 e  destinadas a viabilizar, ao final, o repasse do valor total de pouco

mais de USD 10 milhões registrado na planilha Italiano. 

Nesse ponto, aliás, chama atenção o fato de que algumas das transferências

ocorreram com poucos dias de diferença, denotando claramente que o fracionamento teve

como principal propósito dissimular a origem espúria dos pagamentos.  Evidentemente, caso

fosse realizada uma única  transferência  de   US$ 10.219.691,08  o repasse iria  despertar

imediatamente a atenção tanto da instituição bancária (em seu setor de compliance) quanto

dos órgãos de fiscalização.  Desta forma, em mais uma estratégia tradicional de lavagem de

ativos,  decidiu-se  fracionar  o  repasse  do  valor  global  de US$  10.219.691,08  em  19

transferências, diluindo no tempo o impacto acerca das transferências milionárias.

A mais da prova documental (documentos bancários88) que instruiu a inicial

88 Evento 1, ANEXO 44
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acusatória, a efetiva ocorrência das transferências relacionadas na denúncia foi reconhecida

na  fase  instrutória,  dentre  outros,  pela  própria MONICA  MOURA,  bem  como  por

FERNANDO MIGLIACCIO89 e OLIVIO RODRIGUES90.

O fato de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA terem utilizado uma conta

não  declarada  aberta  no  exterior  em  nome  de  offshore e  de  terem  providenciado  a

elaboração de um contrato fictício para conferir aparência de licitude às transferências de

recursos em seu favor revela que sabiam que estes recursos eram provenientes de crimes.

Além deste fato, outros elementos ainda reforçam a demonstração de que

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA possuíam pleno conhecimento de que os recursos a

eles remetidos pelos executivos da ODEBRECHT MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO SILVA,

LUIZ  EDUARDO  SOARES,  FERNANDO  MIGLIACCIO,  com  o  auxílio  dos  operadores

financeiros MARCELO RODRIGUES e OLIVIO RODRIGUES eram provenientes de crime e

que, exatamente por isso, os valores deveriam ser repassados de forma dissimulada.

Pelo  menos  desde  2002,  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA tinham

como atividade profissional  o marketing eleitoral.  Em depoimento prestado à autoridade

policial,  MONICA MOURA asseverou que  “apenas atuam no marketing eleitoral”  e  que

“nunca  receberam  qualquer  verba  de  publicidade  de  programas  de  governo”.   Neste

contexto, pelo fato de, oficialmente, a atuação de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA ter

se realizado,  àquela época,  por pelo menos 9 (nove) anos na publicidade de campanhas

eleitorais,  é evidente que possuíam profundo conhecimento acerca da legislação eleitoral

sobre o tema e sobre a forma como deveriam ser regularmente efetuados os pagamentos

por serviços eleitorais.

89 Juiz Federal: - Certo, então. Perfeito. E depois 'Feira, pagamento fora, 10 milhões'. 
Fernando Migliaccio da Silva: - Isso. Aí é aquele pagamento, que eu mencionei para o senhor,
que algumas coisas que foram pagas a ela foi em dólar, lá fora.
Juiz Federal: - Certo e isso em 2011?
Fernando Migliaccio da Silva: - É.

90 Juiz Federal:- Tem uma conta também aqui, uma offshore que teria recebido recursos da Klienfeld e
Innovation, que são mencionadas na denúncia, uma tal de Shellbill Finance, o senhor se recorda 
dessa conta?
Olívio Rodrigues Júnior:- Me recordo pelo volume.
Juiz Federal:- Por que que o senhor se recorda pelo volume?
Olívio Rodrigues Júnior:- Porque eram volumes expressivos que eram enviados a ele toda se-
mana, depois de um prazo.
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Além  disso,  tanto  MONICA  MOURA quanto  JOÃO  SANTANA

acompanharam  de  perto  o  rumoroso  caso  do  “Mensalão”,  no  qual  foi  descortinada  a

utilização  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  de  recursos  provenientes  de  crime  para  o

pagamento de despesas de campanha.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo

Tribunal Federal (AP 470),  tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as

remessas  não  contabilizadas  de  recursos  no  exterior  e  a  elaboração  de  contratos

fraudulentos  para  o  repasse  dos  pagamentos  relacionados  a  campanha  eleitoral  foram

utilizadas pelo Partido dos Trabalhadores como forma de empregar recursos provenientes de

crime no pagamento de dívidas contraídas em razão da campanha eleitoral.91

Com  o  julgamento  da  Ação  Penal  470,  tornou-se  mais  evidente  que

recursos auferidos com a prática de crime estavam sendo utilizados para custear despesas de

campanha, e que as transferências de recursos para contas abertas no exterior em nome de

offshores era uma das técnicas que vinha sendo empregada para lavagem de ativos auferidos

com crime.

Neste  contexto,  contratações  realizadas  posteriormente  à  divulgação  do

caso do Mensalão que fizessem uso de pagamentos não contabilizados no exterior e de

contratos fraudulentos revelariam a todos os contratantes evidente propósito de repetição da

lavagem de ativos concretizada no contexto do “Mensalão”.  E esse era exatamente o caso do

contrato firmado pelo  Partido dos  Trabalhadores:  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

foram contratados pelo Partido dos Tralhadores para a prestação de serviços publicitários,

mas parcela considerável da remuneração pactuada entre as partes (mas não contabilizada)

foi transferida no exterior, com fundamento em contratos fraudulentos e entre contas não

declaradas mantidas em nome de offshores.

No  caso  das  transferências  realizadas  a  MONICA  MOURA e  JOÃO

91 À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido
dos  Trabalhadores  haviam  coordenado  a  realização  de  remessas  de  recursos  para  o  exterior,
destinados a  empresa offshore vinculada ao publicitário “Duda Mendonça”.  Tais transferências foram
concretizadas para custear despesas de campanha eleitoral. Naquele julgamento, reconheceu-se que a
conduta praticada por  Duda Mendonça se  enquadrava  no crime de lavagem de ativos.   Todavia,
absolveu-se o publicitário por ausência de dolo, ou seja,  por se entender que, naquele momento,
Duda  Mendonça  não  teria  conhecimento  de  que  os  recursos  recebidos  no  exterior  seriam
provenientes de crime.

  180/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SANTANA por  MARCELO  ODEBRECHT,  LUIZ  EDUARDO  SOARES,  FERNANDO

MIGLIACCIO,  HILBERTO  SILVA,  com  o  auxílio  de  OLIVIO  RODRIGUES e  MARCELO

RODRIGUES (por  meio  das  offshores INNOVATION  e  KLIENFELD),  não  houve  apenas

repetição da prática de lavagem de ativos já verificada no caso do “Mensalão”.  Muito mais

do que isso, houve efetivo refinamento da técnica de dissimulação e ocultação utilizada para

a lavagem de dinheiro.  Enquanto no episódio do “Mensalão” os recursos foram remetidos a

conta aberta no exterior em nome de offshore  mediante remessas feitas a partir do Brasil,

no caso das transferências realizadas a partir das offshores INNOVATION e KLIENFELD para a

conta aberta em nome da offshore SHELLBILL - em benefício de MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA -  por iniciativa  de ambas as  partes,  foram utilizadas  três  contas  mantidas  no

exterior em nome de offshores não declaradas às autoridades brasileiras, de forma a dificultar

ainda mais a identificação da operação ilícita e de seus titulares.

O  refinamento  da  técnica  de  lavagem  anteriormente  conhecida  reforça

ainda mais a demonstração da efetiva consciência de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA

sobre  a  origem  criminosa  dos  recursos  e  do  esforço  empreendido  para  ocultação  e

dissimulação da origem destes valores.

Relevante ainda anotar que a sistemática de lavagem de ativos empregada

para repassar recursos a publicitários contratados pelo Partido dos Trabalhadores já havia

sido  tornada  pública  desde  2005.  Ao  final  do  julgamento  do  mensalão,  já  havia  sido

amplamente divulgado que a metodologia utilizada caracterizava lavagem de ativos. Nesse

sentido,  a reprodução da técnica no ano de 2011,  deixou mais do que evidente que,  ao

pactuar  as  transferências  e  receber  os  recursos  no  exterior, MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA  tinham plena  consciência  de que  o repasse estava sendo realizado de forma

dissimulada, a fim de ocultar a origem criminosa dos recursos empregados para pagamento

das dívidas de publicidade.

Outrossim, relevante destacar que na época em que efetuadas a maioria

das operações de lavagem de dinheiro relativas ao caso do Mensalão (ocorridas de fevereiro

de 2003 a  janeiro de 2004),  JOÃO SANTANA era sócio de DUDA MENDONÇA e ZILMAR

FERNANDES92 - tendo pleno conhecimento, portanto, de que DUDA MENDONÇA respondeu

a  ação  penal  nº  470  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  justamente  por  ter  recebido

92 Nesta época, JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA MENDONÇA na A2CM 
LTDA, CNPJ 96298336000151 (de 25/06/1984 a 30/12/2003) – Evento 1, ANEXO 47
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recursos  no  exterior.  Os  valores  espúrios  recebidos  no  caso  do  “Mensalão”  por  DUDA

MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES a partir  das técnicas de lavagem de dinheiro diziam

respeito à campanha eleitoral de 2002, época em que JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR

FERNANDES e DUDA MENDONÇA nas empresas PROMARK PROPAGANDA E MARKETING

LTDA93,  CEP  –  COMUNICAÇÃO  E  ESTRATÉGIA  POLÍTICA  LTDA-ME94,  COMPANHIA  DE

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (DM/BLACKNINJA PROPAGANDA)95.  

Neste contexto, dada a proximidade mantida por JOÃO SANTANA com a

sistemática ilícita estabelecida de 2002 a 2004 por DELUBIO SOARES, DUDA MENDONÇA e

ZILMAR FERNANDES e considerando-se que este esquema foi  amplamente divulgado no

julgamento  do  mensalão  como  lavagem  de  dinheiro,  a  reprodução  do  esquema  por

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA deixam inequívoca a vontade livre e consciente por

parte de ambos em cometer o crime de lavagem de dinheiro mediante o recebimento de

quatro transferências,  em um total  de  de  US$  10.219.691,08  em conta mantidas  no

exterior em nome da offshore SHELLBILL.

Neste contexto, o recebimento de valores com fundamento em contrato

ideologicamente falso e mediante transferências realizadas entre contas mantidas no exterior

em nome de offshores não possuíam qualquer aparência de regularidade. Da forma como

concretizadas as transferências, a ilicitude saltava aos olhos de qualquer um.

A  sistemática  adotada  por  ANTONIO  PALOCCI para  operacionalizar  o

repasse dos recursos da ODEBRECHT para MONICA MOURA e JOÃO SANTANA desbordou

completamente da normalidade das doações eleitorais e dos pagamentos por prestações de

serviços publicitários regulares.

Ademais, como já consignado acima, em data próxima aos fatos, no ano de

2010,  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA foram  responsáveis  pela  realização  da

campanha  eleitoral  de  DILMA  ROUSSEF,  tendo  firmado  contrato  com  o  Partido  dos

Trabalhadores para o desempenho do trabalho de marketing. 

 Para  a  campanha  eleitoral  de  2010,  ainda  no  exercício  do  cargo  de

Deputado Federal,  ANTONIO PALOCCI assumiu a função de coordenador da campanha e,

93 Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002  - Evento 1, ANEXO 48
94 Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002  - Evento 1, ANEXO 49
95 Foi sócio no período entre 02/07/1999 a 04/07/2002 – Evento 1, ANEXO 50
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nessa condição, manteve intenso contato com os publicitários  MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA e tomou amplo conhecimento sobre os custos da campanha e sobre os recursos

que eram necessários para o pagamento de tal campanha. 

No mais,  MONICA MOURA,  quando ouvida por esse Juízo nos autos da

presente  ação  penal,  ainda  que  tenha  alegado  desconhecer  detalhes  dos  crimes

antecedentes, reconheceu expressamente que tinha presente o caráter ilícito das verbas que

recebia mediante sofisticadas técnicas de branqueamento.  Revelou ter conhecimento de que

os valores recebidos seriam decorrentes de esquemas ilícitos de favorecimentos ao Grupo

Odebrecht pelo Governo Federal:

Juiz  Federal:-  Quando  a  senhora  aceitava  esses  pagamentos  por  fora,  a
senhora não tinha presente, por exemplo, um risco de estar recebendo
alguma coisa ilícita, corrupção, lavagem?
Mônica Regina  Cunha Moura:-  Veja  bem,  Doutor,  eu tinha consciência  do
risco que eu estava correndo, do risco... não só do risco físico meu de estar
lidando com tanto dinheiro e pagando gente, recebendo dinheiro e andando,
como que eu estava sonegando imposto, que eu não estava contabilizando
aqueles valores, isso eu tinha certeza, e eu também não posso negar que eu
imaginava que algum acordo eles tinham para que uma empresa pagasse
tanto dinheiro por fora de uma campanha, eu imaginava que eles tinham,
sei lá, acordos, eu vi, a Odebrecht, por exemplo, tinha milhões, tinha não,
tem  obras  no  governo,  então  eu  sempre  achei  que  tinha  uma
contrapartida ali, de que eles... agora, exatamente que tipo de negócio eles
tinham e de onde vinha, o que era isso, o que originava esse recurso, eu nunca
tive  ideia,  nunca  soube,  nunca  soube,  eu  imaginava  que  tinha  alguma
ilicitude  entre  eles,  mas  eu  nunca  soube  de  detalhe  nenhum,  não  tinha
porque eles me contarem isso.
Juiz Federal:- E o senhor João Santana, qual era o grau de conhecimento que
ele tinha, por exemplo, dessas situações todas?
Mônica  Regina  Cunha  Moura:- A  mesma  coisa  que  eu,  a  gente  até
conversava sobre isso, sobre a Odebrecht estar pagando campanha para o
PT, todo ano pagava uma parte, e a gente até falava sobre isso, eles tem
tanto negócio...  e  eu imaginava, eu imaginava que era...  eu imaginava,
assim, como é que esse dinheiro... porque eles não vão dar de graça isso,
eu imaginava que era superfaturamento de obra, tinha uma obra não sei
aonde que eles botavam um valor a mais pra daí esse valor reverter em
colaboração e pagar a gente ou outras coisas que eles pagavam, que eu
não sei se pagavam, mas... hoje sei, mas não sabia na época, mas o João tinha
o mesmo conhecimento que eu, a gente sabia que devia ter alguma negociata
entre eles, mas o que era não.

Na mesma linha foi o depoimento de JOÃO SANTANA:
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Juiz  Federal:-  O senhor  não tinha presente,  por  exemplo,  que o  senhor
poderia  estar  se  envolvendo  em  algo  mais  complicado,  porque,  por
exemplo,  o  Grupo  Odebrecht  tem  vários  contratos  com  o  governo
federal...
João  Cerqueira  de  Santana  Filho:-  Na  dimensão,  sinceramente,  Doutor,  na
dimensão que hoje eu estou vendo jamais,  mas  obviamente eu sabia que
eram  recursos  ilícitos  e  existia  algum  tipo  de  contrapartida,  que
contrapartida  era,  de  onde  viria,  eu  não  sabia,  acho  até  que  era  um
comodismo,  era  uma  forma  que  meu  cérebro  construía  para  me  defender
dentro  disso,  mas  obviamente  eu  sabia  disso,  mas  não  a  dimensão,  essa
dimensão de hoje realmente é assustadora, porque quando inclusive o próprio
Palocci veio me dizer que a Odebrecht era a empresa que estava vindo pôr
segurança,  eu,  candidamente,  singelamente,  imaginava  que a  Odebrecht  só
pagasse, pelo menos na minha área, pra mim, hoje eu vejo que além desse
grande  escopo  de  pagamento,  até  mesmo  para  a  minha  área,  vários
marqueteiros receberam assim, alguns já apareceram, pode ser que apareçam
muito mais.

Questionada especificamente sobre as transferências bancárias objeto da

presente ação (registrada na planilha Italiano com a rubrica “Feira(Pagto fora =US$10MM),

MONICA MOURA afirmou em juízo que estes pagamentos, iniciados em 2011 e concluídos

em 2012 em um total aproximado de USD 10 milhões foram efetivamente a ela pagos pela

ODEBRECHT por orientação de ANTONIO PALOCCI.  Esclareceu MONICA MOURA que tais

valores diziam respeito a valores pactuados com ANTONIO PALOCCI relativamente a diver-

sas campanhas eleitorais realizadas pelo casal de publicitários em favor de candidatos petis-

tas e no interesse do Partido dos Trabalhadores.

Narrou  ainda  a  publicitária  que,  no  momento  em  que  apresentou  a

ANTONIO PALOCCI o valor total das propostas de tais campanhas, ANTONIO PALOCCI não

apenas tomou conhecimento sobre os valores que seriam pagos de forma não contabilizada

como  também  –  e  principalmente  -  se  encarregou  de  providenciar  especificamente  o

pagamento de tais valores não contabilizados, o que fez mediante o encaminhamento dos

publicitários para recebimento de forma dissimulada pela  ODEBRECHT de todo montante

não declarado:  

Juiz Federal:  Esses depósitos que se reporta a planilha, que foram feitos em
2011 e 2012 pelo Grupo Odebrecht na conta Shellbill,  dizem respeito a
despesas de campanha aqui no Brasil?
Mônica Regina Cunha Moura: Desses 10 milhões de dólares que tem nessa
planilha, diversas transferências, uma parte, que é exatamente todos os
depósitos de 2011, se referem à campanha da Dilma Roussef de 2010, que

  184/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

é a parte que eu falei que eles pagaram em 2011, se não me engano é 4
milhões e poucos mil dólares, que são esses 10 milhões que eu falei que a
Odebrecht pagou, mas em 2012 têm vários outros depósitos que já é a co-
laboração da Odebrecht para a campanha do Haddad, que a gente fez em
2012, eles pagaram parte aí em 2012, eles pagaram também uma parte da
campanha da Venezuela, que não tem nada a ver com o Brasil, mas eles
estão na Venezuela, são muito fortes lá, têm milhares de obras, eles ajuda-
ram o presidente Hugo Chávez, pagaram uma parte pra gente, e tem tam-
bém uma parte pequena, mas tem, da campanha do Patrus Ananias, que a
gente também fez nesse ano, que eles colaboraram também com uma pe-
quena parte, então tem uma mistura de campanhas aí que eu não sei iden-
tificar exatamente qual depósito é exatamente referente ao que, mas eu
sei que em 2012 tem pagamentos de Patrus Ananias, Haddad e Venezuela.
Juiz Federal: Relativamente a esses pagamentos não contabilizados que re-
cebiam por campanhas eleitorais, relacionadas aí ao Partido dos Trabalha-
dores,  a senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do Partido
dos Trabalhadores  ?
Mônica Regina Cunha Moura:Sim, sempre o Antônio Palocci.
Juiz Federal:Sempre Antônio Palocci?
Mônica Regina Cunha Moura: Sempre, desde 2006  , a primeira campanha que
a gente fez, não a primeira com o partido, mas a primeira da reeleição do pre-
sidente Lula, que foi em 2006,   o meu interlocutor para discutir valores, en-
fim, negociar a campanha, foi o Palocci, até 2012  , 2014 ele já não estava, ele
já não entrou.
(…)
Juiz Federal:Mas então essa conversa, se é que eu entendi, se eu não entendi a
senhora me corrija, essa conversa já se tinha primeiro com os agentes do pró-
prio partido? 
Mônica Regina Cunha Moura:Sim, a primeira conversa, esse primeiro acerto
de valores e de como seria pago era sempre com alguém do partido, no
meu caso o Palocci, sempre. 
Juiz Federal:Inclusive quanto ao fato do pagamento ser não contabilizado?
Mônica Regina Cunha Moura: Sim, era quando me diziam “Quanto vai ser?”,
“Tanto”, aí sempre tinha a pechincha, vai, não vai, caro, não caro, e depois que
acertavase o valor dizia “Olha, agora desse valor tem que ser x, uma parte por
fora e uma parte por dentro”, e aí começava outra luta, outro embate, que era
“Ah, vamos botar mais por dentro”, “Ah, não pode, tem que ser mais por fora”,
enfim…
Juiz Federal: Tá, mas a senhora teve essas conversações, por exemplo, com
o senhor Antônio Palocci?
Mônica Regina Cunha Moura:Sim, sempre, foi sempre ele. 
Juiz Federal:Inclusive relativo, por exemplo, a esses pagamentos em 2011?
Mônica Regina Cunha Moura: Os pagamentos em 2011 já não estive mais com
ele porque eu já tinha acertado em 2010, depois que o Palocci acertava co-
migo o valor da campanha ele me dizia “Então tá, então vai ser x por den-
tro, ok, isso você acerta com o tesoureiro, faz contrato e pápápá, e essa
parte por fora o partido vai pagar tanto...”, aí me dizia quem é que eu ia
procurar do partido, quem era a pessoa dele que ia me pagar, “e a Odebre-
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cht vai colaborar...”, isso desde 2006, quando ele falou a primeira vez que
a Odebrecht Odebrecht vai colaborar...”, isso desde 2006, quando ele falou
a primeira vez que a Odebrecht ia colaborar com... “vai colaborar com tan-
to, vá lá e acerte com eles como é que você quer”, a partir daí ele…
Juiz Federal:A partir daí então era com…
Mônica Regina Cunha Moura: Só quando atrasava, quando tinha algum proble-
ma, quando a coisa atrasava muito, que acontecia muito de atrasar, aí eu pro-
curava o Palocci para reclamar porque tinha atrasado, porque sempre atrasava
muito.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado por JOÃO SANTANA, cor-

roborando que efetivamente tais pagamentos haviam sido realizados no interesse do Partido

dos Trabalhadores:

Juiz Federal: Indo um pouco mais adiante ali nessa planilha, senhor João Santa-
na, tem uma referência em 2011, “Feira, atendido 3.5mm, de fevereiro a maio
de 2011, saldo evento 10 milhões”, e depois esses mesmos 10 milhões tem lá
“Feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares”, correspondente ali a 16
milhões de reais, o senhor sabe me dizer se esses lançamentos correspon-
dem a alguma coisa que efetivamente aconteceu?
João Cerqueira de Santana Filho: Perdão, Doutor…
Juiz Federal: 2011.
João Cerqueira de Santana Filho:2011?
Juiz Federal:Isso. Um pouco mais adiante ali, embaixo…
João Cerqueira de Santana Filho: Em 2011, o que trata especificamente esse
processo, que eu examinei antes desse depoimento, há depósitos nesse
período de 1 ano feito por offshores da Odebrecht relacionados, salvo en-
gano, primeiro a um restante de dívida da campanha presidencial da Pre-
sidente Dilma de 2010 e também uma parte de campanha da Venezuela, e
um pouco de campanhas municipais que iriam se realizar, estavam se rea-
lizando em 2012,  do Prefeito Fernando Haddad e  do candidato Patrus
Ananias de Minas Gerais.
Juiz Federal:Todos de interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores?
João Cerqueira de Santana Filho:O mesmo partido e os mesmos agentes.
Juiz Federal:Inclusive da Venezuela também?
João Cerqueira de Santana Filho:A Venezuela sim, também houve o... o se-
nhor permite então esclarecer, dar mais um pouco mais de detalhes…
Juiz Federal:Sim.
João Cerqueira de Santana Filho:É o seguinte, a campanha da Venezuela nós
fomos convidados a fazer, o principal articulador e garantidor dessa campanha
foi o então embaixador da Venezuela no Brasil, senhor Maximilian...
Juiz Federal:Não, não vamos, assim, não vamos entrar em detalhes sobre coisas
que aconteceram no exterior, a pergunta que eu fiz… 
João Cerqueira de Santana Filho:Não, ele era o embaixador da Venezuela no
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Brasil.
Juiz Federal:Tá, mas, a pergunta que eu fiz ao senhor, assim, esses paga-
mentos feitos lá fora, o senhor mencionou que era dívida da campanha de
2010… 
João Cerqueira de Santana Filho:2010… 
Juiz Federal:E eleições municipais de 2012.
João Cerqueira de Santana Filho:Eleições municipais.
Juiz Federal:Certo.
João Cerqueira de Santana Filho:Em 2012 de São Paulo e Minas Gerais.
Juiz Federal: Esses pagamentos da parte da Venezuela também foram feitos
a pedido de agentes do Partido dos Trabalhadores?
João Cerqueira de Santana Filho:O que eu tentava explicar ao senhor é que o
embaixador da Venezuela tinha contatos tanto com o Partido dos Trabalhado-
res como com empresas brasileiras, empresas brasileiras que trabalhavam na
Venezuela, então há uma interface entre um agente público venezuelano e pes-
soas integrantes do Partido dos Trabalhadores,  mas não que nós tenhamos
sido convidados em primeira instância, em primeiro lugar, pelo partido da Ve-
nezuela, mas  tivemos uma espécie de suporte político e aval também do
PT.

Na mesma linha, também a demonstrar que as 19 transferências objeto da

denúncia (que totalizaram a quantia de US$ 10.219.691,08, em benefício da conta SHELLBILL)

foram concretizadas por ordem e autorização de ANTONIO PALOCCI a partir dos valores por

ele mantidos na conta corrente de propina estabelecida com MARCELO ODEBRECHT, rele-

vante o seguinte trecho do interrogatório de  MARCELO ODEBRECHT,  em que MARCELO

ODEBRECHT informa que todos os pagamentos registrados na Planilha Italiano foram auto-

rizados ou solicitados por ANTONIO PALOCCI:

Juiz Federal: Por que o título é 'Programa Especial Italiano'?
Marcelo Odebrecht: Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro, mas
Italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com o Palocci,
era uma relação que eu tinha com o Palocci.
Juiz Federal: Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor com-
binou com o senhor Palocci?
Marcelo Odebrecht: Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados
por ele, sim. Todos os pagamentos que estão aqui no programa Italiano,
fora o ‘PósItália’, o ‘PósItália’ já não foi mais com ele, mas o 'Italiano', os paga-
mentos foram autorizados por ele ou solicitados por ele.
(...)
Marcelo Odebrecht: Com certeza pagamento de contas a pagar da campanha
de 2010.
Juiz Federal: Do ‘Feira’, que o senhor diz, João Santana, né?

  187/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Marcelo Odebrecht: É, João Santana.
Juiz Federal:Depois “Programa OH”.
Marcelo Odebrecht: Ollanta Humala, foi um pedido…
Juiz Federal: Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões ex-
ternas aí. Também foi um pedido do Palocci?
Marcelo Odebrecht: Também, Ou autorizado por ele.
Juiz Federal:Depois: “Feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares”.
Marcelo Odebrecht: Um pedido dele para João Santana.
Juiz Federal: Esse pagamento fora é relativo a um pagamento no exterior?
Marcelo Odebrecht: Aí claramente foi pagamento no exterior, foi paga-
mento... esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no exterior.

 

Ademais, restou demonstrado no curso da instrução que  ANTONIO PA-

LOCCI sabia que um dos principais métodos pelos quais a ODEBRECHT pretendia efetuar as

transferências ao casal de publicitários era através de transferência para contas não declara-

das no exterior.  A esse respeito, JOÃO SANTANA relatou em seu interrogatório que, já no

ano de 2006, quando pela primeira vez ANTONIO PALOCCI encaminhou o casal de publici-

tários para receber valores diretamente da ODEBRECHT, o próprio ANTONIO PALOCCI per-

guntou a JOÃO SANTANA se este teria uma conta no exterior que pudesse ser utilizada para

o recebimento dos recursos não contabilizados.  A esse respeito, destaca-se o seguinte tre-

cho do interrogatório:

Juiz Federal: O senhor tratava desses pagamentos ou recebimentos com o Gru-
po Odebrecht?
João Cerqueira de Santana Filho: Não, diretamente nunca tratei, assim, no dia a
dia, mas em um primeiro contato, onde isso sempre... no primeiro momento,
onde isso aconteceu, para ser mais preciso historicamente, foi na campa-
nha de 2006, a campanha de reeleição do Presidente Lula, o primeiro con-
tato, com quem, falei primeiro com Antônio Palocci.
Juiz Federal: Mas aí o senhor está falando do Partido dos Trabalhadores né, não
do Grupo Odebrecht?
João Cerqueira de Santana Filho:Sim, mas foi a pessoa que me disse que o pa-
gamento seria feito pela Odebrecht, posso então relatar com mais detalhes?
Juiz Federal: Sim, sim.
João Cerqueira de Santana Filho: É o seguinte, quando eu fui chamado de volta,
de volta porque eu tinha saído na précampanha do Presidente Lula, gostaria
até de contar um pouco essa história. Em 2001 eu rompi minha sociedade com
Duda Mendonça, unilateralmente, eu saí da sociedade e fiquei fora da campa-
nha porque decidi, porque tinha divergências de linhas e etc.. Quando ocorre a
crise do mensalão eu recebi um telefonema, me recordo da data, dia 20 de
agosto de 2005, Gilberto Carvalho me chamando a pedido do Presidente Lula
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que fosse à Brasília porque aquele problema estava acontecendo, se eu poderia
ir, cheguei em Brasília exatamente no dia 24 de agosto de 2005, eu me lembro
porque é uma data histórica, é a morte de Getúlio, fui levado inicialmente para
a casa do Antônio Palocci, que era ministro, na casa oficial do Ministro da Fa-
zenda, para aguardar, isso à tarde, e fiquei ali, até que depois Palocci veio do
Palácio do Planalto e fomos ao Palácio do Planalto para conversar com o Presi-
dente Lula; cheguei,  encontrei ele num momento muito fragilizado e ele me
convidou para... se eu poderia ajudalo nesse momento dessa coisa, eu disse
que sim e ele nesse momento disse “Olha, qualquer detalhe mais burocrático
depois o Palocci conversa com você”, isso foi ainda em 2005, isso ainda foi em
24 de agosto, o Presidente tinha dúvidas inclusive se seria candidato. Palocci
nessa noite falou comigo e me disse “Olha,  depois conversamos sobre isso,
veja como quase um convite para você fazer a campanha do próximo ano, mas
ainda é indefinido, depende do que acontecer, mas acho que você pode ajudar
nesse período”, eu falei para ele, eu disse “Olha, Palocci, tudo bem, o que eu
imagino é que vocês estão vivendo uma crise muito profunda por causa de fi-
nanciamento ilegal de campanha e que não se repita o mesmo erro”, ele disse
“Não, de forma alguma, nós sempre...” e tal, “E nesse período...”, disse ele “...
Nós fazemos um contrato de prestação de serviços”, eu disse “Olha, qualquer
coisa você conversa com Mônica”, porque Mônica já tinha uma relação anterior
porque no ano anterior nós tínhamos feito uma campanha em Ribeirão Preto.
Então,  quando em maio já de 2006, Palocci senta com... o único contato
que eu tinha, porque eu não acertos osdetalhes, mas a relação com o Pa-
locci era uma relação antiga, vinha de 1996, ele conversa comigo e disse
“Olha, infelizmente não vai poder ser tudo com recurso contabilizado por
causa das dificuldades naturais, por causa da cultura existente, mas nós
temos uma empresa que dá total garantia para realização, para fazer um
pagamento sem a menor acuidade”, “Que empresa é?”,  ele disse “Você
deve conhecer, é a Odebrecht”, eu disse “É baiana eu conheço”, aí eu digo
“Olha, com a Odebrecht eu não tenho nenhuma relação, ao contrário, eu acho
que eles devem ter uma péssima lembrança de mim porque em 1992, quando
acontece, eu estava na Isto É, acontece o assassinato do governador do Acre,
Edmundo Pinto, eu fiz uma matéria muito forte contra isso, onde eles próprios
se queixaram à Isto É, porque nessa matéria eu mostrava que na véspera do as-
sassinato do governador uma pessoa da Odebrecht estava no hotel com ele...”
e etc., ele disse “Não, mas isso aí tem muito tempo” e tal, agora vem “Mas eles
querem pagar isso”, aí chega o ponto da sua pergunta, “Só querem pagar
isso lá fora, você tem conta que possa receber lá fora?”, eu digo “Tenho”,
que eu tinha uma conta aberta de 1999, praticamente inativa, então foi aí,
eu digo “Qualquer detalhe, qualquer coisa você conversa com Mônica”, a
partir daí Mônica passa a coordenar essa operação.

Extrai-se  dos autos  a  conclusão inequívoca de que,  além de  MARCELO

ODEBRECHT, HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, OLÍ-

VIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, responsáveis por efetivar as transferências bancá-

rias por meio das  offshores  KLIENFIELD e INNOVATION, e de  MONICA MOURA  e  JOÃO

SANTANA, recebedores dos valores por meio da offshore SHELLBILL, também ANTONIO PA-
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LOCCI e BRANISLAV KONTIC concorreram de maneira fundamental para os 19 atos de lava-

gem das vantagens indevidas advindas da corrupção que praticaram.

Conforme  se  extrai  dos  interrogatórios  de  MARCELO  ODEBRECHT96,

MONICA MOURA, JOÃO SANTANA,  HILBERTO SILVA e  FERNANDO MIGLIACCIO,  os

pagamentos  objeto  da  presente  denúncia,  efetuados  por  meio  de  técnicas  de  lavagem,

ocorreram por orientação de ANTONIO PALOCCI,  utilizando-se recursos provenientes de

propina acertada entre ele e  MARCELO ODEBRECHT e registradas no controle da Planilha

Italiano.

Conforme  já  amplamente  demonstrado  nos  autos,  ANTONIO  PALOCCI

tinha plena ciência da origem ilícita das verbas envolvidas nas operações de lavagem, uma

vez  que,  como  já  referido  no  item  2  da  presente  peça,  os  valores  utilizados  para  as

transferências eram decorrentes das vantagens indevidas por ele pactuadas com MARCELO

ODEBRECHT em decorrência  da  ampla  relação  espúria  mantida  entre  ambos  por  longo

período de tempo. 

Além disso, consoante comprovado nestes autos, foi ANTONIO PALOCCI,

com o suporte de BRANISLAV KONTIC, quem, de um lado, tratou com MARCELO ODEBRE-

CHT acerca do repasse dos valores aos publicitários do Partido dos Trabalhadores MÔNICA

MOURA e  JOÃO SANTANA, e, na outra ponta, encaminhou MÔNICA MOURA para tratar

com o grupo ODEBRECHT, para acertarem os detalhes sobre a operacionalização dos paga-

mentos mediante técnicas de lavagem de dinheiro.

MARCELO ODEBRECHT reconheceu em seu interrogatório que os valores

pagos a MÔNICA MOURA e  JOÃO SANTANA foram repassados segundo orientação e au-

torização de ANTONIO PALOCCI, e, posteriormente, deduzidos da “conta corrente de propi-

na” vinculada à parte das vantagens devidas por acertos com ANTONIO PALOCCI – registra-

das para fins de controle na Planilha Italiano.

Corroborando o teor do depoimento de MARCELO ODEBRECHT, MÔNICA

MOURA, como já referido acima,  confirmou em seu interrogatório que ANTONIO PALOCCI

era a pessoa com quem tratava sobre “pagamentos não contabilizados” referentes a serviços

96 Juiz Federal:- Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também 
foi um pedido do Palocci?
Marcelo Odebrecht:- Também, Ou autorizado por ele.
Juiz Federal:- Depois: “Feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares”.
Marcelo Odebrecht:- Um pedido dele para João Santana.
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prestados ao Partido dos Trabalhadores, e que, para o acerto acerca das transferências no

exterior  especificamente  tratadas  nestes  autos  –  correspondente  ao  registro     “Feira

(pgto  fora=  US10MM)”    para  o  ano     de  2011  da  Planilha  Italiano    –   procurou  a

ODEBRECHT por orientação expressa de ANTONIO PALOCCI (  “vá lá e acerte com eles

como é que você quer”  ).

MONICA MOURA revelou, ainda, que durante o curso dos pagamentos, no

ano de 2011, estabelecia contato com ANTONIO PALOCCI para reportar atrasos nas parcelas

do pagamento acertado, pleiteando soluções para tais problemas:

Juiz Federal:-  A denúncia se reporta a depósitos efetuados nessa conta
Shellbill, cerca de 10 milhões de dólares de 2011 a 2012, que seriam pro-
venientes de duas contas offshores, uma Klienfeld e outra Innovation Re-
search, a senhora se recorda desses nomes?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, me recordo.
(…)
Juiz Federal:- Esses depósitos que se reporta a planilha, que foram feitos em
2011  e  2012  pelo  Grupo  Odebrecht  na  conta  Shellbill,  dizem  respeito  a
despesas de campanha aqui no Brasil?
Mônica Regina Cunha Moura:- Desses 10 milhões de dólares que tem nessa
planilha,  diversas  transferências,  uma  parte,  que  é  exatamente  todos  os
depósitos de 2011, se referem à campanha da Dilma Roussef de 2010, que é a
parte que eu falei que eles pagaram em 2011, se não me engano é 4 milhões e
poucos mil dólares, que são esses 10 milhões que eu falei que a Odebrecht
pagou, mas em 2012 têm vários outros depósitos que já é a colaboração da
Odebrecht  para  a  campanha  do  Haddad,  que  a  gente  fez  em  2012,  eles
pagaram parte aí em 2012, eles pagaram também uma parte da campanha da
Venezuela, que não tem nada a ver com o Brasil, mas eles estão na Venezuela,
são muito fortes lá, têm milhares de obras, eles ajudaram o presidente Hugo
Chávez, pagaram uma parte pra gente, e tem também uma parte pequena, mas
tem, da campanha do Patrus Ananias, que a gente também fez nesse ano, que
eles colaboraram também com uma pequena parte, então tem uma mistura de
campanhas  aí  que  eu  não  sei  identificar  exatamente  qual  depósito  é
exatamente referente ao que, mas eu sei que em 2012 tem pagamentos de
Patrus Ananias, Haddad e Venezuela.
Juiz Federal:- Relativamente a esses pagamentos não contabilizados que
recebiam  por  campanhas  eleitorais,  relacionadas  aí  ao  Partido  dos
Trabalhadores,  a senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do
Partido dos Trabalhadores?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sempre o Antônio Palocci.
Juiz Federal:- Sempre Antônio Palocci?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sempre, desde 2006, a primeira campanha
que a gente fez, não a primeira com o partido, mas a primeira da reeleição
do presidente  Lula,  que  foi  em 2006,  o  meu interlocutor  para  discutir
valores, enfim, negociar a campanha, foi o Palocci, até 2012, 2014 ele já
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não estava, ele já não entrou.
Juiz Federal:- Sei. E, por exemplo, João Vaccari Neto?
Mônica Regina Cunha Moura:- O Vaccari sim, eu tinha muito relacionamento
com ele porque ele era o financeiro, o tesoureiro, o não sei que o PT, então eu
sempre estava me relacionando com ele também, a campanha de 2006 não, eu
nem conhecia o Vaccari, a campanha da Marta em 2008 acho que eu já tive
relação com ele, que ele pagou uma parte, a parte por dentro era paga pelo
partido, então eu sempre tinha... emitia nota, contratos, então era com ele, a
parte por fora...
Juiz Federal:- Mas relativos a esses pagamentos não contabilizados, era o
Palocci, era o Vaccari ou alguma outra pessoa?
Mônica Regina Cunha Moura:- Era o Palocci,  a maioria das vezes era o
Palocci.
Juiz Federal:- Algumas vezes uma outra pessoa?
Mônica Regina Cunha Moura:- Algumas vezes o Vaccari, e teve, por exemplo,
na campanha da Marta em 2008 teve uma pessoa que trabalhava com ela, que
chama Edson, eu até passei para vocês o nome, agora me esqueci de novo,
Edson não sei que, que era uma pessoa que cuidava da parte financeira da
campanha da Marta, ele me fez alguns pagamentos por fora também, poucos,
mas fez, nessa campanha de 2008.
Juiz Federal:- Se as empresas podiam fazer pagamentos por doações oficiais,
por que essa opção por fazer pagamentos não contabilizados, de onde que
vinha isso, de onde surgia isso?
Mônica  Regina  Cunha  Moura:-  Então,  Doutor,  eu  não  posso  explicar  isso
porque isso pra mim sempre foi um grande mistério no começo, eu sempre
perguntava “mas, por que tem que ser assim?”, e de verdade, eu não estou
dizendo isso aqui para me eximir de nada, mas a gente sempre tentou que as
coisas...  que  fossem  por  dentro,  por  vários  motivos,  porque  era  mais  fácil
trabalhar, era mais simples, não tinha perigo, não tinha insegurança, não tinha
nada o que gerava o pagamento por fora, que era sempre muito complicado,
mas a explicação que nos davam era que o partido não podia, que a campanha
não podia, uma campanha, marketing é caro, sempre é caro, para ser bem feita
é caro, não adianta dizer “ah, se faz campanha com pouquinho”, se faz, mas,
desculpa, se faz campanha mal feita, campanha bem feita, como qualquer coisa
bem feita, como televisão bem feita, como novela bem feita, como filme bem
feito, é caro, é muito caro, e o partido dizia “ah, a gente não pode pagar isso
tudo por  dentro,  não tem teto  porque o TSE estipula...”,  sempre tinha essa
conversa, então no início eu também não entendia, “por que a empresa não
pode pagar tudo por dentro?”, porque o partido não podia aceitar, não podia
receber toda aquela doação que era às vezes a mais do que o dobro do que ele
declarava oficialmente.
Juiz Federal:- Mas então essa conversa, se é que eu entendi, se eu não entendi
a senhora me corrija,  essa conversa já se tinha primeiro com os agentes do
próprio partido?
Mônica  Regina Cunha Moura:-  Sim,  a  primeira  conversa,  esse  primeiro
acerto  de  valores  e  de  como  seria  pago  era  sempre  com  alguém  do
partido, no meu caso o Palocci, sempre.
Juiz  Federal:-  Inclusive  quanto  ao  fato  do  pagamento  ser  não
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contabilizado?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, era quando me diziam “Quanto vai
ser?”, “Tanto”, aí sempre tinha a pechincha, vai, não vai, caro, não caro, e
depois que acertava-se o valor dizia “Olha, agora desse valor tem que ser
x, uma parte por fora e uma parte por dentro”, e aí começava outra luta,
outro embate, que era “Ah, vamos botar mais por dentro”, “Ah, não pode,
tem que ser mais por fora”, enfim...
Juiz Federal:-  Tá,  mas a senhora teve essas conversações,  por exemplo,
com o senhor Antônio Palocci?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sempre, foi sempre ele.
Juiz Federal:- Inclusive relativo, por exemplo, a esses pagamentos em 2011?
Mônica Regina Cunha Moura:- Os pagamentos em 2011 já não estive mais com
ele  porque  eu já  tinha acertado em 2010,  depois  que o Palocci  acertava
comigo o valor da campanha ele me dizia “Então tá, então vai ser x por dentro,
ok, isso você acerta com o tesoureiro, faz contrato e pá-pá-pá, e essa parte por
fora o partido vai pagar tanto...”,  aí me dizia quem é que eu ia procurar do
partido,  quem  era  a  pessoa  dele  que  ia  me  pagar,  “e  a  Odebrecht  vai
colaborar...”,  isso  desde  2006,  quando  ele  falou  a  primeira  vez  que  a
Odebrecht ia colaborar com... “vai colaborar com tanto, vá lá e acerte com
eles como é que você quer”, a partir daí ele...
Juiz Federal:- A partir daí então era com...
Mônica Regina Cunha Moura:- Só quando atrasava, quando tinha algum
problema, quando a coisa atrasava muito, que acontecia muito de atrasar,
aí  eu procurava o Palocci  para reclamar porque tinha atrasado, porque
sempre atrasava muito.

Nesta  operação  de  repasse  dos  valores  espúrios  aos  marqueteiros,

ANTONIO  PALOCCI contou  sempre  com  o  auxílio  de  BRANISLAV  KONTIC, que,  em

cumprimento ao seu reiterado e tradicional papel no esquema criminoso, auxiliou ANTONIO

PALOCCI na operacionalização dos pagamentos não contabilizados realizados em favor dos

publicitários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA por intermédio da ODEBRECHT (com os

recursos ilícitos registrados na Planilha Italiano). 

BRANISLAV KONTIC, ciente dos crimes que estavam sendo cometidos, em

auxílio e em cumprimento às orientações de ANTONIO PALOCCI, efetivamente estabeleceu

contato com os publicitários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA  para viabilizar a entrega

dos valores ilícitos destinados à quitação da dívida não contabilizada gerida por ANTONIO

PALOCCI,  dívida essa que dizia  respeito a  serviços  publicitários  prestados pelo casal  em

campanhas relacionadas a candidatos do Partido dos Trabalhadores.

Vale observar que BRANISLAV KONTIC, conforme já exposto em capítulo

acima, era muito ativo em questões de interesse de ANTONIO PALOCCI, principalmente no
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trato com executivos da ODEBRECHT, sendo reiteradamente citado em e-mails trocados pe-

los executivos da ODEBRECHT sobre temas que envolviam a atuação ilícita de ANTONIO PA-

LOCCI. Além do mais, BRANISLAV KONTIC participava com protagonismo dos assuntos es-

cusos, havendo referências múltiplas na Planilha Italiano de vantagens indevidas que foram

entregues em espécie a BRANISLAV KONTIC, no interesse de ANTONIO PALOCCI, registra-

dos tais pagamentos sob as rubricas “Programa B”, “Programa B 2”, “Programa B 3”, “Progra-

ma B 4” e “Programa B 5”.

Nessa linha é o trecho a seguir do depoimento prestado por  MARCELO

ODEBRECHT:

Juiz Federal:- Aí em 2012 tem esse “Programa B”.
Marcelo Odebrecht:- É, aí já é Brani.
Juiz Federal:- Branislav Kontic?
Marcelo Odebrecht:-  É,  aí  substituiu na verdade o Juscelino pelo Brani,
quando Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia: “O
Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos.”
Juiz Federal:- E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci?
Marcelo Odebrecht:- Falava diretamente comigo... É, o Brani nunca falou comi-
go, no máximo que o Brani vinha, ele falava comigo pra marcar agenda, tudo.
Se ele queria fazer, ele trazia uma mensagem por escrita de Palocci. Ele nunca
falava comigo esses assuntos. E aí ele combinava esses pagamentos todos. E aí
eu não sei aqui a... Porque essa versão é mais atualizada, não sei se...

No mesmo sentido é o relato do réu colaborador HILBERTO SILVA:

Juiz Federal:- Entendi. Depois: "2012, Programa B, Programa B2 e Progra-
ma B3.” Sabe me explicar?
Hilberto Silva:- Sei, eram programas pagos ao Beni. E se o senhor tiver... não
sei se o senhor tem a de 2013, tem o Programa B4 e o Programa B5.
Juiz Federal:- Tá. Sim.
Hilberto Silva:- Certo? Então esses foram todos os pagamentos feitos, via
o Beni, Branislav.
Juiz Federal:- E ele recebia, o Branislav, era pra ele ou era para algumas dessas
outras pessoas retratadas na planilha?
Hilberto Silva:- Não sei, acredito que não era pra ele. Acredito que era pra ele
pegar esse recurso e fazer face a algum tipo de despesa, conforme orientação
do dono do crédito.

MONICA MOURA, em seu depoimento judicial, tratou especificamente da

atuação destacada de BRANISLAV KONTIC em suporte a ANTONIO PALOCCI, Narrou MO-

NICA MOURA que, nos casos em que necessitava tratar dos atrasos nos pagamentos dos va-
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lores não contabilizados acertados com ANTONIO PALOCCI, MONICA MOURA por muitas

vezes  foi  também atendida  por BRANISLAV KONTIC, quando  ANTONIO PALOCCI,  por

qualquer razão, não podia atendê-la.  Narrou que, em conversas travadas com BRANISLAV

KONTIC, efetivamente discutiu sobre os atrasos desses pagamentos não contabilizados que

ANTONIO PALOCCI havia lhes prometido e assegurado desde o início que seriam honrados

pelo Grupo Odebrecht.  Tal circunstância reforça tanto o conhecimento de BRANISLAV KON-

TIC acerca dos repasses que eram feitos pela ODEBRECHT em favor do casal de publicitários

por ordem de ANTONIO PALOCCI  quanto a efetiva participação de BRANISLAV KONTIC

nas operações de lavagem de ativo, atuando em auxílio ao seu chefe ANTONIO PALOCCI.:

Juiz Federal:- Entendi. Das pessoas mencionadas na denúncia, Branislav Kontic,
a senhora chegou conhecer?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sim, conheci.
Juiz Federal:- Chegou a tratar desses assuntos financeiros com ele?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, tratei, algumas vezes.
Juiz Federal:- A senhora pode ser mais clara?
Mônica Regina Cunha Moura:- Às vezes, depois que eu acertava tudo com o
Palocci, como eu lhe disse às vezes tinha atrasos de valores, não só da par-
te da Odebrecht, mas atrasos da parte do PT, a parte por fora, é claro, a
parte por dentro também atrasava, mas aí é outro problema, não vem ao caso,
então eu ia procurar o Palocci para conversar, e muitas vezes o Palocci ou
não estava ou não podia me receber, e ele mandava o Brani me receber, o
Branislav me receber, e a gente conversava, eu falava, explicava o que eu
estava passando, o que eu precisava, e ele se reportava ao Palocci e nor-
malmente logo depois resolviam uma parte daquilo que estava...
Juiz Federal:- Inclusive relativo a pagamentos não contabilizados?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, exatamente, eu estou falando de paga-
mentos não contabilizados, a parte contabilizado eu nem falava com o Pa-
locci, ia direto no Vaccari, no Felipe uma época, que foi o tesoureiro da campa-
nha de 2006, o Vaccari em 2010, enfim, ia direto no partido.
Juiz Federal:- Mas inclusive pagamentos não contabilizados do Grupo Ode-
brecht?
Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, eu também conversava sobre isso com
o Palocci, quando a coisa atrasava, quando ficava muito distendido, como
isso que eu falei, que passava de um ano para o outro e às vezes passava
para o outro, e começava...
Juiz Federal:- E com Branislav Kontic também tratou desses...
Mônica Regina Cunha Moura:- Tratei sim, tratei várias vezes, no escritório
do Palocci em São Paulo, fui lá diversas vezes.

A corroborar o teor do depoimento da ré colaboradora MONICA MOURA,
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consta dos autos (evento 818, ANEXO7) Relatório de Informação ASSPA/PR nº 42/2017, pro-

duzido a partir de dados coletados em cautelar de quebra de sigilo telefônico, que identifica

relacionamentos entre terminais vinculados a MONICA MOURA/JOÃO SANTANA e o tele-

fone celular de  BRANISLAV KONTIC nos anos de 2011 e 2012, havendo coincidência de

contatos telefônicos e datas em que foram feitos pagamentos (v.g.  25/05/201297), nos dias

subsequentes  (v.g. 21/07/201198,  29/02/201299,05/06/2012100),  ou  em datas  imediatamente

anteriores à efetivação de transferências (v.g. 23/02/2012101, 26/03/2012102, 02/07/2012103).

Neste cenário, tanto o fato de BRANISLAV KONTIC tratar diretamente com

MONICA MOURA acerca dos pagamentos não contabilizados pactuados entre ela e ANTO-

NIO PALOCCI quanto o fato de, por diversas vezes e por longo período de tempo, por deter-

minação e delegação de ANTONIO PALOCCI,  ter ido buscar na sede da ODEBRECHT recur-

sos em espécie relativos a pagamentos ilícitos feitos pelo grupo empresarial em favor de AN-

TONIO PALOCCI revelam inequivocamente o conhecimento por parte de BRANISLAV KON-

TIC acerca do esquema ilícito existente entre ANTONIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT

e da natureza ilícita dos  diversos pagamentos espúrios dele decorrentes.

Este contexto demonstra  a plena ciência por parte de BRANISLAV KON-

TIC sobre a origem ilícita dos recursos ilícitos repassados pela ODEBRECHT e reforça a con-

vicção sobre sua contribuição para que fossem feitos os repasses de forma dissimulada.

Outrossim, ainda que  ANTONIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC não ti-

vessem definido diretamente, com riqueza de detalhes,  a forma específica como se operari -

am os repasses da ODEBRECHT a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, é fato evidente que

ANTONIO PALOCCI   e   BRANISLAV KONTIC   tinham plena consciência acerca da lavagem de

dinheiro e atuaram de forma decisiva para a ocultação e dissimulação do dinheiro que ambos

sabiam ser de origem ilícita.

ANTONIO PALOCCI, sempre com o apoio de BRANISLAV KONTIC, tendo

plena ciência da origem espúria do “crédito” que detinha junto a  MARCELO ODEBRECHT,

atuou em contato direto tanto com MONICA MOURA quanto com MARCELO ODEBRECHT,

para assegurar  a  liberação dos valores espúrios em favor  de  MONICA MOURA e  JOÃO

97 Data da operação nº16 da lista de transferências apresentada na denúncia.
98 Dois dias após a operação (nº 01 da lista) de 21/07/2011.
99 Dois dias após a operação (nº 13) de 27/02/2012.
100 10 dias após a operação (nº 16) de 25/05/2012.
101 4 dias antes da operação (nº 13) de 27/02/2012.
102 4 dias antes da operação (nº 14) de 30/03/2012.
103 Dia anterior à operação (nº 18) de 03/07/2012.
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SANTANA e para fazer com que MONICA MOURA tratasse com executivos do Grupo Ode-

brecht sobre os detalhes acerca da operacionalização do pagamento das vantagens indevi-

das previstas no controle da Planilha Italiano. 

Conforme comprovado, a destinação das verbas foi orientada por  ANTO-

NIO PALOCCI, que, juntamente com BRANISLAV KONTIC, lidou com MARCELO ODEBRE-

CHT e, em seguida, com MONICA MOURA, ciente de que seriam empreendidas engenhosas

transferências dos recursos segundo as necessárias medidas para a ocultação e dissimulação

da natureza ilícita das verbas, para, assim, viabilizar a fruição dos recursos.

Evidentemente,  ao  solicitar  o  pagamento  a  MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA de tal volume de recursos oriundos de corrupção (USD 10 milhões),  ANTONIO

PALOCCI não apenas sabia, mas também pretendia que o pagamento ocorresse de forma

dissimulada, a fim de evitar que as entregas em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTA-

NA fossem identificadas.

Outrossim, além de ter pleno conhecimento de que os valores transferidos

pela Odebrecht a  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA eram provenientes de crime de

corrupção, ANTONIO PALOCCI sabia que não havia qualquer relação comercial regular entre

a  ODEBRECHT e  os  publicitários  MONICA  MOURA  e  JOÃO  SANTANA,  assim  como

também sabia que os valores que seriam a eles transferidos não poderiam ser regularmente

declarados e contabilizados, tanto em decorrência de sua origem espúria quanto em razão

do  fato  de  que  não  é  permitido  pela  lei  eleitoral  que  eventuais  doadores  efetuem  o

pagamento direto de prestadores de serviço do partido ou de candidatos.

Neste  cenário,  resta  evidente  que  tanto  ANTONIO  PALOCCI quanto

BRANISLAV KONTIC sabiam que, para que as transferências fossem realizadas, deveria ser

empregada alguma forma de ocultação e/ou dissimulação da origem ilícita  dos recursos

(transferencia no exterior, entrega em especie, mediante contrato fraudulento, etc), até como

forma de proteger o próprio Partido dos Trabalhadores e candidatos a ele vinculados acerca

das dívidas contraídas não declaradas à Justiça Eleitoral.   

Desta  forma,  portanto,  ANTONIO  PALOCCI e  BRANISLAV  KONTIC

incorreram,  ao  lado  de  MÔNICA  MOURA,  JOÃO  SANTANA,  MARCELO  ODEBRECHT,

HILBERTO  SILVA,  FERNANDO  MIGLIACCIO,  LUIZ  EDUARDO  SOARES,  OLÍVIO

RODRIGUES e MARCELO  RODRIGUES,  na  prática  do  crime  de  lavagem  de  capitais,

consubstanciado na ocultação  e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,
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movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, da prática de

crimes  contra  a  administração  pública,  como  o  de  corrupção,  bem  como  de  crimes

praticados por organizações criminosas, de cartel, contra a ordem tributária e a licitações,

tudo isso com vista a assegurar a fruição e a sua conversão em ativos lícitos.

Neste contexto, não resta dúvidas de que ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV

KONTIC, MARCELO ODEBRECHT,  MONICA MOURA,  JOÃO SANTANA e os executivos da

ODEBRECHT  responsáveis  por  operacionalizar  as  transferências,  HILBERTO  SILVA,  LUIZ

EDUARDO  SOARES,  FERNANDO  MIGLIACCIO,  bem  como  os  operadores  OLIVIO

RODRIGUES e  MARCELO RODRIGUES incidiram,  por  19  vezes,  na  prática  do  delito  de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98.

5.   DOSIMETRIA

Fixação da pena base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

Em relação à dosimetria da pena a ser aplicada aos réus, o MINISTÉRIO PÚ-

BLICO FEDERAL passa à valoração conjunta das circunstâncias judiciais do artigo 59 em rela-

ção aos réus e delitos imputados, da seguinte forma:

Diante do quadro de fatos e provas apresentado, exsurge a culpabilidade

como  circunstância  judicial  desfavorável  para  os  réus  ANTONIO  PALOCCI,  BRANISLAV

KONTIC, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO, HILBERTO SILVA, LUIZ EDU-

ARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, MONICA MOURA, JOÃO

SANTANA, JOÃO VACCARI, JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e RENATO DUQUE, diante

do elevado grau de reprovabilidade de suas condutas, tendo em vista o dolo direto que pau-

tou todas as ações delitivas imputadas, dirigidas as suas condutas à prática de diversos cri-

mes.

Tratam-se de réus com elevada consciência acerca do caráter ilícito de suas

condutas, manifestada tanto pelo elevado grau de escolaridade, bem como pela destacada

condição social e posição profissional de todos eles, cada um em seu âmbito de atuação, que

atesta um nível de discernimento dos fatos bem acima do homem médio.

Ademais, manifesta-se o acentuado domínio da ilicitude nos sofisticados me-

canismos utilizados tanto para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, quanto para a
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lavagem de capitais.

De se ver que todos os acusados ostentavam privilegiada posição social e

econômica, tendo violado parâmetros de conduta penal sem qualquer justificativa econômica,

e sem demonstrar qualquer tipo de adulteração de estado psíquico ou pressão, de caráter cor-

poral, social ou psicológico.

Apesar da plena consciência que detinham do ilícito, praticaram os crimes

das formas mais lesivas, nocivas e sofisticadas, com a tranquilidade de quem age de acordo

com um plano cotidiano de normalidade.

Especificamente no que diz respeito ao acusado ANTONIO PALOCCI, cum-

pre ressaltar que o acusado possui uma extensa carreira pública e política.  Ocupou, por longo

período de tempo, funções e cargos dos mais relevantes, dentre os quais se destacam os car-

gos de Deputado Federal, Ministro da Fazenda e Ministro da Casa Civil dos Governos Lula e

Dilma. Durante todo esse período, ANTONIO  PALOCCI praticou crimes e manteve uma conta

paralela de propina junto ao Grupo Odebrecht, em total afronta e dissonância com as funções

públicas que exercia.  Em razão dos relevantes cargos ocupados, exigia-se que fosse adotada

especial conduta diversa  por parte de ANTONIO PALOCCI.

Neste sentido decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na condenação de José

Dirceu de Oliveira e Silva no denominado “Caso Mensalão”, sendo sua culpabilidade considera-

da extremamente elevada na medida em que, para a prática dos crimes,  “valeu-se de suas po-

sições de mando e proeminência, tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto no Governo Fe-

deral, no qual ocupava o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da

República”. (APn 470/MG, p. 57.904). Na mesma situação está o ANTONIO PALOCCI. Cumpre

ressaltar que, como parlamentar e Ministro de Estado, ANTONIO PALOCCI possuía remunera-

ção significativamente superior a renda média mensal do cidadão brasileiro, a qual proporcio-

nava ao denunciado e seus familiares uma vida confortável. Dessa forma, é totalmente desne-

cessária e injustificável o interesse do imputado em aumentar criminosamente seus ganhos

mediante a prática de crimes de colarinho branco. Aliado a isto, é necessário mencionar que o

denunciado possui excelente formação acadêmica e qualificação, com discernimento acima do

homem médio. 

 Neste sentido: 

[…] O grau de culpabilidade revela grau intenso, pois inclusive é contador por
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profissão, e não pode atribuir a terceiros responsabilidade que é sua. […] (HC

113662, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, PRO-

CESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 07-10-2013 PUBLIC 08-10-2013) […] 3 – A

maior reprovabilidade da conduta do acusado, a fundamentar a exasperação da

pena-base acima do mínimo legal, justifica-se em razão de ele se tratar de um

experiente empresário, proprietário de um conglomerado econômico, com maior

capacidade de compreender o caráter ilícito e as consequências de seu compor-

tamento, além do fato de que seu grupo econômico possuía situação financeira

suficientemente estável para agir de acordo com o que determina a lei. […] (ACR

200950010095584, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 – SEGUNDA

TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data: 04/05/2012 – Página: 100/101.) 

[…] III – Se as condições pessoais do agente, Secretário de Ação Social, responsá-

vel pelo pagamento de benefício proveniente de Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil (PETI), revelam maior reprovabilidade da conduta, deve a culpa-

bilidade ser considerada como um vetor desfavorável a ensejar o aumento da

pena.  […]  (ACR  200850020013249,  Desembargador  Federal  ANDRÉ  FONTES,

TRF2 – SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data::22/11/2013.)

 Assim, é elevada a culpabilidade de ANTONIO PALOCCI em razão do seu

elevado conhecimento do injusto, na medida em que, como profissional com ampla atuação na

área financeira e econômica, já tendo exercido por longo tempo inclusive o cargo de Ministro

da Fazenda, e político profissional, sabia muito bem do caráter ilícito dos atos que praticou, no-

tadamente o de solicitar vantagens indevidas e de receber, de forma dissimulada, valores pro-

venientes de corrupção, mantendo conta corrente de propina com grupo empresarial. Além

disso, é inegável que poderia agir de modo diverso, sobretudo em razão dos altos cargos e

responsabilidades de sua alçada.

O mesmo raciocínio deduzido em relação a ANTONIO PALOCCI também se

aplica a RENATO DUQUE, o qual, apesar de sua elevada formação profissional e da relevante

função exercida, decidiu cometer os crimes narrados na presente denúncia.  

Também os  motivos são negativos em relação aos acusados  ANTONIO

PALOCCI, BRANISLAV KONTIC, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO, HIL-

BERTO SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, RO-

GÉRIO ARAÚJO,  MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, JOÃO VACCARI,  JOÃO FERRAZ,
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EDUARDO MUSA e RENATO DUQUE. 

A pauta criminosa da estrutura organizada tinha o flagrante e deliberado

intento de assegurar ampla margem de lucro em contratos firmados com a PETROBRAS pelo

grupo empresarial liderado por MARCELO ODEBRECHT, integrado por FERNANDO MIGLI-

ACCIO, HILBERTO SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES e apoiado pelos operadores financeiros

OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, e ainda patrocinar o plano de poder de núc-

leo político, aqui representado por ANTONIO PALOCCI e JOÃO VACCARI.

Além disso, especialmente no que toca aos acusados ANTONIO PALOCCI,

BRANISLAV KONTIC,  JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE, os atos ilícitos foram concretiza-

dos com os objetivos de perpetuação no poder e locupletamento,  comprometendo o corre-

to funcionamento do processo decisório da Petrobras, bem como interferindo – promovendo

o desequilíbrio – no sistema econômico e político.

Na mesma linha, negativos os vetores referentes à  personalidade e con-

duta social dos réus  ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC, MARCELO ODEBRECHT,

FERNANDO MIGLIACCIO,  HILBERTO SILVA,  LUIZ  EDUARDO SOARES,  OLIVIO RODRI-

GUES,  MARCELO  RODRIGUES, MONICA  MOURA,  JOÃO  SANTANA,  JOÃO  VACCARI,

JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e RENATO DUQUE pela forma como agiram, de maneira

reiterada e durante extenso período de tempo. 

Primeiro, a conduta estendida no tempo e a naturalidade com que tratam

os graves crimes praticados demonstram de maneira suficientemente clara o desprezo que

trazem em suas personalidades por regras éticas e parâmetros sociais, e mesmo legais, de

comportamento. 

JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA sentiram-se absolutamente confor-

táveis, perante a autoridade policial, ao sustentar o álibi de que recebiam recursos não conta-

bilizados por serviços prestados em campanhas eleitorais, tratando o agir ilícito como sendo

“a regra do jogo”.

Observa-se da conduta desses réus, bem como dos demais, o desdém pe-

rante as instituições e as regras vigentes na sociedade, comportando-se como se estivessem

acima da lei, suplantando sem qualquer remorso a esfera do público, da coisa pública, do in-

teresse social por seus mais egoístas interesses pessoais.
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Impõe-se, dessarte, o agravamento da pena-base, como bem observado

em recente decisão proferida por esse Juízo104:

O mesmo raciocínio é válido para corruptores, corruptos, lavadores de dinheiro
e fraudadores de campanhas eleitorais.  Rigorosamente, qualquer constata-
ção de que a prática criminosa tornou-se a "regra do jogo", apenas justifi-
ca medidas judiciais mais severas para a sua interrupção.

Ademais,  os  réus,  como mencionado,  utilizaram sua  formação técnica  e

seus papéis de destaque nos setores econômico e político, de maneira socialmente pernicio-

sa.

Vale ainda ressaltar, os fatos objeto da presente persecução não são epi-

sódicos ou eventos isolados.  No que toca a  ANTONIO PALOCCI,  BRANISLAV KONTIC e

MARCELO ODEBRECHT,  restou comprovado que a conduta ilícita se estendeu por vários

anos, demonstrando personalidades voltadas para a prática de crimes e condutas sociais ab-

solutamente desviadas do padrão de normalidade.

Da mesma forma,  RENATO DUQUE,  JOÃO VACCARI,  JOÃO FERRAZ  e

EDUARDO MUSA, ao promoverem a extensão do esquema de corrupção também para os

contratos de afretamento de sondas firmados por intermédio da SETE BRASIL e, desta forma,

dirigirem suas condutas de modo recorrente em manifesto desacordo com a lei penal, de-

nunciam a maior gravosidade de sua conduta social, bem como a personalidade voltada ao

crime, já comprovada pelos diversos outros envolvimentos criminosos analisados no âmbito

da Operação Lava Jato. 

Da mesma, o longo período e a naturalidade com que trataram a estrutura-

ção e operação de complexo esquema de lavagem de dinheiro revelam personalidade crimi-

nosa e conduta social negativa por parte dos acusados MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO

MIGLIACCIO, HILBERTO SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO

RODRIGUES,

As  circunstâncias dos crimes também pesam contra os acusados  ANTO-

NIO PALOCCI,  BRANISLAV KONTIC, MARCELO ODEBRECHT,  FERNANDO MIGLIACCIO,

HILBERTO SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES,

MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, JOÃO VACCARI, JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e

104Autos nº 503513966.2016.4.04.7000, Evento 9, DESPADEC1
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RENATO DUQUE.

Os atos criminosos foram perpetrados de forma complexa, que foge muito

da prática ordinária de corrupção e lavagem, dificultando a identificação real de seus autores.

No que se refere à sofisticação dos métodos utilizados, destaca-se a manutenção de conta

corrente paralela de propina, contabilizada internamente na ODEBRECHT, com o conheci-

mento de ANTONIO PALOCCI, mediante a utilização de codinomes e segmentação de infor-

mação.

É certo que a prática de lavagem, por exemplo, importa, por si só, ocultação

ou dissimulação da origem. Não obstante, a utilização de múltiplos mecanismos de ocultação

e dissimulação, com transferências bancárias no exterior entre múltiplas camadas de contas

de empresas de fachada e contratos fraudulentos, denota circunstância muito mais gravosa

do que usualmente observada nesse tipo de crime.

As peculiaridades dos delitos praticados pelos acusados demonstram, por-

tanto, que as circunstâncias do crime extrapolaram muito aquelas inerentes aos tipos penais,

devendo ser levados em consideração quando da fixação da pena base.

As  consequências   dos crimes são também flagrantemente negativas em

relação aos acusados  ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC, MARCELO ODEBRECHT,

FERNANDO MIGLIACCIO,  HILBERTO SILVA,  LUIZ  EDUARDO SOARES,  OLIVIO RODRI-

GUES,  MARCELO  RODRIGUES, MONICA  MOURA,  JOÃO  SANTANA,  JOÃO  VACCARI,

JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e RENATO DUQUE.

Os valores objeto dos contratos objeto da prática criminosa são da ordem

bilhões de reais. Conforme demonstrado no curso da presente peça, a partir do esquema de

corrupção estruturado, foi possível que tanto o contrato de construção quanto o contrato de

afretamento firmado em relação às 21 sondas se dessem de forma mais vantajosa aos esta-

leiros, em prejuízo à estatal.  Além disso, como demonstrado, apenas na presente ação, res-

tou comprovado o branqueamento de capitais que atingem montante superior a USD 10 mi-

lhões.

Evidente  que a  danosidade decorrente  das ações delituosas perpetradas

pelos denunciados extrapolam os contornos típicos, a atrair a majoração da pena-base dos

crimes em exame.

Além do mais, os crimes praticados desequilibraram a competitividade do
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mercado, em prejuízo de outras empresas não integrantes do relacionamento ilícito, além de

impactar o sistema político, provocando desequilíbrio nas disputas eleitorais,  em razão da

destinação das propinas ao pagamento de despesas não contabilizadas feitas para campa-

nhas eleitorais.

No que toca à conduta dos réus ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC,

JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, há, portanto, mais um tom de repro-

vação.

A utilização de exorbitante montante de vantagens econômicas indevidas

vinculadas a corrupção para o custeio não declarado de marketing político e outros serviços

destinados a promoção eleitoral acarreta uma inegável, fortemente reprovável, interferência no

processo democrático. A trapaça eleitoral praticada com dinheiro proveniente de verdadeiros

saques da máquina pública quebra o fiel da balança, causando irreparável desequilíbrio nas

disputas e, assim, afronta normas principais do sistema político, tais como os princípios repu-

blicano e democrático.

Desta forma, o fato de terem apurado e lavado vultosa quantia de dinheiro

como pagamento não oficial de serviços lícitos ou ilícitos prestados a partido político, a mais

dos valores milionários que já recebem formalmente pelas campanhas eleitorais, repercute em

atentado aos mais comezinhos princípios regentes da luta eleitoral, o que, por si só, depõe pela

maior gravidade desses crimes.

Mais uma vez, a alegação de que se trata de prática comum o uso sub-reptí-

cio de dinheiro sujo na disputa não arrefece a lesividade do crime, mas reclama, sim, mais gra-

vosa resposta penal.

Considerando, assim, a existência de ao menos 6 elementos negativos na

primeira fase da dosimetria da pena, requer-se que, para todos os delitos e acusados, a pena

base seja fixada em patamar que ultrapasse o termo médio, aproximando-se do máximo,

com vistas a regular observância do comando do artigo 59 do Código Penal.

Causas especiais de aumento de pena

Em relação aos atos de lavagem, considerando que praticados de forma rei-

terada e por intermédio de organização criminosa (cf. autos nº 503652823.2015.4.04.7000 e

5019727-95.2016.4.04.7000), incide, em relação aos réus  ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV
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KONTIC, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO, HILBERTO SILVA, LUIZ EDU-

ARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA a causa de aumento de pena prescrita pelo § 4º do artigo 1º da lei 9.613/98.

Nessa senda, dada a profissional reiteração das condutas – manifesta no

fato que o grupo ODEBRECHT possuía, dentro da sua estrutura, um departamento organiza-

do exclusivamente para pagamentos ilícitos e lavagem de dinheiro, o qual manuseava contas

bancárias em nome de mais de 30 offshores, consoante exaustivamente exposto nos presen-

tes autos, deve ser o aumento em questão aplicado em sua fração máxima (2/3).

Em relação aos crimes de corrupção, no que se refere aos crimes narrados

no item 2 da presente peça, tendo em conta a efetiva omissão de atos de ofício, bem como a

prática de atos com infração de deveres funcionais por parte de ANTONIO PALOCCI,  aplica-

se a ele a causa de aumento de pena prevista no artigo 317, §1º, do Código Penal.  Pela mes-

ma razão, aplicam-se a  MARCELO ODEBRECHT,  MÔNICA MOURA e  JOÃO SANTANA a

causa de aumento prevista no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.

No que se refere aos crimes de corrupção narrados item 3 da presente

peça, tendo em conta a efetiva omissão de atos de ofício, bem como a prática de atos com

infração de deveres funcionais por parte de RENATO DUQUE, aplica-se a ele e aos acusados

JOÃO VACCARI, EDUARDO MUSA e JOÃO FERRAZ  a causa de aumento de pena prevista

no artigo 317, §1º, do Código Penal.

 Ademais, considerando que ANTONIO PALOCCI e RENATO DUQUE prati-

caram os crimes enquanto ocupantes de funções de direção e assessoramento -  aquele no

exercício do cargo de Ministro da Casa Civil e Membro do Conselho de Adminnistração da

Petrobras e este na função de Diretor de Serviços da Petrobras - deve incidir em relação a

eles, juntamente com MARCELO ODEBRECHT, MÔNICA MOURA, JOÃO SANTANA, JOÃO

VACCARI,  EDUARDO MUSA e JOÃO FERRAZ  a causa de aumento prevista no artigo 327,

§2º, do Código Penal.

Disposições especiais

Tendo em vista a celebração de acordo de colaboração premiada pelo Mi-

nistério Público Federal com MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO, HILBERTO

SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES,  ROGÉRIO
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ARAÚJO, MONICA MOURA, JOÃO SANTANA, JOÃO VACCARI, JOÃO FERRAZ e EDUAR-

DO MUSA, requer-se a observação dos parâmetros ali estipulados.

Quanto aos demais acusados, requer-se que o cumprimento se dê inicial-

mente no regime fechado.

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação

da pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada acusado.

Os  condenados  devem  ser  também  condenados  ao  pagamento  das

despesas processuais.

Da inaplicabilidade de qualquer redução de pena a RENATO DUQUE:

A pretexto de “colaborar com a Justiça”,  RENATO DUQUE, após exercer o

direito ao silêncio em uma primeira oportunidade (evento 709), requereu (evento 792) a reali-

zação de novo interrogatório,  sendo ouvido por esse Juízo em 05/05/2017 (evento 905 e

942).

Nada obstante, o interrogatório do acusado não inovou na instrução, mas

apenas tangenciou, e ainda assim de maneira parcial, fatos já descortinados por provas mate-

riais e depoimentos de colaboradores e testemunhas, a exemplo de PEDRO BARUSCO, RI-

CARDO PESSOA, JOAO FERRAZ e EDUARDO MUSA. A despeito de em seu segundo interro-

gatório RENATO DUQUE reconhecer, de modo absolutamente genérico, o cometimento do

que chama de “ilegalidades”, restou evidente o intento de afastar as imputações específicas

objeto destes autos, bem como a sua responsabilidade penal pelos fatos..

Assim  é  que  RENATO  DUQUE,  quando  indagado  pelo  Juízo,  negou

peremptoriamente  ter  solicitado  vantagens  indevidas  (Não,  nunca  solicitei,  meritíssimo),

aduzindo a  justificativa  absurda  de  que  o os  depósitos  de propina,  pelos  estaleiros,  em

contas  offshore no exterior das quais ele,  RENATO DUQUE, era o beneficiário, foram feitos

em proveito de PEDRO BARUSCO, “  Porque o Barusco pediu pra usar minha conta  ”.

RENATO  DUQUE tentou  afastar  a  sua  participação  ativa  nos  crimes

imputados na denúncia, sustentando que tinha uma atuação estritamente técnica no projeto
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das sondas105, que o esquema ilícito eram comandados exclusivamente por PEDRO BARUSCO,

que o tesoureiro JOÃO VACCARI por conta própria pedia propina às empreiteiras106, e que

sequer teria fornecido a eles quaisquer informações sobre os contratos107, e que não tinha

ciência  das  fraudes  à  lisura  do  processo  licitatório108.  Enfim,  RENATO  DUQUE  sustenta

textualmente, apesar das dezenas de milhões de dólares recebidos do esquema envolvendo

a SETE BRASIL, que não passava de  “um aposentado cuidando de neto, puramente isso,

era um aposentado cuidando de neto”.

105Juiz Federal:- Mas o senhor não participou da elaboração desse projeto, enquanto o senhor estava 
na Petrobrás?
Renato de Souza Duque:- Participei como técnico, participei como técnico, mas não houve ne-
nhum benefício pra ninguém, não houve nada.

106Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer?
Renato de Souza Duque:- Quando existia um contrato, seja ele qual fosse o contrato, que ocorria 
numa licitação normal, o partido ... o tesoureiro do partido normalmente procurava a empresa 
pedindo contribuição, e a empresa normalmente dava porque era uma coisa institucionalizada já 
na companhia isso.

107Juiz Federal:- E qual era o seu papel nisso, por que ele lhe afirmou isso?
Renato de Souza Duque:- Porque a partir desse momento eu passei a ser procurado por Vaccari, e 
nessas conversas que eu tinha com o Vaccari, que acabou se transformando numa amizade, nós 
conversávamos sobre diversos assuntos, inclusive sobre Petrobrás. Mas o Vaccari tinha uma capaci-
dade tão grande de interlocução, vamos chamar assim,  que às vezes ele sabia muito mais de resul-
tados de licitações do que eu mesmo, eu não precisava passar informações para o Vaccari pro-
curar as empresas, como muita gente pensa. Ele mesmo já sabia, já procurava e de vez em 
quando ele comentava comigo “A empresa tal está com um problema ali, não está pagando”, não 
sei que…

108Juiz Federal:- Alguns dirigentes de empreiteiras afirmaram que eles se ajustavam entre eles para
participar das licitações da Petrobrás, ou seja, fraudavam as licitações da Petrobrás, o senhor não
tinha conhecimento disso na época?
Renato de Souza Duque:- Não, do jeito que eu estou vendo hoje, não senhor. O que acontece
é que a Petrobrás tem um corpo técnico muito forte...
Juiz Federal:- O que?
Renato de Souza Duque:- Um corpo técnico muito forte. E, por exemplo, na área de engenharia de-
via ter no mínimo 50 engenheiros trabalhando com orçamentação, então a Petrobrás contrata den-
tro do orçamento dela, quanto mais informações tem pra fazer o orçamento, menor é o ranger en-
tre o preço inferior e o preço superior. Se você tem poucas informações, você aumenta esse ranger,
estou falando em relação às informações de projeto. Então, a maneira como isso é operado dentro
da companhia ... eu, por exemplo, não tinha acesso a orçamento.
Juiz Federal:- Sim, mas esses ajustes de licitação entre as empresas que participavam da lici-
tação, o senhor não tinha conhecimento?
Renato de Souza Duque:- Meritíssimo, eu fui uma vez instado por duas empresas a fazer um esque-
ma pra determinar que obra iria para cada empresa. Isso jamais eu faria, porque se o dia que al-
guém fizer alguma coisa desse tipo na Petrobrás, quem ganhar vai achar que ganhou com um pre-
ço ruim, quem ficar de fora vai achar que foi prejudicado, então eu não vou fazer isso. Mas nós vi -
vemos uma época, nesse período de 2003 a 2014, onde a quantidade de obra era tão grande, era
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Apesar  de  tentar  afastar  sua  responsabilidade,  sustentando  total

afastamento dos fatos imputados, o interrogando acabou por se contradizer, relatando ter

discutido  com PEDRO BARUSCO e  JOÃO VACCARI pormenores  bastante  específicos  do

acerto  ilícito,  tal  como  o  percentual  de  divisão,  entre  eles,  das  vantagens  ilícitas 109.  As

contradições em seu depoimento demonstram a falta de efetiva cooperação com a justiça, da

mesma  forma  como  evidenciam  a  negativa  de fatos  claramente  provados  no  curso  da

instrução,  como  por  exemplo,  o  efetivo  favorecimento  dos  estaleiros  (“Não  tiveram

absolutamente  nada  em  troca“)  e  prática  de  atos  de  ofício  que  contribuíram  para  a

contratação dos estaleiros por intermédio da SETE BRASIL (cf. capítulo supra)

Resta evidente, portanto,  uma inegável tática de contenção de danos  de

RENATO DUQUE,  manifestada na tentativa de atrair tardiamente, à luz da certeza de que

será  condenado,  algum  benefício  judicial,  sem,  contudo,  de  fato  confessar  as  condutas

delitivas a ele imputadas, assumir a sua responsabilidade pelos fatos objeto da denúncia ou

mesmo contribuir com a Justiça em algum grau. Ao contrário, a despeito de afirmar parte da

narrativa da acusação, mormente no que tange ao esquema geral de corrupção que afetava a

Diretoria de Serviços da PETROBRAS, RENATO DUQUE engendrou visíveis esforços em afastar

sua participação nos fatos,  especificamente naqueles objeto da presente demanda penal,

tão grande, que tinha obra pra todo mundo, então eu não vou dizer para o senhor que é natural
que as empresas conversassem pra ver qual era a preferência de cada uma. Mas fosse qual fosse a
preferência da empresa, ela ia ter que fazer a obra no preço da Petrobrás. Eu não contratava a qual-
quer preço, quer dizer, quando eu digo “Eu não contratava” a comissão de licitação não iria indicar
para contratação um preço que fosse superior àquele estimado.

109Juiz Federal:- E como foi o desdobramento, ficou metade/metade nesse caso?
Renato de Souza Duque:- Sim, o desdobramento, pela primeira vez, em todos esses anos, o Vaccari
não deu uma posição final, o Vaccari falou assim “Olha, nesse assunto específico eu vou consultar o
Antônio Palocci ...”, - ele citou como “Doutor”, se referia a Palocci como “Doutor” ou “Doutor Antô-
nio”, nunca como Palocci,- “... porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto”.
Juiz Federal:- Ele afirmou isso?
Renato de Souza Duque:- Ele afirmou isso pra mim.
Juiz Federal:- Quem estava presente?
Renato de Souza Duque:- Eu. Esse assunto eu estava presente, depois eu vou explicar mais à
frente, eu cheguei a relatar isso para o Barusco.
Juiz Federal:- Sei.
Renato de Souza Duque:- Aí o Vaccari vai, tem essa conversa, retorna e diz “Olha, a posição
não é de meio/meio, a posição é de 1/3 x 2/3, 1/3 pra “casa” e “2/3 para o partido. Aí o Ba-
rusco “É um absurdo, eu que trabalhei, eu que fiz tudo, eu que conversei, eu que estruturei,
eu que tudo, e eu vou ficar com a menor parte”, eu falei, eu intervi, eu estava presente, falei
“Barusco, calma, porque você pode ser tirado daí também e acabar ficando com zero, acho
que é bom você não reclamar”,  aí ele acabou aquiescendo.  Então ficou certo 1/3 para a
“casa” e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores.

  208/212



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

atribuindo  a  si  um  papel  absolutamente  alheio  e  irrelevante,  de  modo  afastar  sua

responsabilidade criminal.

E, se de um lado não há se falar em confissão, de outro, as declarações

prestadas em interrogatório judicial, pelo momento em que são feitas, não são aptas a atrair

outro benefício legal, como aquele insculpido no artigo 16 do Código Penal (arrependimento

posterior).

Por fim, é certo que não foi celebrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

nenhum acordo de colaboração com  RENATO DUQUE.  Nesse sentido, nos autos da ação

penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, em sentença, este juízo reconheceu que tática similar

de acusado naquele processo não poderia ser admitida como colaboração.  E concluiu este

juízo na sentença daqueles autos : (…) A colaboração exige informações e provas adicionais.

Não  houve  acordo  de  colaboração  com o  MPF  e  a  celebração  deste  envolve  um aspecto

discricionário que compete ao MPF, pois não serve à persecução realizar acordo com todos os

envolvidos no crime, o que seria sinônimo de impunidade.

Dessarte, do teor de seu novo interrogatório não se extraem requisitos para

a concessão de nenhum benefício a  RENATO DUQUE,  devendo ele responder de modo

pleno pelos crimes que praticou.

6. REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna pela procedência par-

cial dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a)  a  condenação  de    MARCELO BAHIA ODEBRECHT como incurso  nas

penas: (i) do art. 333,  caput e parágrafo único, c/c art. 327, § 2º, do Código Penal por uma

vez (cf capítulo 2 supra); e (ii) do crime de lavagem de ativos, previsto no artigo 1º, da Lei nº

9.613/98, por  19 vezes  (número de transferências  efetuadas), todos em concurso material,

tudo na forma dos art. 29 do Código Penal;

b) a  absolvição de     MARCELO BAHIA ODEBRECHT,  por  falta  de provas

suficientes para a condenação (art. 386, VII, Código de Processo Penal), da imputação de seis
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condutas de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), referentes aos contratos firmados

pelo estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU e a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL (cf.

capítulo 3 supra); 

c)  a condenação de   ANTONIO PALOCCI FILHO como incurso nas penas:

(i) do art. 317,  caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por uma vez; e (ii) do artigo

1º,  da  Lei  nº  9.613/98,  por  19  vezes  (número  de  transferências  efetuadas),  todos  em

concurso material, tudo na forma dos art. 29 do Código Penal;

d) a condenação de   BRANISLAV KONTIC como incurso nas penas: (i)  do

art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por uma vez; e (ii) do artigo 1º, da

Lei nº 9.613/98, por  19 vezes  (número de transferências  efetuadas), em concurso material,

tudo na forma dos art. 29 e 30 do Código Penal;

e) a condenação de   JOÃO DE CERQUEIRA SANTANA FILHO como incurso

nas penas: (i) do art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por uma vez; e (ii)

do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, por 19 vezes (número de transferências efetuadas), todos

em concurso material, tudo na forma dos art. 29 e 30 do Código Penal;

f)  a condenação de        MONICA REGINA CUNHA MOURA como incursa nas

penas: (i) do art. 317,  caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por uma vez; e (ii) do

artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, por 19 vezes (número de transferências efetuadas), todos em

concurso material, tudo na forma dos art. 29 e 30 do Código Penal;

g) a condenação de    HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO

como  incurso  nas  penas do  artigo  1º,  da  Lei  nº  9.613/98,  por  19  vezes  (número  de

transferências efetuadas), em concurso material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;

h) a condenação de    LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES como incurso

nas  penas do  artigo  1º,  da  Lei  nº  9.613/98,  por  19  vezes  (número  de  transferências

efetuadas), em concurso material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;

i)    a condenação de   FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA como incurso nas

penas do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, por 19 vezes (número de transferências efetuadas),

em concurso material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;
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j)  a condenação de     OLIVIO RODRIGUES JUNIOR como incurso nas penas

do  artigo 1º,  da Lei nº 9.613/98, por  19 vezes  (número de transferências  efetuadas), em

concurso material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;

k)  a condenação de   MARCELO RODRIGUES como incurso nas penas do

artigo  1º,  da  Lei  nº  9.613/98,  por  19  vezes  (número  de  transferências  efetuadas),  em

concurso material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;

l)   a condenação de   RENATO DE SOUZA DUQUE como incurso nas penas

do  art. 317,  caput e §1º,  c/c art.  327,  §2º,  do Código Penal por seis vezes,  em concurso

material, tudo na forma do art. 29 do Código Penal;

m) a condenação de   JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ como incurso

nas penas do  art. 317,  caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por seis vezes, em

concurso material, tudo na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal;

n) a  condenação  de    EDUARDO  COSTA  VAZ  MUSA como incurso  nas

penas do art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por seis vezes, em concurso

material, tudo na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal;

o) a condenação de   JOÃO VACCARI NETO como incurso nas penas do art.

317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, do Código Penal por seis vezes, em concurso material, tudo

na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal;

p) a absolvição de      ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, por falta de provas

suficientes para a condenação (art. 386, VII, Código de Processo Penal), da imputação de seis

condutas de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), referentes aos contratos firmados

pelo estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU e a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL (cf.

capítulo 3 supra); 

q) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes  , ou do

seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimentos bancários

e  os  montantes  em  espécie  apreendidos  em  cumprimento  aos  mandados  de  busca  e

apreensão, no montante de, pelo menos, R$ 32.110.269,37110correspondente às operações

de lavagem de ativos narradas acima;

110 O valor corresponde à conversão em reais, na data de 26/10/2016, da quantia de  USD 10.219.691,08 
objeto de lavagem, conforme narrado nos presentes autos.
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r) sem prejuízo do disposto na alínea anterior, requer-se o  arbitramento

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS, com base no art. 387,

caput  e  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,  no  montante  de  R$

32.110.269,37111correspondente aos valores totais de propina paga.

Curitiba, 30 de maio de 2017.

                       

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira 
Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Julio Noronha
Procurador da República

111 O valor corresponde à conversão em reais, na data de 26/10/2016, da quantia de  USD 10.219.691,08 
objeto de lavagem, conforme narrado nos presentes autos.
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