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Brasília, 3 de fevereiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

VladimirAras

Procurador da República - Secretário de Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional
Procuradoria Geral da República
SAF Sul, Qd. 04, Conj. C, Bloco B, SI. 515
70.050-90.0 - Brasília - DF

Assunto: Cooperação Jurídica em Matéria Penal República Dominicana/Brasil - Caso Operação
Lava-Jato.

Nossa Ref.: 2017/00438.

Senhor Secretário,

1. Encaminhamos, com base na Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção (Convenção de Mérida), o anexo pedido de cooperação jurídica internacional formulado
pelas autoridades competentes da República Dominicana, referente ao caso Operação Lava-Jato.

2. Referido pedido tem por finalidade ter acesso ao Acordo de Leniência firmado entre a
Construtora Norberto Odebrecht e o Ministério Público Federal, incluindo seus anexos,
documentos e interrogatórios de testemunhas que possuam indícios de suborno e outros atos ilícios
envolvendo intermediários, funcionários públicos, empresários ou cidadão da República Dominicana.

3. Ressaltamos que o Estado requerente também solicitou cópia do Acordo de Leniência
firmado pela Odebrecht com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral
da Suíça. Contudo, já esclarecemos às autoridades dominicanas que o conteúdo dos Acordos
firmados com esses países deverá ser objeto de pedido de cooperação dirigido às autoridades norte-
americanas e suíças, respectivamente.

3. Ao tempo em que agradecemos a cooperação, colocamo-nos à disposição para
esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

Isalino Antônio (liacomet J(inior
Coordenador Geral

\./ ra/rags
SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 2o andar, Edifício Venâncio 3000, Brasília-DF. CEP - 70716-900

Telefone: +55 61 2025 8909 Fax: +55 61 2025 8915 E-mail: cooperacaopenal@mj.gov.br



ATO NO. 2-2017 em 24 de janeiro de 2017 | Eu, LAURA MARIA SERRA NOVA, intérprete do Tribunal de Primeira Instância do
Distrito Nacional, devidamente nomeada para o exercício das minhas funções, ATESTO que me foi apresentado um documento
originalmente na língua espanhola e foi traduzida a sua versão em português, de conformidade com o original, que de acordo com
a minha compreensão e julgamento é como segue:

[Selo Nacional incluído]

República Dominicana
Procuradoria-Geral da República

"Ano Nacional do Desenvolvimento Agroflorestal"

24 de janeiro de 2017

Santo Domingo, D.N.

República Dominicana

Ao Sr. Ricardo Andrade Saadi, Diretor do Departamento

de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica

Internacional, Secretário Nacional de Justiça, Ministério

da Justiça, SCN Quadra 06 Bloco A, 2o Andar-Shooping

ID Basilia / DF, Brasil, Código Posta 70000716900.

Assunto

Anexo

Prezado Sr. Saadi:

Pedido de Cooperação Jurídica Internacional em

matéria penal República Dominicana / Brasil.

Caso de Subornos Construtora Norberto Odebrecht.

Informações de apoio ao pedido de assistência

em matéria penal, datado de 20 do mês de janeiro do ano

2017, assinada por a Mag. Laura Guerrero Pelletier,

diretora da Procuradoria Especializada de

Perseguição da Corrupção Administrativa (PEPCA)

[Selo e assinatura incluídos]

Pela presente, o Procurador-Geral da República Dominicana, depois de transmitir as suas cordiais

saudações às autoridades da República Federal do Brasil, ao mesmo tempo que, respeitosamente,

enviamos, em virtude das nossas regras internas
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estabelecidas no Código de Processo Penal Dominicano, no Livro III, capítulo IV, que repertoriem

tudo sobre o protocolo a ser seguido nas investigações que exigem a cooperação jurídica

internacional; e, em particular, às disposições do artigo 14 da Convenção Interamericana contra

a Corrupção, Capítulo IV, artigo 43 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,

bem como as disposições dos artigos 9, 18 e 21 da Convenção das Nações Unidas contra o

Crime Organizado Transnacional, a carta rogatória contendo o pedido de cooperação jurídica

internacional formulada pela Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção

Administrativa (PEPCA), que têm por finalidade obter informações sobre uma investigação penal

que realiza sobre atos de corrupção envolvendo o enriquecimento ilícito e o suborno transnacional

de um funcionário público dominicano com a alegada participação dos empregados de

Construtora Norberto Odebrecht.

Esta solicitação conclui nosso pedido datado em 22 do mês de dezembro do ano 2016, enviada à

Direção do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,

Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, Brasil.

Por enquanto, e agradecendo pela sua cooperação, nos colocamos à sua disposição para qualquer

esclarecimento que possa ser necessário.

Com sentimentos de elevada consideração e estima, saúda-o,

JAR/LMGP/fc.

Laura Serra Nova - Intérprete Judicial

[Assinatura e selo incluídos]

Jean Rodriguez
Procurador-Geral da República
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Al

Asunto

Anexo

República Dominicana

Procuraduría General de Ia República
"Ano dei Desarrollo Agroforestal"

Enero 24, 2017

Santo Domingo, D. N.,

República Dominicana.

Senor, Ricardo Andrade Saadi, Director dei Departamento

de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica

Internacional, Secretaria Nacional de Justicia, Ministério

de Justicia, SCN Quadra 06, Bloco A, 2° Andar-Shooping

ID, Brasília/DF, Brasil, Código Postal 70000716900.

Solicitud de cooperación jurídica internacional, en

matéria penal República Dominicana / Brasil.

Caso Sobornos Constructora Norberto Odebrecht.

Informaciones para subvencionar pedido de asistencia

en matéria penal, de fecha 20 dei mes de enero dei ano

2017, suscritapor Ia Mag. Laura Ma. Guerreo Pelletier,

directora de Ia Procuraduría Especializada de

Persecución de Ia Corrupción Administrativa (PEPCA).

Distinguido senor Saadi:

Por médio de Ia presente, Ia Procuraduría General de Ia República Dominicana,

dispensa un cordial saludo a Ias autoridades de Ia República Federativa dei Brasil, a

Ia vez que muy respetuosamente remitimos, en atención a nuestras normas internas,
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establecidas en ei Código Procesal Penal Dominicano, en ei Libro III, Capítulo IV,

que consignan todo Io concerniente ai protocolo a seguir en Ias investigaciones que

requieren de cooperación judicial internacional; y de manera particular, a Io previsto

en ei artículo 14 de Ia Convención Interamericana Contra Ia Corrupción, en ei

Capítulo IV, artículo 43 de Ia Convención de Ias Naciones Unidas contra Ia

Corrupción, y a Io establecido en los artículos 9,18 y 21 de Ia Convención de Ias

Naciones Unidas contra Ia Delincuencia Organizada Transnacional, Ia solicitud de

asistencia formulada por Ia Procuraduría Especializada de Persecución de Ia

Corrupción Administrativa (PEPCA), que tiene por fin obtener información relativa

a una investigación penal que realiza sobre hechos de corrupción y soborno

transnacional, de funcionários públicos en Ia República Dominicana, con Ia

participación de Ia Constructora Norberto Odebrecht.

Esta solicitud completa nuestro requerimiento de fecha 22 dei mes de diciembre dei

afio 2016, enviada a ia Dirección dei Departamento de Recuperación de Activos y

Cooperación Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justicia, Ministério de

Justicia, Brasil.

Al tiempo agradecemos Ia cooperación, nos ponemos a Ia disposición para cualquier

aclaración que se haga oportuna.

Con sentimientos de alta consideración y estima, le saluda,

JAR/LMGP/fc.

/

Jean Rodríguez
Procurador General de Ia República"
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ATO NO. 3-2017 em 24 de janeiro de 2017 | Eu, LAURA MARIA SERRA NOVA, intérprete do Tribunal de Primeira Instância do
Distrito Nacional, devidamente nomeada para o exercício das minhas funções, ATESTO que me foi apresentado um documento
originalmente na língua espanhola e foi traduzida a sua versão em português, de conformidade com o original, que de acordo com
a minha compreensão e julgamento é como segue:

[Selo Nacional incluído]

República Dominicana
Procuradoria-Geral da República

'Ano Nacional do Desenvolvimento Agroflorestal"

[Selo e assinatura incluídos]

[Assinado em todas as páginas]

CARTA ROGATÓRIA INTERNACIONAL

PEDIDO DE INFORMAÇÕES DE APOIO Á ASSISTÊNCIA

EM MATÉRIA PENAL

1. Base Jurídica: Este pedido baseou-se nos seguintes instrumentos internacionais:

a. Convenção Interamericana contra a Corrupção - OEA (ratificada pela República

Dominicana em 20 de Novembro de 1998).

b. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ratificada pela República

Dominicana em 18 de Julho de 2006).

c. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção

de Palermo), assinada pela República Dominicana em 12 de dezembro de 2000 e

ratificado em 26 de Outubro de 2006.

Destinatário:

Remetente:

Autoridade Central do Brasil

Procurador-Geral da República Dominicana,

Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional.
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[Selo e assinatura incluídos]

Autoridade Requerente: Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção

Administrativa (PEPCA).

A Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção Administrativa (PEPCA) executa suas

funções de acordo com as disposições do texto contido no artigo 88 do Código de Processo Penal,

a Lei No. 76-02, como o artigo 610 da Lei No. 821 de Organização Judiciária, isto é, a própria

realização de todas as formalidades e procedimentos, noutras palavras, investigar os crimes,

recolher provas e a levarem a julgamento os responsáveis, através do Ministério público.

A Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção Administrativa (PEPCA), como uma

dependência do Gabinete do Procurador-Geral, também executa funções ao amparo das

disposições da Lei Orgânica do Ministério Público, marcada com o número 133-11; lida com a

investigação, o processamento, apresentação e manutenção do Ministério Público nos casos de

ações ou fatos de corrupção administrativa na República Dominicana.

Para cumprir seus objetivos, a Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção

Administrativa (PEPCA), dirigida por uma procuradora-geral do tribunal com jurisdição nacional e

uma equipe de ministros do governo especializado para prosseguir e submeter conforme aos fatos

de corrupção que afetam o setor público na República Dominicana.

Referência: Casos Subornos Construtora Norberto Odebrecht.



[Selo e assinatura incluídos]

6. Pessoas objeto do inquérito:

Na República Dominicana, a Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção

Administrativa (PEPCA), deu inícios a pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria

Penal à autoridades de diversos países; da qual informação foi obtida respeito de contas de

dinheiros que poderiam ser usadas pela construtora brasileira Odebrecht para pagamentos a

empresas comerciais, funcionários públicos e pessoas físicas dominicanas.

Fatos

A Procuradoria Especializada de Perseguição da Corrupção Administrativa (PEPCA) recebeu, em

30 de setembro do ano 2015, o Oficio No. 6142/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, de Brasília, datado em

26 de agosto de 2015, assinado pelo Coordenador Geral do Departamento de Recuperação de

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, o senhor Carlos Henrique

Nascimento Barbosa; pelo qual se solicita assistência jurídica internacional em matéria penal,

para a obtenção de documentação bancaria respeito ao Grupo Odebrecht.

No pedido de assistência jurídica internacional em matéria penal, os procuradores Deltan

Martinazzo, Roberson Henrique Pozzobon e Antônio Welter, do Ministério Público Federal do

Brasil, indicam que se trata da "Operação lavagem de automóveis", sendo o maior esquema de

corrupção descoberto na história do Brasil e tomaram conhecimento, e havendo indícios

suficientes, que as contas bancarias propriedade do Grupo Odebrecht mantidas em outras

instituições financeiras de outros países, entre eles, a República Dominicana, foram feitos

pagamentos aos altos funcionários públicos da Petróleo Brasileno S/A - Petrobas, sendo seu

acionista maioritário o governo brasileiro.

IV-* Rágipa 3?de10



[Selo e assinatura incluídos]

Os procuradores Deltan Martinazzo, Roberson Henrique Pozzobon e Antônio Welter, do

Ministério Público Federal do Brasil, estimam que o montante total dos subornos a diretivos de

Petrobas em aproximadamente dois mil milhões de dólares dos Estados Unidos

(US$2,000,000,000.00) e que o Grupo Odebrecht participou no pagamento de subornos para

manipular as licitações de contratações realizadas por a Petrobas.

Os procuradores do Ministério Público Federal do Brasil identifica como empresa do Grupo

Odebrecht à Construtora Norberto Odebrecht, por meio duma conta no Banco Popular

Dominicano na República Dominicana.

Os procuradores do Ministério Público Federal do Brasil encontraram provas tais como, a

colaboração de Paulo Robert Costa, ex-Diretor de Petrobas, que reconhece ter recebido suborno

dos empreiteiros e comprometeu-se a retornar aproximadamente vinte e sete milhões de dólares

(US$27,000,000.00), que recebeu da Odebrecht.

Foram obtidos de Pedro José Barusco Filho pelos procuradores, quem foi agente de Petrobas e

conjuntamente com Renato Duque, Diretor da Petrobas, decidiram retornar aproximadamente

cento milhões de dólares (US$100,000.000.00) que tem escondido em contas na Suíça o quais

foram pagados pela Odebrecht a título de suborno.

Na República Dominicana, a multinacional Odebrecht teria pago a traves de intermediário o

representante comercial subornos aos funcionários públicos de aproximadamente noventa e dois

milhões de dólares (US$92,000,000.00), de acordo com o artigo número 62 do contrato Estados

Unidos Odebrecht, S.A.

(/•- \?--«2^ ' ;\

V-">. •Rágioai^dèiio c;je



[Selo e assinatura incluídos]

É fato notório que a multinacional Odebrecht chegara a acordos com vários países no decurso da

investigação a quais estiver submetida pelas ações irregulares tendentes à vantagem econômica

das empresas pertencentes à companhia. O primeiro foi anunciado pela própria Odebrecht, em 21

de dezembro do ano 2016. Consistiu na assinatura dum acordo com o Ministério Público Federal

do Brasil, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Procuradoria Geral da

Suíça "para resolução da investigação sobre a participação da empresa na realização de atos

ilícitos praticados em benefício das empresas pertencentes ao grupo econômico". A sociedade

gestora do grupo concordo em revelar feitos ilícitos no Brasil e no exterior e assumiu a

responsabilidade pela violação das leis brasileiras e suíças, e a lei anticorrupção dos Estados

Unidos (Lei de Praticas Corruptas no Exterior -FCPA).

Neste sentido, a construtora brasileira Odebrecht pagará uma multa de aproximadamente dos mil

seiscentos milhões (US$2,600,000,000.00) de dólares dos Estados Unidos, aos Estados Unidos,

Suíça e Brasil, pelo pagamento de subornos a funcionários e entidades comerciais em virtude do

acordo com os Estados Unidos da América, através do seu sistema de justiça criminal.

No decurso das inquisições realizadas pelo Procurador Geral da República e a Procuradoria

Especializada de Perseguição da Corrupção Administrativa (PEPCA), se adiantam, as declarações

tomadas pelo senhor Marcelo Hofke, como gerente da construtora Odebrecht para a República

Dominicana e Angel Rondon Rijo, representante comercial e de negócios para a República

Dominicana da construtora Odebrecht.



[Selo e assinatura incluídos]

Disposições Legais Aplicáveis:

a. Constituição da Republica Dominicana.

O artigo 146 condena toda forma da corrupção nos órgãos do Estado e consequentemente

estabelece que:

• Será punido com as sanções determinadas pela lei, qualquer pessoa que utilize fundos

públicos ou tire vantagem de sua posição nos órgãos e organismos do Estado, as suas

agências ou instituições autônomas, obtendo para si ou para um terceiro benefício

econômico;

• Igualmente, será sancionada a pessoa que conceda benefícios em favor dos seus sócios,

família, parentes, amigos ou afins;

• É obrigatório, em conformidade com as disposições da lei, a declaração de bens dos
funcionários públicos, a quem corresponde demonstrar a origem de sua propriedade, antes

e no momento em que deixarem o cargo ou a pedido da autoridade competente;

As pessoas condenadas por crimes de corrupção lhes serão aplicada, sem prejuízo de

outras sanções previstas na lei, a pena da degradação cívica e será exigida a restituição
dos os bens ilicitamente apropriados;

A lei pode estabelecerum prazo de prescrição mais longo do que o normal para os casos

de crimes de corrupção e um regime de benefícios processuais restritivos.



[Selo e assinatura incluídos]

b. Lei No. 448-06 sobre Corrupção no Comércio e Investimento, de 8 de dezembro de 2006:

O artigo 2 define e pune o crime de suborno, de acordo com a seguinte observação: "Qualquer

funcionário público, ou pessoa que exerça funções públicas, que solicite ou aceite, direta ou

indiretamente, qualquer objeto de valor pecuniário, como um favor, promessa ou vantagem,

para si ou para outra pessoa, em troca da realização ou omissão de qualquer ato relevante

para exercer suas funções públicas, em assuntos que afetem o comércio ou investimento

nacional ou internacional, será considerado culpável de suborno, e, como tal, será punido com

a pena de três (3) a dez (10) anos de prisão e multa de duas vezes as recompensas recebidas,

solicitadas ou prometidas, sem que, em qualquer caso, poda ser inferior a cinqüenta salários

mínimos".

c. A Lei No. 72-02 contra o Lavado de Dinheiro de Tráfico ilícito de Drogas e substâncias

Controladas e Outros Delitos Graves:

O artigo 8, letra (b), pune as ganhos de capital derivadas de atividades criminosas de

corrupção; igualmente, o artigo 31 da referida Lei estabelece que "quando uma pessoa é

condenada por violação desta lei, o juiz ordenará sejam apreendidos e alocados os bens,

produtos e instrumentos relacionados com o delito, nos termos desta lei." O que resulta em

uma penalidade superior a três (3) anos e inferior a 10 (dez) anos, e multa equivalente ao

ganho de capital.

d. Código Penal da República Dominicana:

As disposições contidas nos artigos 166, 167, 171, 172, 175 e 177, que punem o

comportamento típico de corrupção, roubo e



[Selo e assinatura incluídos]

apropriação de valores, extorsão e suborno, respectivamente, estabelecem penas severas

acompanhadas da degradação cívica; copiada exatamente, eles têm a seguinte redação:

"Art. 166.- O crime cometido por um funcionário público no exercício das suas funções, é uma

prevaricação. "

"Art. 167.- A degradação cívica será imposta ao crime de prevaricação, em todos os casos em

que a lei não preveja sanções mais severas ".

"Art. 171.- A apropriação por parte de qualquer funcionário o empregado, de dinheiro,

propriedade, fornecimento ou valor, para destina-lo a um uso e outro fim para o qual não foi

outorgado ou colocado sob sua custódia; ou a falha, negligência ou recusa prestar contas

justas do dinheiro recebido, selos postais, selos da Receita Federal, papel selado, terrenos,

edifícios, úteis, mobília, equipamentos, materiais, fornecimentos ou outras coisas de valor,

serão tomados como evidência prima facie de peculato ".

"Art. 175.- (Alterado pela Lei No. 575 de 1920). O funcionário ou agente ou funcionário

público ou agente do Governo que abertamente, por simulação de atos ou por interposição de

pessoa, recebe um interesse ou recompensa., não prevista na lei, nos atos, adjudicação ou

empresas cuja administração ou fiscalização é confiada ao Secretário de Estado ou de

escritório naquele realiza um cargo o qualquer deles quando os atos, adjudicações ou

empresas que sejam iniciados ou submetido à ação da Secretaria de Estado ou do escritório,

será punido com pena de prisão correcional de seis meses a um ano e multa de um montante

não superior a um quarto ^^^"?^r:'^-v



[Selo e assinatura incluídos]

ou menos de um duodécimo das restituições e redenções conceder. Será imposta a pena de

desclassificação perpétua aos cargos ou posições públicos (...) ".

Art. 177. (Alterado pela Lei No. 3210 No. 1952). Qualquer funcionário público ou funcionário

público ou empregado da ordem administrativa, municipal ou judicial, por dádiva ou promessa.,

utilize o seu ministério para realizar um ato que, apesar de justo, não esteja sujeito ao salário,

será punido com a degradação cívica e condenado a uma multa de duas vezes os presentes,

recompensas ou promessas remuneratórios, sem que, em qualquer caso, aplique uma multa

por debaixo de cinqüenta pesos, ou pena de prisão inferiora seis meses "prevista no artigo 33

do mesmo Código, o pronunciamento será simples obrigatório ... ".

6. Descrição da ajuda pedida:

O seguinte deverá ser requerido das autoridades brasileiras:

a. Acordo de Leniência, datado de 21 de dezembro do ano 2016, assinado entre a

Construtora Norberto Odebrecht, o Ministério Público Federal do Brasil, com o departamento

de Justiça dos Estados Unidos e o procurador-geral da Suíça para resolução da investigação

sobre a participação da empresa na realização de atos ilícitos.

b. Cópia autenticada dos anexos ou suportes do referido acordo, incluindo os documentos e

interrogatórios das testemunhas relacionados à possível participação no suborno ou outros

atos ilícitos por intermediários, funcionários públicos, empresários ou cidadãos de

nacionalidade Dominicana.



7. Objetivo do pedido:

Estes atos de suborno que teriam prejudicado ao Estado Dominicano, levaram à implementação

de diversas medidas de investigação pela Procuradoria-Geral da República Dominicana, o que

permitiu a obtenção de evidências para apoiar uma presunção além de uma dúvida razoável que
pagamentos indevidos foram recebidos no país da construtora Odebrecht a fim de obter

vantagens no processo de licitação de obras.

8. Contato:

Paraqualquer questão ou pergunta por favor contate a Laura Maria Guerrero Pelletier, telefone 809-

533-3522, ext. 418, 405, 1414, telefone 809 480-9436, correio electrónico:

lquerrero@pgr.qpb.com.do.

Pela presente carta rogatória, aproveitamos para apresentar nossa mais elevada consideração.

Na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana aos vinte e quatro (24) dias de

janeiro, dos mil dezessete (2017).

[Selo e assinatura incluídos]

Laura Ma. Guerrero Pelletier

Diretora

-.. ..... ->A
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Laura Serra Nova - Intérprete Judicial
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República Dominicana

Procuraduría General de Ia República
"Ano dei Desarrollo Agroforestal"

CARTA ROGATÓRIA INTERNACIONAL

INFORMACIONES PARA SUBVENCIONAR PEDIDO DE ASISTENCIA

EN MATÉRIA PENAL

1. Base Legal: Esta solicitud está basada en los siguientes instrumentos

internacionales:

a. Convención Interamericana contra Ia Corrupción - OEA (Ratificada por

República Dominicana ei 20 de noviembre dei ano 1998).

b. Convención de Ias Naciones Unidas contra Ia Corrupción (Ratificada por

República Dominicana ei 18 de julio dei ano 2006).

c. Convención de Ias Naciones Unidas contra Ia Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo), suscrita por República Dominicana

ei 12 de diciembre de 2000 y ratificada ei 26 de octubre de 2006.

2. Destinatário: Autoridad Central de Brasil.

3. Remitente: Procuraduría General de Ia República Dominicana,

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.
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4. Autoridad Requirente: Procuraduría Especializada contra Ia Corrupción

Administrativa (PEPCA).

La Procuraduría Especializada de Persecución de Ia Corrupción Administrativa

(PEPCA), asume funciones derivadas de Ias disposiciones dei texto consignado en

ei artículo 88 dei Código Procesal Penal, Ley No. 76-02, como dei artículo 610 de Ia

Ley No. 821 de Organización Judicial, o sea, realizar por si mismo todos los trâmites

y procedimientos, esto es, investigar los crímenes, reunir Ias pruebas y entregar sus

autores a los tribunales, via los procuradores fiscales.

La Procuraduría Especializada de Persecución de Ia Corrupción Administrativa

(PEPCA), como dependência de Ia Procuraduría General de Ia República también

asume funciones en virtud de Ias disposiciones de Ia Ley Orgânica dei Ministério

Público, marcada con ei número 133-11; maneja Ia investigación, persecución,

presentación y sostenimiento de Ia acción penal pública en los casos o hechos que

involucren acciones de corrupción administrativa en Ia República Dominicana.

Para ei cumplimiento de sus objetivos, Ia Procuraduría Especializada

de Persecución de Ia Corrupción Administrativa (PEPCA), cuenta con Ia dirección a

cargo de una procuradora General de Corte con competência nacional y un equipo

de ministérios públicos especializados para perseguir y someter conforme a los

hechos de corrupción que afectan ai sector público en República Dominicana.

5. Referencia: Caso Sobornos Constructora Norberto Odebrecht.
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6. Personas investigadas:

En República Dominicana, Ia Procuraduría Especializada de Persecución de Ia

Corrupción Administrativa (PEPCA), ha cursado instâncias de Cooperación Jurídica

Internacional en Matéria Penal, a autoridades de diversos países; respecto de Ias

cuales, se aguarda Ia recepción de información que de cuentas de sumas de dinero,

que pudieron ser entregadas por Ia constructora brasilena Odebrecht, a funcionários

públicos, sociedades comerciales y personas físicas dominicanas.

7. Hechos:

La Procuraduría Especializada de Persecución de Ia Corrupción Administrativa

(PEPCA), recibió en fecha treinta (30) de septiembre dei ano 2015, ei Oficio No.

6142/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, desde Brasília, fechado 26 de agosto de 2015,

suscrito por ei Coordinador General dei Departamento de Recuperación de Activos

y Cooperación Jurídica Internacional, dei Ministério de Justicia, ei senor Carlos

Henrique Nascimento Barbosa; en ei que se solicita asistencia jurídica internacional

en matéria penal, para Ia obtención de documentación bancaria respecto ai Grupo

Odebretch.

En Ia solicitud de asistencia jurídica internacional en matéria penal, los procuradores

Deltan Martinazzo, Roberson Henrique Pozzobon y Antônio Welter, dei

Ministério Público Fiscal de Brasil, apuntan que se trata de Ia "Operación lavado

de autos", que es ei mayor plan de corrupción descubierto en Ia historia de Brasil,

y que tienen indícios suficientes de que Ias cuentas bancarias de titularidad dei

Grupo Odebretch mantenidas en instituciones financieras de otros países, entre

ellos, Ia República Dominicana, se realizaban pagos de sobornos a los altos

funcionários públicos de Petróleo Brasileno S/A - Petrobras, cuyo accionista

mayoritario es ei gobierno brasileno.
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Los procuradores Deltan Martinazzo, Roberson Henrique Pozzobon y Antônio

Welter, dei Ministério Público Fiscal de Brasil, estiman ei importe total de los

sobornos a directivos de Petrobras, en alrededor de dos mil millones de dólares

americanos (US$2,000,000,000.00), y que ei Grupo Odebretch participo en ei pago

de sobornos, para manipular Ias licitaciones de contrataciones realizadas por

Petrobras.

Los fiscales dei Ministério Público Fiscal de Brasil, identificaron como empresa dei

Grupo Odebretch, a Ia Constructora Norberto Odebretch, con una cuenta en ei

Banco Popular Dominicano, en República Dominicana.

Losfiscales de Ministério Público Fiscalde Brasil, han recabado pruebas tales como,

Ia colaboraciónde Paulo Robert Costa, quien fue un ex-Directorde Petrobas, quien

reconoció haber recibido soborno de los contratistas, y se comprometió a regresar

aproximadamente veinte y siete millones de dólares (US$27,000,000.00), que recibió

de Ia Odebrecht.

Los fiscales recabaron de Pedro José Barusco Filho, quien fue agente de Petrobas, y

en combinación con Renato Duque, Director de Petrobas, han decidido regresar

aproximadamente cien millones de dólares (US$100,000.000.00) que tienen ocultos

en cuentas en Suiza, los cuales fueron pagados por Odebrecht a modo de soborno.

En Ia República Dominicana Ia multinacional Odebrecht habrían pagado a través

de un intermediário o representante comercial sobornos a funcionários públicos por

aproximadamente noventa y dos millones de dólares (US$92,000,000.00), conforme

ei ordinal número 62 dei acuerdo Estados Unidos Odebrecht, S. A.
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Resulta un hecho notório que Ia multinacional Odebrecht ha llegado a acuerdos con

vários países dentro de Ias investigaciones a Ias que está sometida por Ias acciones

irregulares tendentes ai beneficio econômico de empresas pertenecientes a Ia

companía. El primero fue anunciado por Ia propia Odebrecht, ei 21 de diciembre

dei ano 2016. Consistió en Ia firma de un acuerdo con ei Ministério Público Federal

de Brasil, con ei Departamento de Justicia de Estados Unidos y con Ia Procuraduría

General de Suiza "para Ia resolución de Ia investigación sobre Ia participación de Ia empresa

en Ia realizacion de actos ilícitos practicados en beneficio de Ias empresas pertenecientes ai

grupo econômico". El holding dei grupo concordo en revelar hechos ilícitos en Brasil

y ei exterior, y asumió su responsabilidad por Ia violación de Ias legislaciones

brasilefia y suiza, y Ia ley estadounidense anticorrupción (Foreign Corrupt Practices

Act -FCPA).

En ese tenor, Ia constructora brasilefia Odebrecht pagará una multa de

aproximadamente, dos mil seiscientos millones (US$2,600,000,000.00) de dólares

americanos, a Estados Unidos, Suiza y Brasil, por ei pago de sobornos a funcionários

y a entidades comerciales, en razón dei acuerdo con los Estados Unidos de América,

a través de su sistema de justicia penal.

Dentro de Ias indagatorias realizadas por Ia Procuraduría General de Ia República y

Ia Procuraduría Especializada de Persecución de Ia Corrupción Administrativa

(PEPCA), se adelantan, Ias declaraciones tomadas a los senores Marcelo Hofke, en

su condición de gerente de Ia constructora Odebrecht para Ia República

Dominicana, y Ángel Rondón Rijo, en su condición de representante comercial y

de negócios para Ia República Dominicana de Ia constructora Odebrecht.
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8. Disposiciones Legales que tienen aplicación:

a. Constitución de Ia República Dominicana.

En ei artículo 146 se condena toda forma de corrupción en los órganos dei Estado y

en consecuencia establece que:

• Será sancionada con Ias penas que Ia leydetermine, toda persona que sustraigafondos

públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos dei

Estado, sus dependências o instituciones autônomas, obtenga para si o para terceros

provecho econômico;

• De igual forma será sancionada Ia persona que proporcione ventajas a sus asociados,

familiares, allegados, amigos o relacionados;

• Es obligatoria, de acuerdo con Io dispuesto por Ia ley, Ia declaración jurada de bienes

de Ias y los funcionários públicos, a quienes corresponde siempre probar ei origen de

sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de

autoridad competente;

• A ias personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio

de otras sanciones previstas por Ias leyes, Ia pena de degradación cívica, y se les

exigirá Ia restitución de Io apropiado de manera ilícita;

• La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinários

para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de benefícios procesales

restrictivo.
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b. Ley No. 448-06 sobre Soborno en ei Comercio y Ia Inversión dei 8 de diciembre

dei ano 2006:

En su artículo 2 define y castiga ei tipo penal de soborno, bajo ei senalamiento

siguiente: "Todo funcionário público o persona que desemperre funciones públicas que

solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniário, como

favor, promesa o ventaja, para si mismo o para otra persona, a cambio derealizar u omitir

cualquier acto pertinente ai ejercicio de susfunciones públicas, en asuntos que afecten ei

comercio o Ia inversión nacional o internacional, se considerara reo de soborno, y como

tal será castigado con Ia pena de três (3) a diez (10) anos de reclusión y condenado a una

multa dei duplo de Ias recompensas recibidas, solicitadas oprometidas, sin que, enningún

caso, pueda ser inferior a cincuenta salários mínimos".

c. La Ley No. 72-02 contra ei Lavado de Activos Provenientes dei Tráfico Ilícito

de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves:

En su artículo 8 letra (b), castiga ei incremento patrimonial derivado de

actividades delictivas dei tipo de Corrupción; asimismo, ei artículo 31 de Ia

precitada Ley, establece que: "cuando una persona sea condenada por violación a Ia

presente ley, ei tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados

con Ia infracción sean decomisados y destinados conforme aesta ley". Lo cual deriva en

una sanción três (3) anos ni mayor de diez (10) anos y a una multa equivalente ai

incremento patrimonial.

d. Código Penal de Ia República Dominicana:

Disposiciones contenidas en Ias disposiciones de los artículos 166,167,171,172,

175 y 177, que castigan Ia conducta típica de prevaricación, sustracción y
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apropiación de valores, concusión y soborno, respectivamente, estableciendo

sanciones graves aparejadas de Ia degradación cívica; copiado textualmente,

rezan así:

"Art. 166.- El crimen cometido por un funcionário público en ei ejercicio de sus

funciones, es unaprevaricación".

"Art. 167.- La degradación cívica se impondrá ai crimen de prevaricación, en todos los

casos en que Ia ley no pronuncie penas másgraves".

"Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionário o empleado, de dinero,

propiedad, suministro o valor, para destinado a un uso yfin distinto deaquellos para los

cuales lefue entregado o puesto bajo su guarda; o Ia falta, negligencia o negativa a rendir

cuenta exacta dei dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel

sellado, terreno, edifícios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas

de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco".

"Art. 172.- Cualquier funcionário o empleado público, convicto de desfalco, de

conformidad con los dispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multa

no menor de Ia suma desfalcada y no mayor de três veces dicha cantidad y con Ia pena de

reclusión. (...)".

"Art. 175.- (Modificado Ley No. 575 de 1920). El empleado ofuncionário, u oficial

público, o agente dei Gobierno que, abiertamente, por simulación de actos, o por

interposición de persona, reciba un interés o una recompensa, no prevista por Ia ley, en

los actos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilância esteencomendada

a Ia Secretaria de Estado u oficina en Ia cual desempenare algún cargo de cualquiera de

Ias expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fueren iniciadas o

sometidas a Ia acción de dicha Secretaria de Estado u oficina, será castigado con prisión

correccional de seis meses a un ano, y multa de una cantidad no mayor a Ia cuarta parte
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ni menor que Ia duodécima parte de Ias restituciones y redenciones que se concedan. Se

impondrá, además, ai culpable Ia pena inhabilitación perpetua para cargos u ofícios

públicos (...)".

"Art. 177.- (Modificado de Ia Ley No. No. 3210 de 1952). Elfuncionário o empleado

público o empleado público dei orden administrativo, municipal ojudicial que, por dádiva

o promesa, prestare su ministério para efectuar un acto que, aunque justo, noeste sujeto

a salário, será castigado con Ia degradación cívica y condenado a una multa dei duplo de

Ias dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningún caso, pueda esa

multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses ei "encarcelamiento" que

establece ei artículo 33 de este mismo Código, cuyo pronunciamiento será simple

obligatorio..."'.

9. Descripción de Ia ayuda solicitada:

Se deberá solicitar a Ias autoridades de Brasil:

a. Acuerdo de Lenidad de fecha 21 de diciembre dei ano 2016, firmado entre

Ia Constructora Norberto Odebrecht, ei Ministério Público Federal de Brasil,

con ei Departamento de Justicia de Estados Unidos y con Ia Procuraduría

General de Suiza para resolución de Ia investigación sobre Ia participación de

Ia empresa en Ia realizacion de actos ilícitos.

b. Copia certificada de los anexos o soportes dei referido acuerdo, incluyendo

los documentos y entrevistas practicados a testigos en que haya salido a

relucir Ia posible participación en los sobornos u en otro ilícitocualquiera de

intermediários, funcionários públicos, empresários o ciudadanos de

nacionalidad dominicana.
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10. Objetivo de Ia solicitud:

Estos actos de soborno que habrían perjudicado ai Estado Dominicano, han

motivado Ia realizacion de diferentes diligencias de investigación por parte de Ia

Procuraduría General de Ia República Dominicana, conforme a Ias cuales se han

obtenido evidencias para sustentar una presunción más allá de Ia duda razonable,

de que en ei país fueron recibidos pagos indebidos, por parte de Ia constructora

Odebrecht, con ei fin de obtener ventajas en los procesos de licitación de obras.

11. Contacto:

Ante cualquier requerimiento o interrogante favor contactar a Ia Lida. Laura Maria

Guerrero Pelletier, telefono 809-533-3522, exts. 418, 405,1414, celular 809 480-9436,

correo electrónico: lguerrero@pgr.gob.com.do.

Sírvase aceptar, por médio de Ia presente carta rogatória, Ias consideraciones de

nuestra más alta estima personal hacia ustedes.

En Ia ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de Ia

República Dominicana, a los veinticuatro (24) dias dei mes de enero dei ano dos mil

diecisiete (2017).

LicaãTLauraMa. Guerrero Pelletier
Directora

LMGP/fc.
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