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    RENATO DE SOUZA DUQUE, já qualificado 

nos autos da Ação Penal em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, para através de seus advogados infra firmados aduzir suas 

 

    Nos termos e fundamentos que pede vênia para 

expor e ao final requerer seja julgada improcedente a denúncia: 

 

RETROSPECTIVA. 

 

Em 28 de outubro 2016, o parquet formalizou a acusação em face 

do peticionário (e de outros 14 coacusados), imputando-lhe o art. 317, caput e 

§1º, c/c art. 327, §2º, do CP, por 06 vezes
1
. 

Em síntese, a exordial narra um pretenso esquema de corrupção 

firmado entre o peticionário, Ex-Diretor de Serviços, o Ex-Gerente Executivo de 
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Engenharia, Roberto Gonçalves, então funcionários da Petrobras (“Casa 1”), os 

Diretores e Presidente da empresa SETE BRASIL Eduardo Musa, Pedro Barusco 

e  João Carlos de Medeiros Ferraz, (“Casa 2”), os agentes do núcleo político 

(supostamente coordenados por João Vaccari Neto e Antonio Palocci Filho), e os 

representantes comerciais do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, para aceitarem 

promessas indevidas com o objetivo de favorecer aquela sociedade empresária 

durante os contratos celebrados entre os Estaleiros e a SETE BRASIL (que, por 

sua vez, foi contratada pela Petrobras), cf. o item V.3.2 da denúncia
2
. 

Segundo o MPF, a despeito da SETE BRASIL não ser uma 

empresa pública, a partir de sua criação 

 

“PEDRO BARUSCO esclareceu que havia um acerto firmado entre 

os Estaleiros, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (JOÃO 

VACCARI), os Diretores da SETE BRASIL e o então Diretor de 

Serviços da Petrobras, RENATO DUQUE, para que 1% do valor de 

contratação das sondas pela PETROBRAS fosse destinado ao 

pagamento de propina, sendo que, deste montante, a distribuição das 

vantagens indevidas, conforme determinação de JOÃO VACCARI”3,. 

 

O MPF admite que, no âmbito da Operação LavaJato, foram 

apreendidos e-mails da Odebrecht e a lista “Programa Especial Posição 

Italiano”, sendo  

“possível verificar sistemática criminosa muito parecida com 

aquela instalada na PETROBRAS, da prática sistemática de 

delitos de cartel, corrupção, organização criminosa e lavagem de 

dinheiro, nos seguintes entes públicos: ELETRONUCLEAR, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ELETROBRÁS, dentre outros, envolvendo o 
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cometimento de delitos de cartel, corrupção, organização criminosa, 

lavagem de dinheiro, dentre outros”4. 

 

Por este motivo, o parquet sustenta que teria sido estabelecida uma 

extensão do primeiro grupo (“esquema de corrupção” na Petrobras), através da 

interferência de altos funcionários da administração federal em favor da 

Odebrecht, mediante um  

“amplo e constante esquema de corrupção entre ANTONIO 

PALOCCI, seu assessor BANISLAV KONTIC, e os altos executivos 

da Odebrecht (...), 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 propina solicitado por 

ANTONIO PALOCCI”, “para que, sempre que solicitado pelos altos 

executivos do Grupo Odebrecht, ANTONIO PALOCCI defendesse 

os interesses do grupo empresarial nas decisões adotadas pela alta 

administração federal”, um “estrato qualificado e privilegiado de 

interlocução com a cúpula do Poder Executivo Federal”5. 

 

Nos termos utilizados na inicial, como contrapartida à atuação do 

núcleo político “nos bastidores do poder” do Governo Federal, o Ex-Ministro da 

Casa Civil, Antonio Palocci e seu assessor teriam recebido “recursos escusos” 

mesmo após sair do cargo, já que ainda “possuía forte ascendência e influência”. 

Esses valor teriam sido virtualmente contabilizados através de uma planilha 

controlada por Marcelo Odebrecht, intitulada “Programa Especial Italiano”, que 

seria uma “espécie de ‘conta corrente de propina’”
6
. 

Para o MPF, tais repasses seriam paralelos ao “esquema ilícito 

estruturado contra a PETROBRAS
 7

, mas também concomitantes, na medida em 

que, segundo a acusação,  
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“MARCELO ODEBRECHT, de modo consciente e voluntário, para 

que obtivesse benefícios em favor do Grupo ODEBRECHT, em data 

ainda não precisada, mas certo que próximo ao período compreendido 

entre o ano de 2010 e ano de 2011, ofereceu e prometeu a ANTONIO 

PALOCCI vantagem indevida para determiná-lo a interferir nas 

decisões da alta administração da PETROBRAS e a omitir atos de 

ofício, tudo com o propósito de favorecer o Grupo ODEBRECHT na 

contratação de sondas com a Petrobras”8. 

 

Os delitos atinentes ao Ex-Deputado Federal Antonio Palocci foram 

descritos no item V.2 da exordial
9
. Na sequência, a vestibular descreve a 

“corrupção envolvendo contratos firmados pela ODEBRECHT com a 

PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL”, no item V.3 da denúncia
10

. 

Segundo o parquet, teria sido apurada a existência do suposto 

acordo de corrupção, visando o recebimento de vantagens espúrias pelo Sr. 

Renato de Souza Duque, enquanto Ex-Diretor de Serviços da Petrobras, bem 

como pelos coacusados Pedro Barusco (Gerente de Operações da empresa SETE 

BRASIL), João Carlos de Medeiros Ferraz (Diretor-Presidente da SETE 

BRASIL) e Eduardo Musa (Diretor de Participações da referida empresa), além 

dos demais corréus, para favorecer a contratação da empresa SETE BRASIL 

para o afretamento de 6 Unidades de Perfuração Marítimas (UPM’s) e a 

prestação de serviços de operação destas sondas para a extração de petróleo, 

incorrendo, em tese, a prática de 06 atos de corrupção passiva (item V.3.2)
11

. 

Em verdade, trata-se de UM ÚNICO CERTAME (CONVITE Nº 

096664611) QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO DA SETE BRASIL 

PARA O AFRETAMENTO (ALUGUEL) E OPERAÇÃO DE 21 SONDAS. 

Por sua vez, a SETE BRASIL se responsabilizava pela construção das 21 
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UPM’s (que seriam posteriormente alugadas à Petrobras), em quatro 

estaleiros: KEPPEL FELS, ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO GRANDE e 

JURONG. Durante a instrução foram ouvidas várias testemunhas, o Ministério 

Público e as partes juntaram documentos, sendo que ao final o acusado prestou 

interrogatório colaborando com o esclarecimento dos fatos. 

Ao final o Ministério Público Federal requereu a condenação do 

acusado, bem como lhe seja negado o benefício da colaboração premiada nos 

termos da Lei 9.613/98. 

 

DO MÉRITO. 

 

Impende dizer desde já que a denúncia deve ser rejeitada contra 

Renato de Souza Duque.  As seis imputações de corrupção passiva na verdade se 

resumem a um contrato de licitação UM ÚNICO CERTAME (CONVITE Nº 

096664611) QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO DA SETE BRASIL 

PARA O AFRETAMENTO (ALUGUEL) E OPERAÇÃO DE 21 SONDAS. 

Por sua vez, a SETE BRASIL se responsabilizava pela construção das 21 

UPM’s (que seriam posteriormente alugadas à Petrobras), em quatro 

estaleiros: KEPPEL FELS, ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO GRANDE e 

JURONG. 

Criteriosa leitura da prova demonstra sem maiores esforços que 

Renato Duque não teve qualquer participação nos procedimentos de criação da 

Sete Brasil e também não teve qualquer participação nos procedimentos 

licitatórios. 

Todos os depoimentos colhidos durante a instrução demonstram 

sem margem a dúvida que Renato Duque não interferiu nas licitações e não agiu 

para beneficiar qualquer das partes envolvidas no certame licitatório. Citamos 

aqui Marcio Faria: 
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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 especificamente? 

Márcio Faria da Silva: - Na Diretoria de Serviços quem cuidava disso era o senhor 

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 

pagamento?. 

Márcio Faria da Silva:  - Isso era repassado para o pessoal de Operações Estruturadas, 

que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil ou no 

exterior em contas informadas. 

Ministério Público Federal: - Quem era o pessoal de Operações Estruturadas 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 

Migliaccio, Luiz Soares, basicamente, pode ter tido mais alguns... 

a Lúcia Tavares. 

 

Portanto, Duque não teve qualquer participação para favorecer o 

estaleiro Paraguaçu. Sua atuação no caso vertente, ocorreu quando já estava 

fora da Petrobrás, conforme informam todos os colaboradores. Ele assumiu 

sua participação nos fatos, recebeu dinheiro, e ajudou na entrega ao Partido dos 

Trabalhadores, porém não atuou como diretor da Petrobrás, não podendo dessa 

forma ser responsabilizado pelos crimes de corrupção passiva. 

 

DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO – 

EFETIVIDADE E RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO PENAL E 
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OUTRAS INVESTIGAÇÕES – PREENCHIMENTOS DE TODOS OS 

REQUISITOS LEGAIS FIXADOS EM LEI ARTIGO 1º 

PARÁGRAFO 5º,  DA LEI 9613/98. 

 

Duque prestou espontânea e voluntária colaboração processual com 

o Poder Judiciário, auxiliando diretamente na identificação de coautores da 

organização criminosa, revelando sua estrutura hierárquica e também 

contribuiu para a localização e recuperação do produto dos delitos 

praticados pela organização criminosa. Demonstrou inequívoca vontade de 

dissociar-se da organização criminosa, indicando em seu depoimento fatos 

relativos a outras investigações, e demonstrando como funcionava a hierarquia e 

o comando da organização. 

Com a devida vênia, não podemos aceitar as alegações do 

Ministério Público Federal, que insiste em não reconhecer a colaboração de 

Renato Duque, argumentando que o mesmo não assumiu a responsabilidade 

pelos fatos narrados na denúncia e agiu para conter danos. 

O depoimento de Duque esta perfeitamente harmonizado com os 

demais colaboradores, Pedro Barusco, Eduardo Musa e João Ferraz,  não há 

qualquer dissonância  ou contradição. Diz  o MPF: 

 

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 realzação 

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 materiais e 

depoimentos de colaboradores e testemunhas, a exemplo de 

PEDRO BARUSCO, RICARDO PESSOA, JOAO FERRAZ e 

EDUARDO MUSA. A despeito de em seu segundo interro- 
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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 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”. 

 

Impende dizer que Renato Duque em momento  algum  tentou 

dissimular sua participação nos fatos. O próprio MPF em suias alegações finais 

afirma por diversas vezes que foi  Pedro Barusco que fez as solicitações das 

vantagens e  que coube a ele fazer a divisão dos valores: 

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? 
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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 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 
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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. 

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? 
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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 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. 
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(…) 

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. 

 

Vejamos agora o que dizem Marcio Faria (Eventos 558 e 624, 

Termo Transcdep2), testemunha arrolada pela defesa de Marcelo Odebrecht e 

Rogério Araujo, colaboradores do MPF, sobre o tema: 

 

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 

pagamento 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 evoluído, 

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’ seria 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): 



 

13  

 

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 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. 

 

Em suas alegações finais o MPF afirma:  

 

“Conforme restou evidente, embora PEDRO BARUSCO tenha 

desempenhado relevante papel operacional para a 

concretização do esquema ilícito, a decisão preponderante 

sobre a forma de divisão da propina era de RENATO DUQUE 

e JOÃO VACCARI, ambos 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, 
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a decisão final, ou “a palavra que se impôs” 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.” 

(…) 

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. Segundo a metodologia estabelecida, PEDRO 

BARUSCO efetuaria o primeiro contato com o representante 

do grupo empresarial, cabendo posteriormente a JOÃO 

VACCARI procurar o Estaleiro para o recolhimento da 

propina solicitada. 

A respeito do rito estabelecido, esclareceu PEDRO BARUSCO 

que, em momento 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 conversou 
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 PARAGUAÇU, uma vez definido que os 

valores solicitados seriam destinados ao Partido dos Traba 

lhadores, os contatos posteriores para arrecadação da propina 

seriam realizados por representante 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): 
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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 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. 
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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. 

 

Registramos que o MPF expressamente reconhece que coube a 

Pedro Barusco solicitar a propina em nome de Renato Duque. Portanto, 

quando Duque diz que não solicitou as propinas está dizendo a verdade. 

Os depoimentos de Marcio Faria e Rogério Araujo provam isso. 

Renato Duque revelou que participou dos fatos ilegais quando já 

estava fora da Petrobrás, em momento algum negou que tenha recebido valores 

ou a oferta de tais valores e participado da divisão com os demais acusados. 

Vejamos o que ele diz: 

 

Juiz Federal:  Certo. Há uma afirmação também do ministério público que, 

tanto o senhor como outros diretores da Petrobrás, tinham, 

entre as funções, uma obrigação   de arrecadar recursos para 

partidos políticos, agentes políticos, isso acontecia mesmo? 

Renato de Souza Duque:  Isso não era uma obrigação, era, digamos, uma consequência. 

Juiz 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. 
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Juiz Federal:  Mas essa contribuição era uma contribuição em cima de 

contratos, é  isso, da Petrobrás? 

Renato de Souza Duque:  Normalmente em cima de contratos da Petrobrás, a empresa 

ganhava um contrato e era procurada pra fazer doações. 

Juiz Federal:  O senhor tinha conhecimento disso na época? 

Renato de Souza Duque:  Tinha conhecimento disso sim, senhor.  

Juiz  Federal:   O  senhor  que  solicitava  essas  contribuições,  como  é  que 

funcionava? 

Renato de Souza Duque:  Não, como eu disse era algo institucionalizado já. Hoje, vendo 

o que aconteceu, devo dizer para o senhor que eu me 

arrependo de ter cometido ilegalidades e ter permitido que 

essas ilegalidades acontecessem. 

 

Nesse ponto do depoimento Duque reconhece que praticou atos 

ilícitos e que tinha conhecimento do esquema de arrecadação de valores em todos 

os contratos da Petrobras, e que era “regra do jogo” ao ponto de que estava 

institucionalizada a corrupção, sendo que o tesoureiro do partido João Vacari  

fazia os pedidos  para as empresas. Pouco importa se Duque se referiu a 

“ilegalidades” e não usou a expressão propina, nos parece óbvio que propina é 

uma espécie do gênero ilegalidades. Nesse ponto basta ler o depoimento dos 

colaboradores, Ricardo Pessoa, Marcio Farias e Rogério Araujo, para se 

constatar que a versão de Duque se harmoniza com a prova. 

Portanto, é equivocada a interpretação do MPF, no sentido de que 

Duque tangenciou sua participação nos fatos. O acusado expressamente afirmou 

sua participação e também descreveu a divisão das propinas: 

 

Juiz Federal:  E havia alguma espécie de divisão entre as agremiações 

políticas das várias diretorias da Petrobrás? 

Renato de Souza Duque:  Na verdade o Paulo Roberto cuidava da área do PP  Partido 

Progressista, a área do PT eu que cuidava. 

Juiz Federal:  E o senhor conversou sobre esse assunto com agentes políticos 
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do Partido dos Trabalhadores? 

Renato de Souza Duque:  Não, especificamente não, nada me foi pedido, é “Tem que 

fazer”, era algo que realmente era institucionalizado. 

Juiz Federal:  Sei, mas o senhor não conversou com ninguém a respeito 

dessas solicitações? 

Renato de Souza Duque:  Não, todos sabiam. 

Juiz Federal:  Todos quem? 

Renato de Souza Duque:  Todos do partido, desde o presidente do partido, o tesoureiro, 

secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. 

Juiz Federal:  E isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde 

que o senhor assumiu esse cargo já havia essa situação? 

Renato de Souza Duque:  Já havia essa situação e... 

Juiz Federal:  E permaneceu até a sua saída? 

Renato de Souza Duque:  Permaneceu até minha saída. 

Juiz Federal:  Isso envolvia todos os contratos da Petrobrás, alguns deles ou 

como é que se fazia essa distinção? 

Renato de Souza Duque:  Não, envolvia todos os grandes contratos, os contratos 

menores não havia essa questão, eu estou falando de contratos 

de 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, aí realmente essas 

empresas eram procuradas. 

Juiz Federal:  Quem era responsável por arrecadar esses recursos para o  

Partido dos Trabalhadores junto às empresas? 

Renato de Souza Duque:  Eram os tesoureiros, inicialmente o Delúbio, depois o Paulo 

Ferreira e posteriormente o Vaccari. 

Juiz Federal:  O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? 

Renato de Souza Duque:  Tratei com os três, com os três tesoureiros eu tratei desse 

assunto. 

Juiz Federal:  Com os três tratou desse assunto envolvendo arrecadação de 

valores desses contratos da Petrobrás? 

Renato  de  Souza  Duque:    É,  eu  sabia  que  isso  acontecia  e  permiti  que 

acontecesse. 
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Duque assumiu a responsabilidade pela arrecadação de valores 

ilicitos bem como demonstrou como funcionava a hierarquia dentro da Petrobras 

na distribuição dos valores. 

 

Juiz Federal:  E o senhor também, vamos dizer assim, deu aval a essas 

solicitações dos tesoureiros junto aos dirigentes das empresas? 

Renato de Souza Duque:  Não havia necessidade do aval, meritíssimo.  

Juiz Federal:  O senhor nunca foi consultado, por exemplo? 

Renato de Souza Duque:  Por empresas não. 

Juiz Federal:  E o senhor dizia, não havia necessidade do aval, por quê? 

Renato de Souza Duque:  Porque, como eu disse antes, era algo institucionalizado, não 

precisava chegar na empresa e falar “Vocês têm que contribuir” 

até porque não tinha que contribuir, não era algo obrigatório, 

ganhou a licitação vai levar a licitação, vai executar a obra, 

então, “por que pagavam”? Essa é a questão. Não tinha 

necessidade. 

Juiz Federal:  O senhor também recebeu valores? 

Renato de Souza Duque:  Também recebi sim, senhor, e me arrependo. 

Juiz Federal:  E como é que isso funcionava, o senhor solicitava esses valores, 

como é que isso se procedia? 

Renato de Souza Duque:  Não, nunca solicitei, meritíssimo. Eu peço que o senhor 

consulte todas as empresas, inclusive as que estão atuando 

como colaboradoras, elas podem afiançar o que eu estou 

dizendo, nunca pedi nenhum benefício em proveito próprio. 

Existia um esquema que o Barusco conduzia, o senhor Pedro 

Barusco, e eu aceitei receber esse dinheiro, ele que 

providenciava a conversa com as empresas, ele que 

providenciava os depósitos do dinheiro, meu erro foi ter 

aceitado. E gostaria desde já, meritíssimo, se o senhor me 

permitir, dizer que o dinheiro que tem, eu gostaria de assinar 

qualquer documento, eu não sei qual é o documento necessário, 

para repatriar o mais rápido possível, não tenho interesse 

nenhum com relação a isso. 

Juiz Federal:  Certo. Para esclarecer um pouquinho melhor, e como é que 

funcionava, assim, o senhor recebeu quanto, tinha algum 
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percentual fixo nos contratos ou era negociado a cada contrato, 

como é que funcionava? 

Renato de Souza Duque:  Existia, que eu posso dizer para o senhor, uma referência. Essa 

referência seria de 1%. 1% que o Barusco chamava de “casa”. 

Ficava com a metade, 0,5, e o resto ia para o partido. Mas isso 

era uma referência, nem todos os contratos   se praticava esse 

percentual, e se alguém também se recusasse a pagar, não tinha 

nada ... não existia nenhuma penalidade. Como é que acontecia 

na prática: de tempos em tempos o Barusco me informava 

“Olha, eu vou te remeter um valor x”, ele nunca especificou, 

“Vou remeter um valor x, de determinada obra, dado por 

determinada empresa”. Então eu posso dizer para o senhor o 

seguinte, meu sigilo bancário está disponível, eu não tenho 

como identificar quem fez os depósitos. 

Juiz Federal:  Mas o senhor não mantinha algum controle, por exemplo, do   

que o senhor tinha a receber em relação a esses terceiros? 

Renato de Souza Duque:  Não. Esse controle, o Barusco disse que eu era preguiçoso em 

relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É 

que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu 

determinado valor, aquilo pra mim era mais que suficiente. Por 

que você vai querer juntar, juntar  dinheiro... E eu não usei esse 

dinheiro. 

Juiz Federal:  Que determinado valor é esse? 

Renato de Souza Duque:  Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei “Pô, isso é 

muito mais do que eu preciso pra viver e minha terceira 

geração”, então a partir daí eu nem controlava. 

Juiz Federal:  Como é que o senhor recebia esses valores, a sua parte? 

Renato de Souza Duque: A minha parte eu recebia em contas 

no exterior. 

Juiz Federal:  Contas no exterior, também chegou a receber em espécie aqui 

no Brasil? 

Renato de Souza Duque:  Não, senhor. Eu fui acusado de ter recebido dinheiro em 

espécie por alguns delatores, eu nego, porque não aconteceu. E 

se pegar a delação, por exemplo, do senhor Julio Camargo, e 

quando fizeram a pergunta pra ele, ele responde “Não, isso não 

acontecia, porque o Duque era muito cuidadoso”. Então não era 

questão de ser cuidadoso ou não ser cuidadoso, eu realmente 

não aceitava pegar dinheiro aqui, eu estou confessando para o 

senhor que cometi o crime, mas aqui no Brasil eu não peguei 

dinheiro em espécie. 
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Juiz Federal:  O senhor mencionou, o senhor Pedro Barusco também recebia 

esses valores, não é? 

Renato de Souza Duque:  Sim. 

Juiz Federal:  Mais agentes da Petrobrás? 

Renato de Souza Duque:  Eu acredito ... pelo que eu estou vendo hoje, sim. Mas... 

Juiz Federal:  Não, se o senhor sabia na época? 

Renato de Souza Duque:  Não, não sabia. 

Juiz Federal:  O senhor sabia que o Paulo Roberto Costa... 

Renato de Souza Duque:  Sabia, Paulo Roberto eu sabia. 

Juiz Federal:  Por que o senhor sabia? 

Renato de Souza Duque:  Eu sabia, porque na diretoria dele, eu sabia que   tinha muito 

mais negócios do que na Diretoria de Serviços. Ele uma vez 

comentou comigo que o partido para o qual ele prestava serviço, 

vamos chamar assim, era um partido que exigia contribuições, o 

que não acontecia com o Partido dos Trabalhadores. Então eu 

sabia que o Paulo Roberto recebia dinheiro. 

Juiz Federal:  Sei. E o pessoal da Diretoria Internacional, por exemplo, Nestor 

Cerveró, esse pessoal? 

Renato de Souza Duque:  Eu nunca tratei desse assunto com o Nestor Cerveró, a 

menos... 

Juiz Federal:  Com o senhor Zelada? 

Renato de Souza Duque:  ... a menos... o senhor me desculpe, a menos numa ocasião de 

um contrato de uma plataforma da área internacional, que ele 

ganhou um dinheiro, fruto de uma intermediação que eu fiz, só 

isso. 

Juiz Federal:  E dentro da Diretoria de Serviços não tinha outro... Não tinha 

gerentes, por exemplo, que recebiam, fora o senhor Pedro 

Barusco? 

Renato de Souza Duque:   Na  época  não,  que  fosse  do  meu conhecimento. Hoje eu 

estou vendo que sim. 

Juiz Federal:  Tem um processo em que o senhor foi condenado  

criminalmente, que há uma referência a duas contas que o 

senhor manteria no Banco Julius Bär, em Mônaco, offshore 

Milzart Overseas e Pamore Assets, as duas juntas têm um saldo 

de cerca de 20 milhões de euros, essas contas são do senhor 
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mesmo? 

Renato de Souza Duque:  São. 

Juiz Federal:  Esse dinheiro é do senhor mesmo? 

Renato de Souza Duque:  São, e eu gostaria de novamente de enfatizar o meu interesse 

de assinar uma repatriação, o que for necessário para que esse 

dinheiro venha e volte aí pra quem é de direito. 

Juiz Federal:  Esse dinheiro é fruto desses recebimentos? 

Renato de Souza Duque:  É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das 

empresas. 

Juiz Federal:  Dinheiro de corrupção, então? 

Juiz Federal:  E o senhor mencionou, o senhor renuncia então a esses 

valores? Renato de Souza Duque: Sim, senhor. 

Juiz Federal:  E outras contas que o senhor tem com saldo lá fora? 

Renato de Souza Duque:  A outra conta é do Banco Cramer, também renuncio. 

Juiz Federal:  Só essas três? 

Renato de Souza Duque:  Sim. Mas quero... Uma explicação, se o senhor me permitir... 

Juiz Federal:  Sim. 

Renato de Souza Duque:  Tem uma acusação de que durante o curso da lavajato, parece 

que como uma falta de respeito com a operação, eu movimentei 

dinheiro na conta da Suíça para Mônaco. Isso ocorreu, eu só 

quero deixar claro que não foi por  desrespeito a ninguém ou a 

nada, é que o banco exigiu que o dinheiro fosse tirado. 

Juiz Federal:  O banco na Suíça? 

Renato de Souza Duque:  O banco na Suíça. Então em função dessa exigência que houve 

a transferência. 

Juiz Federal:  Certo. 

Renato  de  Souza  Duque:   Para  deixar  claro  que  não  houve  intenção  de esconder. 

Juiz Federal:  E o senhor mencionava aí no seu depoimento, as empresas 

pagavam por quê? 

Renato de Souza Duque:  Meritíssimo, eu pensei já muito sobre isso, se o senhor me 

permitir, eu acho que tem pelo menos cinco razões. Se me 

permitir... 

Juiz Federal:  Sim, sim. 
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Renato de Souza Duque:  A primeira razão, como eu disse, institucionalizado, já era... não 

iniciou com essa administração, com a minha administração, já 

vinha de outras administrações; segunda razão, era uma 

maneira que empresas tinham de roubar os seus parceiros em 

determinadas obras, “roubar”  não sei se o termo está forte, 

mas é dizer “Olha,  eu vou pagar uma propina pra fulano” e 

acaba não pagando aquele total ou não pagando nada e 

embolsando; uma outra razão é diretores de empresas 

roubando as suas próprias empresas, a gente vê vários casos 

desses nesses processos que a gente está acompanhando aí; 

tem uma outra questão que são os agentes que vendem 

dificuldades para ganhar facilidade, dizem para determinadas 

empresas que elas só vão operar se pagarem e acabam com isso 

criando um espírito propício para propina, e não haveria a 

mínima necessidade. 

Juiz Federal:  Mas isso não é o caso, vamos dizer, esse clima não vinha dos 

próprios agentes da Petrobrás? 

Renato de Souza Duque:  Não necessariamente, não necessariamente. Tem vários casos 

que hoje a gente olha e vê que o agente ganhou o dinheiro, não 

passou pra ninguém, ele embolsou o dinheiro, e, quem pagou, 

fez o serviço, executou a obra e ponto.  Não era uma condição. 

Renato de Souza Duque:  Bom, eu falei sócio roubando sócio, eu falei diretor roubando a 

sua própria empresa, no momento... Tem  mais uma, mas eu... 

Se eu me lembrar  eu falo. 

Juiz Federal:  Isso não estava relacionado com os convites, por exemplo, para 

encaminhar nas licitações? 

Renato de Souza Duque:  Não, senhor. A Petrobrás tem um cadastro muito forte, é difícil 

você conseguir se cadastrar na Petrobrás. As comissões tinham 

toda autonomia para escolher as empresas que seriam 

convidadas. Como é que é feita a escolha: determina linhas de 

corte em determinados itens, tipo avaliação em segurança, meio 

ambiente e saúde, a questão jurídica, a questão financeira, a 

questão de capacidade de realizar obra, então tudo  tem notas 

no sistema, então a comissão faz essa linha de corte e 

encaminha para a diretoria.  Se alguma empresa estiver dentro 

desse ranger das empresas selecionadas e não estiver 

constando, a comissão tem que dizer o motivo. Então não é por 

aí que isso funcionava. 

Juiz 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? 
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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 devia ter no mínimo 50 engenheiros trabalhando 

com orçamentação, então a Petrobrás contrata dentro do 

orçamento dela, quanto mais informações tem pra fazer o 

orçamento, menor é o ranger entre 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 licitação, o senhor não tinha conhecimento? 

Renato de Souza Duque:  Meritíssimo, eu fui uma vez instado por duas empresas a fazer 

um esquema pra determinar que obra iria para cada empresa. 

Isso jamais eu faria, porque se o dia que alguém fizer alguma 

coisa desse tipo na Petrobrás, quem ganhar vai achar que 

ganhou com um preço ruim, quem ficar de fora vai achar que foi 

prejudicado, então eu não vou fazer isso. Mas nós vivemos uma 

época, nesse período de 2003 a 2014, onde a quantidade de 

obra era tão grande, era 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 

qualquer 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. 

Juiz Federal:  Nessa questão de destinação de valores de propina em 

contratos da Petrobrás, o senhor mencionou que iam valores 

para a casa, para os agentes da Petrobrás, e outra parte ia para 

os partidos, é isso? 

Renato de Souza Duque:  Sim, senhor. 

Juiz  Federal:   E  tinha  também  destinação  para  agentes  políticos,  valores 

específicos? favor? 

Juiz Federal:  Sei lá, deputado, membros de partido específico? 

Renato de Souza Duque:  Não, esse dinheiro que ia para o partido era distribuído entre 

esses agentes políticos, para fazer face à campanha... Se esse 

dinheiro que ia para o partido era usado para benefício próprio 
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ou para interesses privados, eu não posso afirmar para o senhor. 

Juiz Federal:  Em outro processo há algumas afirmações de 

redirecionamento desses valores para o exministro José Dirceu, 

o que o senhor tem de conhecimento a esse respeito? 

Renato de Souza Duque:  Vou voltar um pouquinho, se o senhor me permitir... 

Juiz Federal:  Claro. 

Renato de Souza Duque:  ... porque esse é um assunto recorrente na minha carreira. 

Todo mundo diz ... tem gente que diz que eu tinha parentesco 

com o José Dirceu, outros que foi indicação ... até onde eu sei, 

quando desse processo da minha escolha para a diretoria, houve 

um embate entre o Delúbio e o senhor Pereira. O Delúbio 

defendia um outro nome para a Diretoria de Serviços, defendia 

o nome de Irani Varella, que era o meu antecessor, foi o meu 

antecessor na Petrobrás como diretor de serviços, e o senhor 

Pereira defendia o meu nome. E o José Dirceu, então ministro, 

foi chamado pra dar uma decisão, isso eu fiquei sabendo a 

posteriori, e a decisão dele foi clara, ele falou o seguinte “Não, o 

PSDB já está contemplado na diretoria da Petrobrás, eu não vou 

colocar na diretoria na Petrobrás, atender ao pedido do doutor 

Aécio Neves. Então quem vai ficar na diretoria é  Renato Duque”, 

então eu acho que esse fato fez com que de alguma maneira eu 

ficasse ligado a essa imagem de José Dirceu. 

Juiz Federal:  Mas o senhor não tem conhecimento de direcionamento 

específico de valores em favor do senhor José Dirceu? 

Renato de Souza Duque:  Hoje eu tenho em função do que eu leio aqui, na época o que 

eu posso afiançar para o senhor é que ele nunca me pediu nada. 

Juiz Federal:  O senhor encontravase pessoalmente com ele? 

Renato de Souza Duque:  Encontrei, encontrei algumas vezes, encontrei não mais do que 

meia dúzia de vezes, mas nesse tempo sim. 

Juiz Federal:  O senhor Milton Pascowitch falou... 

Renato de Souza Duque:  Na casa de Milton, a maioria. 

Juiz Federal:  O senhor Milton Pascowitch declarou que repassou valores pra 

ele desses contratos, o senhor não tinha conhecimento? 

Renato de Souza Duque:  Não, não tinha conhecimento. 

Juiz Federal:  E o senhor Júlio Camargo também declarou isso. 

Renato de Souza Duque:  O Júlio Camargo de alguma maneira ele deixava transparecer 

pra mim que dava favores, prestava favores para José Dirceu, e 
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eu participei de jantar na casa de Júlio Camargo, com a presença 

de José Dirceu, onde Júlio Camargo citava alguns desses favores, 

do tipo “Ah, e aquela viagem que você fez no avião, você 

gostou?”, querendo passar uma intimidade, e o José Dirceu não 

retrucava, então o que me  fazia entender que realmente existia 

ali um relacionamento. conhece ele pessoalmente? 

Renato de Souza Duque:  Conheço Antônio Palocci, ele foi do conselho de administração 

da Petrobrás, se não me engano, até 2006. Então em função das 

reuniões da diretoria, a gente conviveu durante esse período 

todo. Depois que ele saiu do conselho, me parece que ele 

retornou mais tarde, também convivemos, e fora isso eu tive uns 

dois jantares, também na casa de Júlio Camargo, com o Antônio 

Palocci. Sendo que nesses jantares, diferentemente de José 

Dirceu, ele não dava espaço para o Júlio Camargo ter maiores 

intimidades. Então nas duas vezes eu saí dali com aquela 

impressão “O que eu vim fazer aqui?”, porque eu não tinha, era 

um relacionamento puramente normal, assim, nunca... 

Juiz Federal:  E conversaram sobre o que nesses encontros? 

Renato de Souza Duque:  Política, futebol, situação internacional, nada específico 

Petrobrás, às vezes ele perguntava “Pôxa, o que você acha da 

situação da Petrobrás em tal área?”, nada específico. 

Juiz Federal:  Esses tesoureiros que arrecadavam valores nos contratos da 

Petrobrás, o senhor mencionou o senhor Paulo Ferreira, o 

senhor Delúbio Soares e o senhor João Vaccari, é isso? 

Renato de Souza Duque:  Sim, senhor. 

Juiz Federal:  Eles atuaram sucessivamente ou atuaram ao mesmo tempo, 

digamos assim, cada um sucedeu o outro ou... 

Renato de Souza Duque:  Oficialmente cada um sucedeu o outro... 

Juiz Federal:  Mas nessa arrecadação... 

Renato de Souza Duque:  O Vaccari, eu conheci o Vaccari em 2007, ele ainda não era 

tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação, quer dizer, 

ficou uma coisa à parte. 

Juiz Federal:  Sei, e por quê? Sabe me explicar, se nessa época tinha outro 

tesoureiro? 

Renato de Souza Duque:  Porque o então presidente Lula determinou isso. 

Juiz Federal:  O senhor pode me esclarecer essa informação? 

Renato de Souza Duque:  Posso sim, senhor. Eu fui chamado a Brasília, eu  não sei se eu 
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falo os nomes todos, quem me chamou, aí fica a critério do 

senhor. 

Juiz Federal:  Se envolver pessoas com foro privilegiado, é melhor ... 

Renato de Souza Duque:  Eu fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim “Olha, o 

senhor vai conhecer uma pessoa indicada pelo...”, ele fazia esse 

movimento, não citava o nome ... o Lula tinha, o presidente Lula 

era conhecido como Chefe, era chamado como Chefe, o Grande 

Chefe, Nine ou esse movimento com a mão, então “Você vai 

receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar 

com você, ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas 

que trabalham para a Petrobrás”, foi quando eu conheci o 

Vaccari em 2007. 

Juiz Federal:  Eu não sei se eu entendi muito bem a sua descrição, o senhor 

foi chamado a Brasília... 

Renato de Souza Duque:  Por um ministro de estado da época... 

Renato de Souza Duque:  Não, eu acho que hoje não. 

Juiz Federal:  Então se o senhor quiser dizer o nome... 

Renato de Souza Duque:  O senhor Paulo Bernardo. 

Juiz Federal:  Aí como é que foi mesmo? 

Renato de Souza Duque:  O Paulo Bernardo chegou e falou “Olha, Duque, a partir de 

agora o senhor vai ter contato com uma pessoa chamada 

Vaccari, João Vaccari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos 

com as empresas”. 

Juiz Federal:  Isso foi em 2007? 

Renato de Souza Duque:  2007. E a partir daí até ... o Vaccari assumiu essa posição e 

depois ele se tornou o tesoureiro oficial do partido, e continuou. 

Juiz  Federal:   Vou   interromper  um  pouquinho  pelo  tamanho  do  áudio,   

já retomamos. 

 

RENATO DE SOUZA DUQUE – PARTE 2 

 

Juiz Federal:  Então nessa ação penal 5054932, continuidade do depoimento  

do senhor Renato de Souza Duque. Eu não entendi nesse relato 

que o senhor fez agora, o que o presidente Lula tinha a ver com 

isso? 
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Renato de Souza Duque: Que foi, segundo o Paulo Bernardo, o Lula que   tinha 

determinado isso. 

Juiz Federal:  O Paulo Bernardo que afirmou ao senhor? 

Renato de Souza Duque:  Sim, senhor. 

Juiz 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 capacidade tão grande 

de interlocução, vamos chamar assim, que às vezes ele sabia 

muito mais de resultados de licitações do que eu mesmo, eu 

não precisava passar informações para o Vaccari procurar 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... 

Juiz Federal:  E o que o senhor fazia aí? 

Renato de Souza Duque:  Não, nunca foi no sentido de pedir ajuda ou ... nada, só 

comunicava. 

Juiz Federal:  Mas o senhor não falava nada aí para os empresários?  

Renato de Souza Duque:  Não, não senhor. 

Juiz Federal:  O senhor já teve reuniões com o Vaccari e com algum 

dirigente de empreiteira em conjunto? 

Renato de Souza Duque:  - Estou dizendo, sociais, um jantar, uma coisa assim, mas 

reunião pra tratar de assuntos específicos não. 

Juiz Federal:  Eu perguntei ao... ou melhor, ainda aqui para o específico 

objeto dessa acusação, diz respeito a esta questão das 

sondas, do présal, da Sete Brasil, o senhor pode me 

descrever o que aconteceu nesse caso, qual foi sua 

participação nesses projetos? 

Renato de Souza Duque:  A minha participação nesse projeto  foi técnica, como 

diretor de serviços. A área de engenharia era ligada a mim, 

nós participamos ... a engenharia participou dos processos, 

em um como coordenador da licitação e outro como 

membro. 

Juiz Federal:  O senhor Pedro Barusco prestou depoimento, disse que 
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nesses contratos envolvendo essas sondas do présal 

também teria havido definição de um percentual de 

pagamento de propina em cima dos contratos, o senhor 

confirma ou não? 

Renato de Souza Duque:  Eu confirmo, eu confirmo. 

Juiz Federal:  O senhor pode me descrever então como isso aconteceu, 

como isso foi definido? 

Renato de Souza Duque:  Pois não. Eu saí da Petrobrás, como eu disse anteriormente, 

em 29 de abril, esses contratos foram aprovados um pouco 

antes da minha saída, acho que ainda em abril a diretoria da 

Petrobrás aprovou a contratação. Mas efetivamente esses 

contratos só foram assinados ... posso estar me enganando 

com data, porque que já tem tempo, ...eu acho que em 

agosto. Após agosto, eu acredito, no mês de outubro, o 

Vaccari perguntou para o Barusco como é que estava essa 

questão... 

Juiz Federal:  O senhor estava junto, não entendi? 

Renato de Souza Duque:  Eu estava junto, eu estava junto. ... como é que estava essa 

questão da participação das empresas nesse dinheiro ilícito, o 

Barusco deu  aquela ... sabe, “vou ver”, ... eu acredito que o 

Barusco queria que o partido ficasse excluído de alguma 

vantagem. Eu acredito que ele já estava conversando com as 

empresas, porque  logo depois ele volta, ele Barusco, e diz 

para o Vaccari que tinha fechado com todos os estaleiros a 

participação de 1% em cima dos contratos, sendo que Keppel 

e Jurong tinha fechado 0,9%. E ele propôs nessa ocasião uma 

divisão ao estilo que ele praticou na Engenharia, com “meio 

%”, metade, que no caso 0,9 seria 0,45. Metade para o que 

ele chamou de “casa” e metade para o partido. 

Juiz Federal:  Esse acerto envolvia o Estaleiro Enseada Paraguaçu 

também? 

Renato de Souza Duque:  Pelo que o Barusco afirmou naquela ocasião envolvia todos 

os estaleiros. 

Juiz Federal:  Certo. 

Renato de Souza Duque:  Eram cinco, salvo engano. 

Juiz 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 
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assim “Olha, nesse assunto específico eu vou consultar o 

Antônio Palocci ...”,  ele citou como “Doutor”, se referia a 

Palocci como “Doutor” ou “Doutor Antônio”, 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 Barusco “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. 

Juiz Federal:  Isso foi aproximadamente em que época? 

Renato de Souza Duque:  Esse entendimento já estava acredito lá pra novembro de 

2012, eu já tinha saído da companhia já há alguns meses. 

Juiz Federal:  E o senhor chegou a receber daí pagamentos efetivos 

relativos a essas contratações? 

Renato de Souza Duque:  Essa é uma outra questão que eu acho que vale esclarecer. 

Esse dinheiro da casa, esse 1/6, porque seria 1/3, que o 

Barusco criou a figura de casa 1 e casa 2, ele pediu que eu 

recebesse casa 1 e esse recebimento casa 1 seria uma parte 

para ele e uma parte para mim, o casa 1. E no casa 2 ele 

ficaria com o Ferraz e posteriormente com o Musa, 

recebendo casa 2. Eu me lembro que quando chegou pra 

fazer o depósito, ele não me falou de quem seria, hoje eu sei 

que foi da Jurong, em função dos processos, ele disse que 

teria que fazer um contrato para receber o dinheiro, o banco 

exigia um contrato. Eu falei “Barusco, não vou fazer contrato, 

porque o dinheiro não é meu”, ele falou “Deixa que eu faço 

então o contrato”, e ele fez o contrato, ele assinou o 
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contrato. Então, do mesmo jeito que o banco mandou saldo, 

mandou tudo, eu acredito que o contrato deva ter lá e isso 

comprova o que eu estou dizendo. 

Juiz Federal:  Mas isso foi depositado numa conta no nome do senhor?  

Renato de Souza Duque:  No Banco Cramer. 

Juiz Federal:  Que é a conta Brenus?  

Renato de Souza Duque:  É, exatamente. 

Juiz Federal:  E quanto foi aproximadamente que o senhor recebeu? 

Renato de Souza Duque:  Olha, eu não sei exatamente, se não me engano 3 milhões e 

800, uma coisa assim. 

Juiz Federal:  Esses valores combinados com esses estaleiros iam ser 

pagos... Renato de Souza Duque: Ao longo da obra. 

Juiz Federal:  Ao longo da obra, então o senhor só recebeu parte do que 

foi acertado? 

Renato de Souza Duque:  Sim, senhor. 

Juiz Federal:  O valor mesmo combinado era bem maior? 

Renato de Souza Duque:  Fazendo um... Na época eu fiz uma planilha só pra ter uma 

ideia o que daria, a parte de 1/6 daria 33 milhões de dólares, 

se multiplicar isso por 6 isso vai dar quase 200 milhões. 

Juiz Federal:  Certo. E em relação à parte que ia ser paga ao partido 

político, como é que ficou definido esse pagamento pelos 

estaleiros? 

Renato de Souza Duque:  Os 2/3 do partido político, o Vaccari me informou que iriam 

para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para 

Lula, sendo que a parte  do Lula seria gerenciada pelo 

Palocci. 

Juiz Federal:  Ele afirmou isso para o senhor? 

Renato de Souza Duque:  Ele afirmou isso pra mim, e eu na época conversei com o 

Barusco e passei essa informação pra ele, eu falei “Barusco, 

olha, você não está  lidando com peixe pequeno, a gente está 

falando aqui de peixe graúdo”, porque o Barusco podia 

querer dar uma... 

Juiz Federal:  E quais estaleiros que iriam pagar essa parte política? 

Renato de Souza Duque:  Todos os estaleiros, conforme eu afirmei ao senhor aí, 

informei ao senhor, todos os estaleiros se comprometeram 
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com o Barusco de pagar. O que efetivamente pagou, eu não 

sei. O Barusco é que fez o acompanhamento todo. 

Juiz Federal:  Depois o senhor conversou lá, por exemplo, com o Vaccari, 

ou o senhor teve conhecimento se, por exemplo, o Estaleiro 

Enseada Paraguaçu pagou? 

Renato de Souza Duque:  Eu não sei afirmar para o senhor. O que acontece é que ... 

pra montar um estaleiro são 2 bilhões de reais de 

investimento. Eu não sei se criaram problema pra pagar ... 

agora, na divisão, o Vaccari, quando aceitou a divisão por 

estaleiro, ele falou “Olha, se alguém tiver algum tipo de 

problema de recebimento, nós vamos sentar e vamos 

renegociar isso”, e o Barusco confirmou. Mas que eu saiba 

não chegou a ter essa nova discussão. 

Juiz Federal:  E o que esses estaleiros, eu perguntei genericamente para o 

senhor anteriormente sobre esse assunto, mas em relação a 

esses contratos da Petrobrás, Sete Brasil e estaleiros, por que 

as empresas pagaram? O que elas obtiveram, tiveram alguma 

coisa em troca? 

Renato de Souza Duque:  Não tiveram absolutamente nada em troca. Nada, nada em 

troca. A Petrobrás não tem nenhum relacionamento com 

estaleiros, nenhum. O estaleiro recebe da Sete do Brasil. A 

Petrobrás só vai pagar alguma coisa, quando a Sete do Brasil 

entregar a sonda de perfuração pra operar. A partir desse 

momento é que a Petrobrás começa a pagar, então a 

Petrobrás não teve nenhum relacionamento com estaleiros. 

Juiz Federal:  E o senhor era da Petrobrás, o senhor não era da Sete, por 

que estavam pagando ao senhor? 

Renato de Souza Duque:  Desculpe, eu não era nem da Petrobrás, eu saí em abril. 

Juiz Federal:  Já tinha saído, né? 

Renato de Souza Duque:  Saí em abril, nós estamos falando de outubro, novembro, 

por aí, eu não era mais Petrobrás, eu era um aposentado 

cuidando de neto, puramente  isso,  era  um  aposentado  

cuidando  de  neto.  Por  que  eu  ia  receber?  Porque o 

Barusco pediu pra usar minha conta e pra isso ele me pagaria 

um percentual do que ele depositasse na conta. Não foi 

porque eu participei de ilícito ou... 

Juiz 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 
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houve nenhum benefício pra ninguém, não houve nada. 

Juiz Federal:  O senhor tratou desses assuntos de propina com o senhor  

Rogério Araújo, da Odebrecht? 

Renato de Souza Duque:  Não, senhor. Nunca tratei de propina com nenhuma dessas 

pessoas. 

Juiz Federal:  Com Márcio Faria? 

Renato de Souza Duque:  Nem com Márcio Faria. 

Juiz Federal:  No processo, na folha 88, tem um email do senhor Rogério 

Araújo, que é datado de 04/04/2011, ele diz o seguinte 

“Estive hoje com o diretor Duque,  estão ainda concluindo o 

processo das 19 sondas para afretamento, as indicações são 

na linha de que não serão contratadas, exploração e 

produção precisa declarar preços excessivos para cancelar 

bid, caso não ocorra uma saída, seria novo bid com 

participação da  Sete, mas acredita que essa alternativa não 

vai em frente, uma vez vencida a etapa bid acima, itens 1 e   

2, ficaria liberado o processo para contratação pela Sete 

Brasil do restante das 21 sondas, nesse caso permanece a 

estratégia da Petrobrás orientar a Sete para negociar as 21 

sondas com...”, aí tem umas siglas aqui, “G/A, J, KF e EEP”, aí 

consta lá “Mencionou que tem compromisso com o PT de 

ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 

21 sondas”. Não sei se o seu advogado lhe mostrou esse 

email antes, provavelmente sim, se o senhor quiser dar uma 

olhadinha... 

Renato de Souza Duque:  Não. 

Juiz Federal:  O senhor pode me esclarecer o contexto desse email?  

Renato de Souza Duque:  Claro. 

Juiz Federal:  Pode ver, pegar se quiser. 

Renato de Souza Duque:  Vou começar por essa questão de...  

Juiz Federal:  Pode ficar com o processo. 

Renato de Souza Duque:  Posso ficar?  

Juiz Federal:  Isso. 

Renato de Souza Duque:  Vou começar por essa questão da minha saída, eu já vinha 

querendo sair da posição, do cargo de diretor há muito 

tempo, eu cheguei a falar na época com o Vaccari desse meu 

interesse em sair da diretoria, nessa época eu já estava ... em 
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04/04/2011 eu já estava aposentado, eu tinha acabado de 

me aposentar, então eu queria sair,  eu queria me dedicar à 

minha família, enfim, e houve um pedido, o Vaccari  foi 

portador de  um pedido “Fique pelo menos até o término 

desse processo, que esse processo é importante para o país”, 

foi nesse sentido que eu recebi o pedido e eu acabei 

aceitando, eu falei “Tá bom, acabando o processo eu vou 

embora”. 

 

Juiz Federal:  Esse pedido veio de quem? 

Renato de Souza Duque:  Veio do Lula. 

Juiz Federal:  E isso não estava relacionado também a esse sistema de 

arrecadação, do qual o senhor já participava? 

Renato de Souza Duque:  Não, nesse momento não, não tinha ... não se falava em 

arrecadar com isso. 

Juiz Federal:  E essa conversa, os outros pontos lá com o Rogério Araújo? 

Renato de Souza Duque:  Eu tinha conversa com vários empresários e representantes 

de empresas. Ele tava passando a impressão que ele teve da 

minha conversa. Realmente, eu não sei exatamente o 

contexto, mas na época nós tivemos dois modelos de 

contratação, um conduzido pela Engenharia e outro... não sei 

se eu... posso me alongar um pouquinho? 

Renato de Souza Duque:  Sim, sinteticamente pode. 

Juiz Federal:  Um pela engenharia e outro pela área de exploração e 

produção. Existia uma divergência interna entre qual a 

melhor maneira de contratar sondas no Brasil. O E&P como é 

que ele sempre fez: ele sempre afretou plataforma, vai no 

mercado internacional e diz “Olha, eu estou precisando de 

uma plataforma”, faz a licitação, a empresa ... normalmente 

uma empresa já operadora com experiência, vai, participa da 

licitação, se ela tiver a plataforma, ela entrega a sonda, ou 

então ela vai construir. Com aquele contrato da Petrobrás, 

ela levanta o financiamento, constrói a plataforma, a sonda, 

e vem e presta serviços para a Petrobrás. Só que, a exigência 

de construir no Brasil muda totalmente esse quadro, porque 

nós estamos falando aqui de estaleiros que na época nós 

chamávamos de estaleiros virtuais, não existiam estaleiros. E 

a engenharia defendia um outro modelo, defendia  o modelo 

da Petrobrás contratar a construção, construir a plataforma, 

operar a plataforma, ou a Petrobrás contrata a plataforma, 
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faz uma estruturação financeira, cria uma empresa 

financeira, passa para essa empresa a plataforma e essa 

empresa vai afretar para a Petrobrás uma plataforma já 

pronta. E acabou então a decisão da diretoria foi ir para o 

mercado com essas duas hipóteses. O E&P para contratar o 

afretamento de até 19 unidades e a engenharia para 

contratar construção de 7 unidades, mais 2 unidades que 

seriam especiais, com tecnologia especial. Então eram 7 mais 

2 da engenharia, total 9, com as 19 do E&P, dariam as 28 

sondas que eram objeto da decisão da diretoria. Só que, 

conforme esperado, o resultado da licitação das 19 sondas de 

afretamento, os preços vieram muito altos. Então quem  

defendia esse modelo achava que tinha como ficar 

negociando esse preço e a gente tinha que dar um fim no 

processo. Eu defendia cancelar o processo das 19 e partir 

para o modelo proposto pela engenharia, e foi o que acabou 

acontecendo, a Sete está dentro desse contexto. 

Juiz Federal:  O que eu não entendi muito bem no email, o senhor diz ali 

que  a Petrobrás irá orientar a Sete a contratar os estaleiros 

X, Y e Z. 

Renato de Souza Duque:  Não, isso aí é ilação dele. Até porque também é uma coisa 

natural, não tinham outros, não tinham estaleiros, esses 

estaleiros que ele está citando aqui não existem, Jurong não 

existia, só existia, em termos de estaleiro, dos que foram 

contratados, o Estaleiro Atlântico Sul, que ganhou as 7 

plataform ... as 7 sondas, que foram objeto da primeira 

licitação. Estaleiro da Queiroz Galvão e Camargo Correa, 

localizado em Pernambuco. Esse estaleiro foi criado para 

construir os navios da Transpetro. Então existia. Tem que 

adaptar o estaleiro pra fazer as sondas, mas já existia a 

instalação. Fora esse estaleiro que participou do final de 

tudo, tem a Keppel, a Brasfells ... que é um estaleiro que tem 

uma vocação para construir não navios, mas semis, 

semisubmerssíveis. E fora isso aí, o estaleiro Enseada do 

Paraguaçu inexistia, a Jurong também não existia, ela foi 

fazer no Espírito Santo, e a Engevix já tinha uma estrutura, 

mas teria que ampliar pra fazer as sondas. 

Juiz Federal:  E por que ele diria isso no email, que o senhor teria dito a 

ele que a Petrobrás iria... 

Renato de Souza Duque:  Porque essas pessoas vivem de vender informação, ele vai, 

conversa com você, isso que nós estamos falando aqui é de 

conhecimento público,  não é nada estratégico da 

companhia, não tem outros estaleiros, isso que eu quero 
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dizer, o mercado é restrito. 

Juiz Federal:  Sei, mas esses eram virtuais ainda, alguns deles? 

Renato de Souza Duque:  É, por isso que eu estou dizendo, ele sabe que os grupos 

estavam se formando, tinham três grupos na Bahia que 

queriam fazer estaleiros, OAS, UTC e Odebrecht, esses três 

grupos acabaram se juntando e fizeram o Enseada 

Paraguaçu. Nesse email não tem novidade que o mercado 

não soubesse e não tem nenhuma informação privilegiada. 

Juiz Federal:  O senhor mencionou que o senhor João Vaccari teria dito ao 

senhor que o senhor Antônio Palocci é quem estaria 

cuidando desse assunto, por qual motivo, ele esclareceu? 

Renato de Souza Duque:  Porque, segundo ele, o Lula teria designado o Palocci para 

cuidar desse assunto, não me disse o motivo. Isso me 

surpreendeu, meritíssimo, porque desde 2007 foi a primeira 

vez que isso aconteceu, sempre o Vaccari atuava 

independentemente do partido, ele sempre definiu e tomou 

as decisões. O Vaccari... 

Juiz Federal:  Tem algum motivo para essa mudança, que o senhor tenha 

tido conhecimento? 

Renato de Souza Duque:  Não, eu não tenho conhecimento do motivo. 

Juiz Federal:  O senhor teve contato sobre esse assunto diretamente com 

o senhor Antônio Palocci? 

Renato  de  Souza  Duque:   Não,  não  conversei  sobre  esse  assunto  com  o Palocci. 

Juiz Federal:  O senhor sabe de algum relacionamento do senhor Palocci 

com   o senhor Ferraz? 

Renato de Souza Duque:  O Ferraz se vangloriava de ter estado em contato com o 

Palocci umas três vezes, três, quatro vezes. 

Juiz Federal:  Mais alguma relação? 

Renato de Souza Duque:  Assim como também falava que tinha estado com o Lula. 

Juiz Federal:  Mas alguma relação financeira? 

Renato de Souza Duque:  Eu acho que ele procurou o Palocci, aí é ilação da minha 

parte, não sei se cabe aqui... 

Juiz Federal:  Se o senhor não sabe... 

Renato de Souza Duque:  Não, não sei, eu acho que mais pra se manter na posição, 

tentar uma ajuda para se manter como presidente da Sete. 
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Juiz Federal:  Depois que houve a sua prisão nesse caso da operação 

lavajato, houve algum desdobramento? 

Renato de Souza Duque:  Em que sentido, meritíssimo? 

Juiz Federal:  Houve alguma, não sei, ninguém lhe procurou pra tratar 

desses assuntos, pra conversar sobre isso? 

Renato de Souza Duque:  Não, senhor.  

Juiz Federal:  Não? 

Renato de Souza Duque:  Não, nunca mais tratei disso e nem quero. 

Juiz Federal:  Tá certo, então. Eu vou passar a palavra então ao ministério 

público, eventualmente faço alguns esclarecimentos. 

Ministério Público Federal:  Sem perguntas, excelência.  

Juiz Federal:  O assistente de acusação tem perguntas?  

Assistente de Acusação:  Sim, excelência. 

Juiz Federal:  Pode alcançar o microfone?  

Renato de Souza Duque:  Como é que eu faço? 

Juiz Federal:  Pode continuar olhando pra frente, não tem nenhum 

problema olhar para o advogado, talvez se fosse o caso, 

quisessem trocar de lugar com ele pra ficar... Pode trocar de 

lugar com ele um pouquinho? Que fica mais confortável. 

Assistente de Acusação:  Boa tarde.  

Renato de Souza Duque:  Boa tarde. 

Assistente de Acusação:  É só uma pergunta relativa à Sete Brasil, o senhor participou 

da idealização, da criação da estatal? 

Renato de Souza Duque:  Desculpe, da... 

 

Assistente de Acusação:  Da criação da Sete Brasil, o senhor participou das (inaudível) 

e acompanhou isso de alguma forma? 

Renato de Souza Duque:  Não.  

Assistente de Acusação:  Não participou?  

Renato de Souza Duque:  Não. 

Assistente de Acusação:  O senhor saberia dizer se a empresa foi criada com intuito 
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de funcionar como braço para (inaudível) de pagamento de 

propina, de corrupção, ou se inicialmente ela foi criada como 

instrumento legal? 

Renato de Souza Duque:  Não, ela foi criada como uma empresa pra levantar recursos 

financeiros para viabilizar o projeto de construção de sondas 

no Brasil, jamais houve intenção dessa empresa gerar 

recursos indevidos. 

Assistente de Acusação:  Satisfeito, excelência.  

Juiz Federal:  Outros defensores têm questões?  

Defesas:  Sem perguntas, excelência. 

Juiz Federal:  Então a defesa do próprio acusado. 

Defesa:  Tenho algumas perguntas pela defesa, no sentido que o 

senhor está disposto a colaborar. Eu pergunto o seguinte, o 

senhor disse agora há pouco que em 2007 o senhor 

conversou com o senhor João Vaccari. Ele não era tesoureiro 

do partido? 

Renato de Souza Duque:  Perfeito.  

Defesa:  Mas ele era vinculado ao partido? 

Renato de Souza Duque:  O Vaccari eu acho que ele é da criação do PT, salvo engano. 

Defesa:  Ele lhe foi apresentado como operador do partido? 

Renato de Souza Duque:  O Vaccari foi apresentado como um homem do presidente 

Lula, que iria cuidar dos interesses junto à Petrobrás, das 

empresas que atuavam junto à Petrobrás. 

Defesa:  No interesse de quem? 

Renato de Souza Duque:   No interesse do presidente Lula.  

Defesa:  Que interesses eram esses? 

Renato de Souza Duque:  Interesses políticos. 

Defesa:  O senhor nesse tempo em que o senhor esteve na Petrobrás 

como diretor da área de serviços, o senhor atuava em nome 

do Partido dos Trabalhadores. O senhor era reconhecido por 

isso. Essa arrecadação que essa diretoria tinha, o dinheiro era 

destinado ao Partido dos Trabalhadores, quem era a pessoa 

responsável por arrecadar e levar isso, como é que esse 

dinheiro chegava? 
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Renato de Souza Duque:  Sempre através do tesoureiro, começou com o Delúbio, 

depois Paulo Ferreira e depois o Vaccari. 

Defesa:  E todos sabiam que esse dinheiro advinha das propinas 

pagas pelas empresas? 

Renato de Souza Duque:  Todos sabiam. 

Defesa:  Era notório no partido? Ninguém desconhecia isso?  

Renato de Souza Duque:  Não, ninguém desconhecia. 

Defesa:  Vou falar sobre a questão agora do processo aqui. O doutor 

Moro lhe fez uma pergunta: se após sua prisão, alguém lhe 

procurou. Vou fazer uma pergunta diferente para o senhor: 

no momento em que a lavajato começou a existir, que ficou 

claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa investigação 

poderia alcançar partidos políticos, alguém lhe procurou para 

pedir que o senhor tomasse providências e evitasse que o 

senhor fosse surpreendido com documentação, coisas desse 

tipo ... alguém fez ... antes da sua prisão? 

 

Renato de Souza Duque:  É, eu tive ... após a saída da Petrobrás, três  encontros com 

o Lula, um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse 

encontro de 2012 pra mim ficou muito evidente ... fiquei 

surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse 

projeto de sondas. Ele me questionou, só relembrando, eu já 

estava fora da Petrobrás desde abril, nós estamos falando, 

isso aí já é julho, esse encontro, esse primeiro encontro se 

deu em julho de 2012, a meu pedido, eu conversei com o 

Vaccari, que eu queria agradecer pelo período que eu passei 

na Petrobrás. Ele começou a fazer algumas perguntas sobre a 

questão das sondas, uma delas, por exemplo, é porque não 

tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido 

aprovado em abril, eu falei “Presidente, eu nem sabia que 

não tinha sido, eu estou fora da empresa, não sei responder”. 

Então eu fiquei surpreendido, porque naquela hora, eu, 

presidente Lula e Vaccari, ficou claro pra mim que o nível de 

informação ... ele conhecia tudo, e falando esse tipo de coisa 

na frente do Vaccari e na minha frente. “Pôxa, ele está 

comandando tudo”. O Vaccari realmente era o braço que 

atuava para o Lula. Aí teve um segundo encontro, que da 

mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não 

estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu 

sabia porque as empresas não estavam pagando, eu não 

soube responder também, porque eu  não acompanhava 
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isso. E, por fim, no último encontro, em 2014, já com a 

lavajato em andamento, ele me chama em São Paulo, eu 

tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de 

Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na 

Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a 

então presidente Dilma tinha recebido a informação que um 

exdiretor  da Petrobrás teria recebido dinheiro numa conta 

da Suíça da SBM. Eu falei “Não, não tenho dinheiro da SBM 

nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM”, aí ele vira pra mim 

e fala assim “Olha, e das sondas tem alguma coisa?”, eu falei 

 e tinha né  eu falei “Não, também não tem”, ele falou assim 

“Olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma 

coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu 

nome, entendeu?”, eu “ entendi “, mas o que eu ia fazer? 

Não tinha mais o que fazer. Aí ele foi e falou que ia conversar 

com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e 

que iria tranquilizála. Mas nessas três vezes ficou claro, 

muito claro pra mim, que ele tinha pleno conhecimento de 

tudo e detinha o comando. 

 

Juiz Federal:  Certo. Eu vou interromper um pouquinho pelo tamanho do 

áudio, já retomamos. 

 

RENATO DE SOUZA DUQUE – PARTE 3 

 

Juiz Federal:  Então nessa ação penal 505493288, continuidade do 

depoimento do senhor Renato de Souza Duque, continuidade 

com a palavra da defesa do próprio acusado. 

Defesa:  Satisfeito, Excelência. (inaudível) foi esclarecido. (Inaudível). 

Muito obrigado. 

Juiz Federal:  Certo. Só pra esclarecer, quando foi esse último encontro que o 

senhor disse? 

Renato de Souza Duque:  Esse encontro foi em julho de 2014.  

Juiz Federal:  Foi onde? 

Renato de Souza Duque:  Foi no aeroporto de Congonhas.  

Juiz Federal:  No hangar da TAM, é isso? 

Renato de Souza Duque:  Hangar da TAM, eu tenho passagem, tenho... Acredito que 
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tenha na Infraero, onde eu tive que me registrar pra passar pra 

ir para o hangar. 

Juiz Federal:  Mas quem lhe chamou foi o expresidente diretamente ou por 

intermédio de alguém? 

Renato de Souza Duque:  Por intermédio do Vaccari.  

Juiz Federal:  Do Vaccari? 

Renato de Souza Duque:  As três ocasiões. 

Juiz Federal:  Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final  

do seu depoimento? 

Renato de Souza Duque:  Eu comecei agradecendo e quero terminar agradecendo a 

oportunidade, saio muito mais leve de ter falado, sempre quis 

esclarecer. O   que eu queria deixar claro, meritíssimo, que eu 

cometi ilegalidades, quero pagar pelas ilegalidades, mas eu 

quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer uma... 

ne essa situação que a gente vive, se for fazer uma comparação 

com teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de 

destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor 

nem o protagonista dessa história. Então quero pagar pelo que 

eu fiz, hoje eu já estou há mais de 2 anos e 2 meses em prisão 

preventiva, eu acho que tinha toda razão do receio de ter outras 

contas no exterior, não sei hoje, no decorrer de tanto tempo, 

todos esses acordos  internacionais que eu sei que o governo 

brasileiro tem com os governos estrangeiros, espero que essa 

dúvida que existia, com certeza cabível, tenha se dissipado e 

quero me colocar à disposição, para esclarecer qualquer coisa, 

tudo que estiver ao meu alcance e a qualquer momento, 

disponibilizar todas as provas que eu tiver, ou seja, eu estou aqui 

pra passar essa história a limpo, hoje, como eu falei, eu sou o 

preso com mais tempo, isso tem a decorrência do sofrimento 

pessoal, mas principalmente da família, então era isso que eu 

queria falar. 

Juiz Federal:  Um último esclarecimento meu que ocorreu aqui enquanto o 

senhor falava, o senhor teve encontros também com o senhor 

Antônio Palocci, nos quais foram tratados esses assuntos 

relativos às sondas? 

Renato de Souza Duque:  Não, senhor, esse assunto nunca tratamos. 

Juiz Federal:  Tá certo, então eu vou declarar encerrado esse depoimento, 

pode interromper a gravação. 
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Esta foi a transcrição integral do depoimento de Renato Duque. 

Passamos às nossas considerações. 

    

Bem de ver que sua colaboração judicial foi relevante para desvelar 

vários fatos conexos ao objeto da Ação Penal e de outras invstigações encetadas 

pela Polícia Federal. Duque demonstrou que não tem interesse de permanecer 

associado ao grupo que atuava na Petrobras.  

A dissociação deve ser vista como importante elemento da 

colaboração judicial pois vai muito além da mera confissão. No caso vertente 

estamos diante de uma uma organização criminosa, estruturada dentro do Estado.  

A investigação encetada pela Polícia Federal indica a existência de uma 

organização criminosa de caráter transnacional que atingiu a maior empresa do 

país e investidores no mundo todo, cuja repercussão até o presente momento não 

pode ser estimada, desta forma o depoimento de Duque foi muito além da mera 

confissão, pois revelou fatos que podem conduzir a outras investigações, seus 

autores e também renunciou aos valores oriundos da corrupção e que estão 

depositados no exterior. 

Sem a colaboração processual, é possível dizer que somente peças 

menores da engrenagem ficariam expostas à repressão penal, como Duque e 

tantos outros em razão de que os chefes e organizadores dos crimes ficariam 

ocultos e impunes, tranquilamente integrados ao poder público e à sociedade e 

usufruindo do poder. 

Quando se unem poder econômico e político, o Estado fica a mercê 

de ser convertido em um balcão de negócios para um grupo exclusivo de pessoas 

e aos poucos perde a sua dimensão de pluralidade e garantidor de direitos, para 

se converter em uma verdadeira organização criminosa. A contribuição de Duque 

foi fundamental para desvelar o centro nervoso aparato organizado de poder.  

Duque reconheceu que era o homem do PT na diretoria da Petrobrás, indicou 
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quem eram os responsáveis pela arrecadação dos valores, como também revelou 

que após deixar a diretoria da Petrobrás foi alvo de encontros com o ex-

presidente da República, para tratar de contas no exterior.  

A aliança perversa entre políticos, agentes públicos e empresas 

privadas bem provada nos autos, demonstra a dimensão da organização 

criminosa e seu desenvolvimento dentro de uma empresa pública, e revela a 

importância da colaboração de Renato Duque. 

Todos os fatos narrados por Duque guardam conexão com as 

provas materiais, sua narrativa é lógica e coerente, inegável que sua colaboração 

é vital para as investigações. Notório que o colaborador prestou uma colaboração 

efetiva, relevante e eficaz. Todos os fatos narrados por Duque guardam conexão 

com as provas materiais, sua narrativa é lógica e coerente, inegável que sua 

colaboração é importante para as investigações. 

Some-se o fato de que  V.Exª , questionou o acusado sobre fatos 

que extrapolam os limites da denúncia, e que o acusado colaborou para elucidar 

diretamente na hierarquia da organização criminosa, descrevendo fatos, 

apontando autores e revelvando como eles agiam. 

Podemos afirmar sem qualquer margem à dúvidas ou mesmo fazer 

generalizações falaciosas, tão comuns no ambiente jurídico,  que a colaboração 

de  Duque  foi  decisiva para o desenlace   das ações encetadas pelo Ministério 

Público Federal e  deve ser  considerada como um verdadeiro divisor de águas  

para a investigações, pois  diante  da extensão e precisão de suas informações é 

possível que as autoridades avancem  muito no esclarecimento do aparato de 

poder criminoso que foi criado com a finalidade de manter no poder políticos 

desonestos e enriquecer empresários gananciosos, aliança ímpia,  associação 

criminosa ou uma enorme corporação estruturada que atentou contra vários bens 

jurídicos relevantes para a coletividade, e atingiu diretamente a democracia ao 
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fazer movimentar o processo eleitoral através de corrupção e manipulação 

econômica. 

  Eventuais contradições entre Duque e outros acusados, se algo 

provam é a idoneidade da colaboração, demonstrando que não houve arranjos ou 

conchavos para harmonizar versões e criar uma falsa imputação.  Sobre esse 

aspecto podemos dizer que cada colaborador descreveu sua participação nos 

eventos criminosos sob uma ótica própria, dentro de sua participação e dos 

contatos que tinha dentro do grupo. Parafraseando o Duque de Wellington em 

suas memórias sobre a batalha de Waterloo, "Um homem pode contar a história 

de um baile", ou seja, cada um que vai a um baile tem uma lembrança diferente 

do evento, as vezes feliz, as vezes triste ou decepcionante, em meio ao turbilhão 

da música e pessoas é natural que não se possa exigir uma versão coerente sobre 

o evento de todos os convivas, porém uma coisa é certa - O baile existiu e os 

convidados dele participaram.          

Portanto, não causa estranheza a reação dos demais acusados e investigados ao 

depoimento de Duque.  Agem como crianças que desejam uma coisa, mas não 

suas conseqüências. Ameaçam o Poder Judiciário e o colaborador com “um 

troco”, cientes do poder econômico e político que desfrutam deixam no ar um 

lembrete – “Hoje condenado, amanhã faço a lei”. 

Alguns desses críticos são argumentadores bem-sucedidos na vida 

política ou social, usam um raciocínio expansivo e exaustivo, mas de reduzido 

bom senso e nenhum rigor fático ou jurídico. São universais apenas no sentido 

que tomam uma explicação superficial e frívola como mantra: - "a colaboração 

processual é anti-ética pois rebaixa o senso moral do acusado", portanto não pode 

ser aceita.  - Ora, o que rebaixa o senso ético da sociedade é o crime e a 

impunidade. 

Questionam o acordo de forma genérica e maledicente, não se 

pejam de usar argumentos extravagantes agarrados ao clichê da 

inconstitucionalidade. O Estado de Direito cede ao ‘estado de juristas” exilados 
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em um parti pris rancoroso e demagógico teimam em não enxergar a enorme 

contradição ética que existe e uma traição entre amigos, no âmbito familiar ou 

religioso, com conluios entres agentes públicos e privados para dilapidar os 

cofres públicos. As primeiras têm um antecedente ético que pode ser exigido 

para evitar a quebra da confiança, geradas por um sentimento nobre e 

socialmente relevante; a segunda é uma relação espúria que vive em uma zona 

neutra, onde não existe ética ou moral, inspirada na torpeza e ganância. - Uma 

relação entre delinqüentes não gera qualquer obrigação ética subseqüente, entre 

criminosos não existe ética, o silêncio advém da intimidação ou da corrupção. 

Como dizia Solzhenitsyn: " a ideologia dá ao ato maligno sua ansiada 

justificativa e confere àquele que o pratica a necessária constância e justificação". 

Tentam desviar o foco da investigação relativizando tudo: - a 

imoralidade não esta na trapaça, na afanação do dinheiro público, afinal tudo é 

permitido se não for descoberto, mas na colaboração com a justiça, essa filosofia 

serve para tudo e para nada, inclusive para transformar “assassinos em juízes”. 

Grandes tolices ditas com em tom rebuscado, não deixam de ser grandes tolices.  

De outra arte, o MPF usou indiretamente o depoimento de Duque 

nas alegações finais da Ação que move em desfavor do ex-presidente da 

República Luis Inácio Lula da Silva. 

Naquele processo, o ex-presidente expressamente confessou ter se 

encontrado com Duque em um hangar do aeroporto de Congonhas para tratar de 

assuntos inerentes a abertura de contas no exterior. 

Bem de ver que foi Duque quem revelou tal encontro e descreveu 

com mínucias o fato. Tal revelação é fundamental para demonstrar a veracidade 

do depoimento de Duque, sua intenção de colaborar e se dissociar da organização 

criminosa. 
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Ademais, se o MPF usou tal prova em outro processo, fica 

demonstrado que o depoimento de Duque foi efetivo e sua colaboração gerou 

efeitos processuais em outros processos. 

Essas considerações são necessárias para dar a real dimensão da 

colaboração de  Duque e também das retaliações que ele vem sofrendo, bom 

lembrar que o acusado tem a saúde debilitada e está  preso há mais de dois  anos  

e meio, sob forte stress. 

É justo que  Duque obtenha do Poder Judiciário um benefício 

proporcional à extensão e eficácia de  sua colaboração, a começar pela 

possibilidade de ser removido para um regime prisional diferenciado e também 

lhe seja concedida a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) 

nos termos do artigo 1º parágrafo 5º da Lei 9613/98. 

 

COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. TERCEIRA ETAPA DA 

DOSIMETRIA DA PENA. DO DIREITO À MINORANTE PREVISTA NO 

ART. 1º, §5º, DA LEI Nº 9.613/1998. EFETIVIDADE DA COLABORAÇÃO 

ESPONTÂNEA FEITA  RENATO DE SOUZA DUQUE; 

 

 
“O instituto da colaboração espontânea, na 

forma delineada nas Leis ns. 9.034/95, 

9.807/99 e 11.343/2006, consiste na 

iniciativa do réu de colaborar, 

espontaneamente, fornecendo, a qualquer 

tempo, elementos concretos que levem ao 

esclarecimento de infrações penais ou sua 

autoria, à recuperação da vítima com vida, 

conforme o tipo do delito, e à recuperação 

total ou parcial do produto do crime.”
12

 

(grifo nosso) 

 

                                                           
12 STJ  -  HC 91692  -  SP 2007/0233084-4 –  Relatora Ministra Laurita Vaz.  
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De antemão, é consabido, mas não custa repisar que o princípio da 

eventualidade permite que a defesa possa sustentar teses alternativas, 

aparentemente incompatíveis entre si, sem que a tese subsidiária “enfraqueça”, 

por assim dizer, a tese principal. No caso em tela, as teses absolutórias 

sustentadas alhures não impedem que, alternativamente, seja desenvolvida a tese 

subsidiária de aplicação da minorante, prevista no art. 1º, §5º, da Lei nº 

9.613/1998, na remota hipótese de eventual condenação, em sede de dosimetria 

da pena. Feitos tais esclarecimentos preambulares, passemos, pois, ao 

desenvolvimento da tese, propriamente dita. 

O conceito da colaboração (ou delação) premiada relaciona-se 

intimamente com o instituto da confissão. Ambas atrelam-se ao que se 

convencionou chamar de “direito premial”, distinguindo-se naquilo que é 

confidenciado, que não é apenas uma “mera confissão pessoal do cometimento 

de um crime”, mas sim uma cooperação muito mais abrangente. 

A colaboração premiada compreende elementos probatórios obtidos 

através do colaborador que podem auxiliar o Poder Judiciário a desvendar por 

completo a existência de uma organização criminosa, bem como seus líderes, 

provas que demonstram a prática criminosa, o envolvimento de pessoas que não 

seriam desvendadas se não dessa forma. 

Com efeito, a colaboração premiada é um instituto importante para 

a solução de casos complexos, principalmente nos crimes em que as únicas 

testemunhas são os próprios agentes que praticam as condutas tipificadas na 

norma penal incriminadora. 

E, portanto, de forma mais ampla que a simples confissão, o 

acusado colaborador receberá benefícios pela sua cooperação com as autoridades 

persecutórias nas investigações levadas a efeito. 
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Por tais motivos que o instituto leva o nome de colaboração 

premiada, posto que, quando o agente elucida os fatos, recebe uma espécie de 

premiação.  

Nas palavras de WALTER BARBOSA BITTAR: 

 
ʺa delação premiada é instituto de Direito Penal que garante ao 
investigado, indiciado acusado ou condenado um prêmio, uma 
redução da pena, podendo chegar até a liberação dela, pela sua 
confissão, e ajudar nos procedimentos persecutórios”.13 

 

Inegável, pois, a importância da colaboração premiada. 

A forma de aplicabilidade do instituto da colaboração premiada 

está melhor delimitada na Lei 12.850/2013, que dispõe sobre os meios de 

obtenção de prova no âmbito das Organizações Criminosas. É nessa mesma lei, 

inclusive, que o instituto é tratado de forma mais rígida, mediante a previsão de 

acordo formal entre o acusado e o Ministério Público e homologado pelo Juiz 

competente para que a colaboração surta seus efeitos. 

Todavia, que são efetivas as contribuições apresentadas por Renato 

de Souza Duque  no que diz respeito à elucidação dos fatos que processados na 

presente Ação Penal. Em que pese à ausência de acordo formal, o acusado 

cooperou eficazmente com a revelação do esquema delitivo verificado in casu. 

Não é porque  Duque não formalizou (ainda) a subscrição de um 

acordo com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que a sua colaboração não 

possa ser reconhecida como tal, em contrapartida a beneplácitos que a legislação 

de regência impõe. Antes, o contrário: a sua pró-atividade em tomar a iniciativa 

de colaborar, malgrado à míngua de um acordo formal, torna sua colaboração 

ainda mais louvável e, portanto, digna de uma contrapartida premial.  

                                                           
13 BITTAR, Walter Barbosa.  A delação premiada no Brasi l .  In:  BITTAR, Walter  

Barbosa (coord).  Delação Premiada.  Direi to estrangeiro,  doutrina e 

jurisprudência.  Rio de  Janeiro:  Lumen Juris,  2011,  pg.196 .  
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Sem embargo, a colaboração espontânea de  Duque veio a bom 

tempo para auxiliar as investigações encetadas pela Polícia Federal e pelo 

Ministério Público Federal para o desmantelamento da estrutura delitiva. 

Apresenta-se, de forma comprovada, que a colaboração de Duque  

foi vital para elucidar todos os meandros e as engrenagens do mecanismo delitivo 

aqui apurado. Com efeito, sem a crucial colaboração do acusado, diversos fatos 

criminosos e detalhes do modus operandi ainda estariam obscuros, sem que se 

pudesse ter ciência do todo que envolve os fatos. 

Dificilmente, o Poder Judiciário chegaria aos demais responsáveis 

do esquema criminoso sem a colaboração espontânea do ora acusado, que 

relatou, de forma pormenorizada e detalhada, a ação dos demais envolvidos nos 

fatos, os delitos cometidos e, principalmente, os envolvidos nos delitos em 

apreço, bem como os valores a eles repassados, dando detalhes importantes e 

possibilitando a produção de diversas provas para que a persecução penal 

pudesse, de fato, concretizar-se. 

Neste diapasão, é perfeitamente possível beneficiar o acusado com 

os prêmios do instituto, tendo em vista que a colaboração premiada está antevista 

em diversos comandos esparsos do ordenamento e, entre eles, a lei 9.613/98, que 

trata dos crimes de Lavagem de Dinheiro, que sufraga uma vertente da 

colaboração premiada, denominada de Colaboração Espontânea, no seu artigo 1º, 

§5º, in verbis: 

 
§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser 

cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao 

juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por 

pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe 

colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, 
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à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à 

localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

 

 Sem embargo, como visto, a Lei 9.613/98, que dispõe sobre 

os delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em seu artigo 1º, 

§5º, previu uma espécie de colaboração ou delação premiada, contemplando com 

redução da pena e início de seu cumprimento em regime aberto e até o perdão 

judicial, o agente que colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria 

ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

Ora, nota-se que, no presente caso, essa foi a real contribuição 

praticada por  Renato Duque e, por isso, a aplicação de tais benefícios ao acusado 

se impõe. 

O Egrégio STJ elucida o que entende por colaboração espontânea. 

Vejamos: 

 

“O instituto da colaboração espontânea, na forma delineada nas 

Leis n.os 9.034/95, 9.807/99 e 11.343/2006, consiste na 

iniciativa do réu de colaborar, espontaneamente, fornecendo, a 

qualquer tempo, elementos concretos que levem ao 

esclarecimento de infrações penais ou sua autoria, à 

recuperação da vítima com vida, conforme o tipo do delito, e à 

recuperação total ou parcial do produto do crime.”14 (grifo 

nosso). 

 

                                                           
14 STJ  -  HC 91692  -  SP 2007/0233084-4 –  Relatora Ministra Laurita Vaz.  



 

51  

Em suma, o Colendo Tribunal da Cidadania elucida o que entende 

por colaboração premiada, no que pertine às leis nºs 9.034/95, 9.807/99 e 

11.343/06. 

De outro lado, insta salientar que para a concessão dos beneplácitos 

da colaboração espontânea, basta que a cooperação do acusado atinja um dos 

resultados antevistos no artigo 5º, §1º da lei 9.613/1998, é o que se extrai do 

escólio de BADARÓ: 

 

“A conjunção alternativa ou indica que três efeitos da delação 

devem ser considerados alternativamente e não 

cumulativamente. Assim basta que a colaboração espontânea 

produza um dos três efeitos previstos na lei: (1)  apuração das 

infrações penais; ou (2) identificação dos autores, coautores e 

partícipes; (3) localização dos bens, direitos ou valores objetos do 

crime.”15. 

 

Noutro vértice, segundo a legislação de regência, os prêmios de um 

acordo de colaboração podem ir desde a diminuição da pena, até a extinção da 

punibilidade pelo perdão judicial.  

Cabe ao juiz sopesar a eficácia da colaboração premiada e decidir 

qual medida deve ser aplicada ao caso concreto. Sobre o tema, BADARÓ 

vaticina: 

 

“Embora o 5° do art. 1° preveja que “A pena poderá ser reduzida 
(...)”, uma vez satisfeitos os requisitos legais, aplicação de um dos 
efeitos jurídicos da delação premiada é obrigatório. O juiz terá a 

                                                           
15 BADARÓ, Gustavo Henrique.  Lavagem de Dinheiro:  aspectos penais e 

processuais penais:  comentários à Lei  9 .613 com as al terações da Lei  

12.683/2012.  Editora Revista dos Tribunais,  São Pau lo,  2013,  pg.  169.  
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faculdade de escolher qual deles, isto é: (1) aplicar  pena privativa 
de liberdade reduzida e,neste caso  em regime aberto ou 
semiaberto; (2) aplicar pena restritiva de direito; ou (3) deixar de 
aplicar pena. Não poderá, contudo, considerando que a 
colaboração foi espontânea e que atingiu uma das finalidades 
alternativamente previstas em lei, deixar de aplicar qualquer 
desses efeitos.”16 (grifo nosso). 

 

Neste diapasão, uma vez verificada a existência da colaboração 

espontânea, seu reconhecimento pelo magistrado em sentença é obrigatório, 

conforme decidiu o STJ no julgamento do Habeas Corpus 35.198/SP, onde ficou 

assentado: “A delação premiada prevista no art. 159, § 4º, do Código Penal é de 

incidência obrigatória quando os autos demonstram que as informações prestadas 

pelo agente foram eficazes”. 

É o caso dos autos! Conforme já demonstrado, a colaboração de 

José Antunes Sobrinho, em razão da sua extensão de informações e profundidade 

de detalhes, foi essencial para a persecução penal dos delitos cometidos no 

âmbito da Eletrobrás. 

Pela disposição legal, a efetividade da colaboração deve ser sempre 

analisada em sede de sentença, a partir de decisão fundamentada (artigo 93, IX 

da Magna Carta). Tal exame deve ser feito para que se possa aquilatar a 

dimensão da cooperação com as autoridades, o que pode gerar um prêmio maior 

para o colaborador, foi o que restou decidido pelo STF no julgamento do Habeas 

Corpus 99.736/DF, que tem a seguinte ementa: 

 

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

DELAÇÃO PREMIADA. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO JUÍZO. 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FALTA DE 

                                                           
16 BADARÓ, Gustavo Henrique,  op.  ci t . . ,  pg.  172.  
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FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 

1. A garantia de fundamentação dos provimentos judiciais 

decisórios (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) junge o 

magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e 

propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador 

a decidir neste ou naquele sentido. 

2. A necessidade de motivação no trajeto da dosimetria da pena 

não passou despercebida na reforma penal de 1984. Tanto que a 

ela o legislador fez expressa referência na Exposição de Motivos 

da Nova Parte Geral do Código Penal, ao tratar do sistema 

trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. 

3. Na concreta situação dos autos, o magistrado não examinou o 

relevo da colaboração do paciente com a investigação policial e 

com o equacionamento jurídico do processo-crime. Exame, 

esse, que se faz necessário para determinar o percentual de 

redução da reprimenda. Noutros termos: apesar da extrema 

gravidade da conduta protagonizada pelo acionante, o fato é 

que as instâncias ordinárias não se valeram de tais 

fundamentos para embasar a escolha do percentual de 1/3 de 

redução da pena. 

4. A partir do momento em que o Direito admite a figura da 

delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) como causa de 

diminuição de pena e como forma de buscar a eficácia do 

processo criminal, reconhece que o delator assume uma postura 

sobremodo incomum: afastar-se do próprio instinto de 

conservação ou autoacobertamento, tanto individual quanto 

familiar, sujeito que fica a retaliações de toda ordem. Daí 
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porque, ao negar ao delator o exame do grau da relevância de 

sua colaboração ou mesmo criar outros injustificados 

embaraços para lhe sonegar a sanção premial da causa de 

diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele conduta 

desleal. Em contrapasso, portanto, do conteúdo do princípio 

que, no caput do art. 37 da Carta Magna, toma o explícito nome 

de moralidade. 

5. Ordem parcialmente concedida para o fim de determinar que 

o Juízo processante aplique esse ou aquele percentual de 

redução, mas de forma fundamentada. (grifo nosso). 

 

De outro lado, para aferição do quantum da minorante da 

colaboração espontânea, a doutrina já se consolidou no sentido de que a 

eficiência da colaboração deve ser levada em consideração para a calibragem do 

benefício, veja-se: 

 
“Portanto, nada mais plausível e evidente pela interpretação 
lógica do preceito sub examine, que a quantidade de 
efetividade do resultado da delação deverá ser o instrumento 
a ser empregado para fixar o valor do prêmio ao delator.” 
(grifo nosso). 

(...) 

“O parâmetro a ser utilizado para medir a efetividade da 
colaboração normativamente prevista deve ser a quantidade 
de resultados obtido pela cooperação do colaborador. Quanto 
maior for esse número mais alto deverá ser o decréscimo da 
sanctio legis.17 (grifo nosso). 

**** 

“Por outro lado, a lei não estabelece, entre as frações variáveis 
de 1/3 /3 de redução de pena, qual critério a ser seguido pelo 

                                                           
17 MOSSIN, Herácl i to  Antonio.  Delação Premiada:  Aspectos Jurídicos Aspectos  

Juridicos /  Leme :  J .H.Mizuno,  2016 ,  pgs.  83 –  84.  
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julgador para aplicar a redução mínima, máxima ou mesmo um 
patamar intermediário. O critério a ser seguido deverá ser a 
eficácia da delação, seja em termos de atingimento das 
finalidades previstas o 5°, seja em relação ao conjunto de 
elementos que o delator forneça para confirmar suas 
declarações.”18 (grifo nosso). 

 
O entendimento jurisprudencial não destoa.  

Com efeito, o Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª 

REGIÃO, em caso paradigma, aplicou a diminuição máxima de pena ao acusado 

colaborador em razão da eficiência de sua cooperação no esclarecimento do 

funcionamento do esquema criminoso e na revelação da participação de 

autoridades públicas na trama criminosa, veja-se: 

“O Parquet Federal concorda que o interrogatório do acusado 

foi fundamental para esclarecer o funcionamento do esquema 

criminoso (fl. 886), inclusive quanto à participação de 

autoridades públicas, e tal circunstância foi reconhecida pelo nobre 

Julgador de piso (fls. 769/774). 

Reconhecido pelo Magistrado que a colaboração da acusado foi 

fundamental para o desmantelamento da quadrilha e para 

conhecer o funcionamento de toda a organização criminosa, 

possibilitando a condenação, inclusive, de autoridades, a 

diminuição da pena no patamar máximo pelo benefício da 

delação premiada se impõe. 

Desse modo, não há razão plausível para a aplicação da 

benesse em patamar inferior ao máximo. Isto posto, refaço o 

cálculo da dosimetria do delito de lavagem de capitais, 

aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) como causa de 

                                                           
18 BADARÓ, Gustavo Henrique,  op.  ci t . . ,  pg.  172.  
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diminuição decorrente da delação premiada, com seus reflexos 

sobre o quantum total da pena.”19 (grifo nosso). 

 

Entendimento semelhante foi reproduzido no julgamento do 

Habeas Corpus nº 49.842, em que a 6ª Turma do STJ entendeu que não foram 

preenchidos os requisitos para a concessão do perdão judicial ao colaborador 

devido à “reprovabilidade da conduta”, mas foi aplicada a diminuição de pena no 

patamar de dois terços diante da efetividade da colaboração que permitiu o 

aditamento da denúncia, contribuindo para a identificação dos corréus, eis o 

aresto: 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 159, § 1º, C/C 69, 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERDÃO JUDICIAL. 

DELAÇÃO. ARTIGOS 13 E 14 DA LEI 9.807.99. ORDEM 

CONCEDIDA. 

1. Não preenchimento dos requisitos do perdão judicial 

previsto no artigo 13 da Lei n.º 9.807/99. Paciente investigador 

de Polícia, envolvido com extorsão mediante seqüestro. 

Circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, 

afastando a concessão do benefício. 

2. A delação do paciente contribuiu para a identificação dos 

demais co-réus, ao contrário da entendimento esposado pelo 

Tribunal de origem, pois, inclusive, exerceu papel essencial 

para o aditamento da denúncia. 

3. Ordem concedida, aplicando-se a causa de diminuição de 

pena prevista no artigo 14 da Lei n.º 9.807/99, reduzindo a 

                                                           
19 TRF da 1ª  Região -  Apelação Criminal  0007587 -65.2006.4.01.3600/MT  –  

Relator  Desembargador Federal  Cândido Ribeiro.  



 

57  

reprimenda imposta em 2/3, tornando-a, em definitivo, em 

quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado. 

(HC 49.842/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 

SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2006, DJ 26/06/2006, p. 

214). (grifo nosso). 

 
Ainda, no que tange ao regime inicial de cumprimento, conforme 

elucida o doutrinador RENATO BRASILEIRO, é possível a aplicação do regime 

aberto nos casos de colaboração premiada no que pertine aos crimes de lavagem 

de dinheiro. Vejamos: 

 

“Da leitura da nova redação do art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/9 8, 

depreende-se que 3 (três) benefícios distintos podem ser 

concedidos ao colaborador na lei de lavagem de capitais: a) 

diminuição de pena de um a dois terços e fixação do regime 

inicial aberto ou semiaberto: na redação antiga do dispositivo, a Lei 

n° 9.61 3/98 fazia menção ao início do cumprimento da pena apenas 

no regime aberto. Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12, 

o início do cumprimento da pena, após a redução de um a dois terços, 

poderá se dar tanto no regime aberto quanto no semiaberto”. 

(BRASILEIRO, 2015, pg. 348). (grifo nosso). 

 

O doutrinador ROBERTO DELMANTO pontifica que a 

possibilidade de concessão do regime inicial aberto é salutar para a boa política 

criminal, vez que estimula a colaboração espontânea: 

 

“A nosso ver a possibilidade de concessão do perdão judicial 

e de regime inicial aberto é de boa política criminal, pois, 

evitando que o colaborador vá preso, dá maior proteção à sua 
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incolumidade física e, em consequência, estimula a 

colaboração espontânea.”20 (grifo nosso). 

 

Assim, percebe-se que a conduta do acusado amolda-se ao disposto 

na jurisprudência emitida pelo Egrégio STJ e pela doutrina, fazendo jus à 

benesse do regime aberto. Vejamos: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUALPENAL. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.  FUNDAMENTAÇÃO. 

ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A 

INSTRUÇÃO. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO 

NO QUANTUM DA PENA. REGIME ABERTO. 

ABRANGÊNCIA RESTRITA AOS CRIMES TIPIFICADOS NA 

LEI 9.613/98 ("LAVAGEM DE DINHEIRO"). APELAÇÃO 

PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM CONHECIDA 

PARCIALMENTE. 

1. O réu respondeu ao processo privado de sua liberdade em 

razão do decreto prisional, cujas razões permanecem 

inalteradas; 

2. Obrigatoriedade de fixação do regime aberto, uma vez 

reconhecida a colaboração espontânea do acusado; trata-se de 

"premiação" a ser considerada, tão-somente, em relação aos 

crimes previstos na Lei 9.613/98, não se estendendo aos 

demais; 

3. A apreciação da questão do regime de cumprimento de pena 

se faz inviável na via do habeas corpus, pois o paciente se 

                                                           
20 DELMANTO, Roberto.  Leis Penais Especiais,  2ª  edição,  São Paulo,  Saraiva,  

2014,  pg.  1 .011.  
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encontra preso por força de sentença condenatória recorrível, 

não tendo sido julgada a apelação interposta. Portanto, não há 

que se cogitar de execução ou cumprimento da pena, pois 

inexiste, ainda, pena definitiva. 

4. Conheço do writ somente naquilo que diz respeito à 

possibilidade do paciente vir a apelar em liberdade e nesse 

ponto denego a ordem pretendida. 

(STJ - HC: 35541 MT 2004/0068475-1, Relator: Ministro HÉLIO 

QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 16/12/2004, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/06/2005 p. 452) 

(grifo nosso). 

 

Como se isso tudo não fosse o bastante, há julgados que já 

concederam o perdão judicial ao acusado que, espontaneamente, tomou a 

iniciativa de colaborar, mesmo sem haver um acordo formal entabulado com o 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Vejamos: 

 

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Recurso do 

Ministério Público que busca a aplicação do perdão judicial ao 

corréu RODRIGO. Possibilidade diante da efetiva colaboração 

deste para a identificação, apreensão das drogas e prisão dos 

comparsas da atividade criminosa. Extinção da punibilidade 

nos termos do art. 13 da Lei nº 9.807/99 e art. 4º da Lei nº 

12.850/13. Recurso do corréu JOSÉ CÍCERO que busca a 

absolvição por insuficiência de prova para ambos os delitos. 

Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. 

Apreensão, na casa da corré, de 1.300 eppendorfs de cocaína 

(peso líquido de 1.253,8 gramas). Prova oral e interceptações 

telefônicas a demonstrar, inequivocamente, a participação de 
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JOSÉ CÍCERO na empreitada criminosa, sendo ele, inclusive, 

quem a gerenciava, bem como de que os réus estavam, de 

forma estável e habitual, associados para o comércio espúrio. 

Redução, todavia, das penas impostas, mantido o regime 

prisional fechado. Recurso ministerial provido para declarar 

extinta a punibilidade do corréu RODRIGO, provendo-se 

parcialmente o interposto por JOSÉ CÍCERO, para redução das 

penas. 

(TJ-SP - APL: 30091058320138260554 SP 3009105-

83.2013.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data 

de Publicação: 28/07/2015). 

 

Assim sendo, ao acusado Renato Duque devem ser concedidos os 

benefícios previstos do artigo 1º, §5º, da lei n.º 9.613/98, com a aplicação do 

perdão judicial ou, alternativamente, da causa especial de diminuição de pena da 

colaboração espontânea no patamar de dois terços e a fixação do regime inicial 

aberto para cumprimento de pena. 

 

REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, requer-se: 

1. Seja julgada improcedente a denúncia no que concerne às 

imputações de corrupção passiva, para os fins de absolver o 

acusado Renato de Souza Duque; 
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2. Seja reconhecida sua colaboração processual nos termos da lei 

9613/98, para os fins de lhe conceder a diminuição da pena no 

patamar de 2/3, permitindo seu cumprimento em regime aberto. 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

 

Curitiba, 14 de junho de 2017. 

 

 

Antônio Augusto Figueiredo Basto Luís Gustavo Rodrigues Flores 

OAB/PR 16.950 OAB/PR 27.865 

 

 

Rodolfo Herold Martins             Maria Francisca Sofia Nedeff Santos 

OAB/PR 48.811    OAB/PR 77.507 


