
PREMISSAS

MARCELO 
ODEBRECHT
(PESSOA FÍSICA)

RICARDO 
PESSOA 
(UTC)

JOESLEY 
BATISTA
(PESSOA FÍSICA)

RICARDO 
PERNAMBUCO E 
RICARDO 
PERNAMBUCO JR 
(CARIOCA)1

OTÁVIO 
AZEVEDO
(ANDRADE 
GUTIERREZ)2

SÉRGIO 
MACHADO

NÚMERO 
DE POLÍTICOS 
CITADOS3

BENEFÍCIOS 
DE PENA A 
PESSOA FÍSICA

70 Agentes 
Políticos4, tendo 
os seguintes 
prerrogativa 
de foro:

  Presidente da 
República

  3 Ministros
  10 Senadores
  3 Deputados 
Federais

  4 Governadores 
de Estados

  1 Deputado 
Estadual

  2 Prefeitos

  2 anos e 6 meses 
em Regime 
Fechado6

  2 anos e 6 meses 
em Regime 
Semiaberto

  2 anos e 6 meses 
em Regime 
Aberto

50 Agentes 
Políticos, tendo 
os seguintes 
prerrogativa  
de foro:

  8 Senadores
  11 Deputados 
Federais

  2 Governadores
  2 Prefeitos
  2 Ministros

  1 a 2 anos em 
Regime Fechado 
Diferenciado 
(Domiciliar)

  2 a 3 anos em 
Regime Aberto 
Diferenciado

  Sigiloso
  Não oferecimento 
de denúncia 
contra Ricardo 
Pernambuco Jr.:

  Conforme 
petição do MPF 
na ação penal 
pública 5037800-
18.2016.4.04.7000 
(evento 3), 
perante a JF/
PR, o benefício 
foi previsto na 
cláusula 5ª, § 1º, 
do acordo. 

32 Agentes 
Políticos, tendo 
os seguintes 
prerrogativa 
de foro:

  Presidente 
e Vice-
presidente da 
República

  9 Senadores
  4 Deputados 
Federais

  1 Governador
  1 Vice-
governador

  Regime 
Fechado 
pelo tempo 
de prisão 
preventiva

  1 ano de 
Regime 
Fechado 
Diferenciado 
(Domiciliar)

  10 meses 
de Regime 
Semiaberto 
Diferenciado

  2 a 5 anos 
de Regime 
Aberto 
Diferenciado

31 Agentes 
Políticos, tendo 
os seguintes 
prerrogativa 
de foro:

  1 Vice-
Presidente da 
República

  11 Senadores
  7 Deputados 
Federais

  1 Vice-
Governador

  1 Secretário 
Municipal

  2 anos e 3 
meses de 
Regime Fechado 
Diferenciado 
(Domiciliar)

  9 meses 
de Regime 
Semiaberto 
Diferenciado

1.893 Agentes 
Políticos5, tendo 
os seguintes 
prerrogativa 
de foro:

  Presidente da 
República

  5 Ministros
  6 Senadores
  15 Deputados 
Federais

  4 Governadores 
de Estados

  1 Vice-
Governador de 
Estado

  1 Prefeito
  1 Procurador da 
República

  Não 
oferecimento  
de denúncia 
(artigo 4º, § 4º, 
da Lei 12.850/13)

  Perdão judicial 
de ações em 
andamento

9 Agentes 
Políticos (citados 
por Ricardo 
Pernambuco 
e Ricardo 
Pernambuco Jr), 
tendo dois deles 
prerrogativa de 
foro:

  1 Deputado 
Federal e  
1 Deputado 
Estadual (citados 
por Ricardo 
Pernambuco Jr)

SITUAÇÃO 
NO INÍCIO DA 
NEGOCIAÇÃO

PREVENTIVA: 
Ficou preso 11 
meses antes da 
negociação;

  Condenado  
a 19 anos  
e 4 meses

  Réu em outras  
3 ações penais

PREVENTIVA: 
Ficou preso por 
9 meses antes da 
negociação;

  Réu em 2 ações 
penais

SOLTOS
Ricardo 
Pernambuco 
e Ricardo 
Pernambuco Jr.

PREVENTIVA:
8 meses antes da 
negociação;

  Réu em 2 ações 
penais

SOLTO SOLTO
  Réu em 2 ações 
penais sem 
relação com  
a operação  
Lava Jato

VALOR PAGO 
EM MULTAS

VALOR PAGO 
NA LENIÊNCIA 
DA EMPRESA

Sigiloso

R$ 3.828.000.000,00

Prazo pagamento: 
22 anos

Atualização: 
taxa SELIC

R$ 51 milhões

–

R$ 45 milhões 
(Ricardo 
Backheuser 
Pernambuco) + 
R$ 45 milhões 
(Ricardo 
Pernambuco Jr)

R$ 10.000.000,00.

Pagamento à vista, 
após homologação, 
com prazo de 30 
dias das instruções 
fornecidas pelo MPF

R$ 2.65 milhões

R$ 1.000.000.000,00

Prazo pagamento:  
12 anos

Atualização: taxa 
SELIC

R$ 75 milhões

–

R$ 110 milhões

R$ 10.300.000.000,00

Prazo pagamento: 
25 anos

Atualização: índice 
IPCA



(1) Os processos relacionados à colaboração da Carioca Engenharia tramitam sob sigilo, com exceção de algumas peças tornadas públicas - com-

partilhadas em processos públicos. As informações da tabela partem destas e de outras informações divulgadas na imprensa: http://politica.

estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-aponta-propina-de-r-52-milhoes-em-36-parcelas-a-eduardo-cunha/; http://www1.folha.uol.com.

br/poder/2016/01/1735463-delatores-apontam-cinco-novas-contas-de-eduardo-cunha-no-exterior.shtml; http://epoca.globo.com/tempo/noti-

cia/2015/12/exclusivo-eduardo-cunha-cobrou-r-52-mi-em-propina-para-liberar-dinheiro-do-fi-fgts-diz-pgr.html; https://oglobo.globo.com/brasil/em-

presario-diz-que-recebeu-1-milhao-por-fora-de-picciani-20312602 

(2) Os processos relacionados à colaboração da Andrade Gutierrez tramitam sob sigilo, com exceção de alguns documentos tornados públicos 

porque compartilhados com processos públicos. As informações da tabela partem destes e de outras informações divulgadas na imprensa: http://

zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2017/03/delator-diz-que-andrade-gutierrez-pagou-cunha-por-apoio-em-mps-segundo-jornal-9743346.

html#showNoticia=LU18X2FDbUk4NDkzMDcyMjM3MzY3MTQwMzUyWHhWODI5MzEzODE0MjUyNDMxMzMwNGJGMTEyMzgzMDMxNjc5MT-

gxMTI3NjhVKFRVPS8tK0UvdlwxKl17c1U=; http://veja.abril.com.br/brasil/relembre-os-delatores-premiados-da-lava-jato-em-2016/; http://g1.globo.

com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/04/teori-homologa-delacao-premiada-de-executivos-da-andrade-gutierrez.html

(3) Este critério: teve por referência a data em que homologada a colaboração premiada; embasa-se somente em informações decorrentes de 

anexos/termos públicos. O conceito de agente público foi adotado de forma abrangente, inclusive a abarcar pessoas nomeadas para cargos direti-

vos em empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como ocupantes de cargos comissionados e posições de relevância no cenário 

político nacional.

(4) Nos anexos de Marcelo Odebrecht, pessoa física, foram listados cerca de 70 agentes políticos. Destaca-se que os agentes políticos mencio-

nados pelo Grupo Empresarial, no total, correspondem a cerca de 415 (http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,415-politicos-de-26-parti-

dos-sao-citados,70001739925). Marcelo Odebrecht, porém, destaca a autonomia de cada líder empresarial do grupo para definir doações políticas: 

“Afora às decisões relacionadas às campanhas presidenciais no Brasil, bem como em alguns casos em que eu tinha relação pessoal com algum 

candidato, competia aos empresários, de acordo com seus respectivos mercados e relações, definir quem deveria ser contemplado com as con-

tribuições, sem a minha participação nessa agenda” (Relatos de Marcelo Odebrecht, anexo 8 – mídia encartada a fls.9 da Pet 6796/STF).

(5) A tabela em que constam todos os políticos citados encontra-se entre os dados de corroboração apresentados por Ricardo Saud. Há o anexo 

36, de Ricardo Saud e Joesley Batista em que este destaca expressamente ter autorizado pagamentos de doações políticas: “Esses pedidos eram 

apresentados, em regra, a Ricardo Saud, diretor de relações institucionais e governo do grupo, que os levava a JB. O motivo que levava JB a au-

torizar esses pagamentos apresentava duas faces complementares. A primeira era obter facilidade para, em caso de necessidade ou conveniência, 

pedir ao político a prática ou a obtenção de ato de ofício que estivesse ao seu alcance. A segunda era evitar atrair a antipatia do político, que pode 

muito danosa quando se trata de grupo empresarial tão capilarizado como o JF” (anexo 36, apenso 1, Pet 7003/STF).

(6) Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/11/1828590-marcelo-odebrecht-fica-preso-ate-fim-de-2017-preve-acordo.shtml; http://g1.globo.

com/politica/operacao-lava-jato/noticia/com-acordo-de-delacao-marcelo-odebrecht-deve-deixar-presidio-em-1-ano.ghtml.


