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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  signatários,  no 
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante 
Vossa  Excelência,  para  requerer  as MEDIDAS  CAUTELARES  de BUSCA  E  APREENSÃO 
CRIMINAL,  PRISÃO  PREVENTIVA,  CONDUÇÃO  COERCITIVA,  MEDIDAS  CAUTELARES 
DIVERSAS e BLOQUEIO DE ATIVOS, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma 
ampla organização criminosa, pelo menos entre 2004 e 2014, dedicada à prática reiterada de 
ilícitos  em  certames  e  contratos  da  PETROBRAS.  Dentre  os  crimes  praticados  merecem 
destaque a formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento 
sistemático de propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, 
por intermédio de profissionais da lavagem de dinheiro (operadores financeiros), aos diretores 
e gerentes da PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal.

O prosseguimento das investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava 
Jato permitiu desvelar, ainda, que o estratagema criminoso não se limitou aos contornos da 
PETROBRAS,  avançando também  no seio de suas  subsidiárias,  a  exemplo da PETROBRAS 
QUÍMICA SA – PETROQUISA1. 

Na presente peça será especificamente objeto de análise a prática de crimes de 
corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  no  interesse  de  contrato  celebrado  entre  o  Grupo 
ODEBRECHT  e a PETROQUÍMICA SUAPE (COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO) 
para construção de uma planta industrial  de PTA (Ácido Tereftálico Purificado)  e  entre  o 
grupo empresarial e  a  CITEPE  (COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL  DE  PERNAMBUCO)  para 
projetos  de  produção  de  filamentos  têxteis  (POY)  e  polietileno  tereftalado  (PET),  ambas 

1 ANEXOS 01 e 02.
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relacionadas  ao  Complexo  Petroquímico  Suape,  em  Ipojuca/PE,  e  lideradas  pela 
PETROQUISA2, braço Petroquímico da PETROBRAS.

Nesse contexto,  em decorrência dos contratos de aliança firmados para obras 
do PTA e  do POY-PET, há evidências  de  que  o Grupo ODEBRECHT ofereceu  e  efetuou o 
pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes  públicos,  dentre  os  quais, além de  PAULO 
ROBERTO COSTA e ABDALLA KURBAN3, figuram PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES, 
GLAUCO COLEPICOLO e MAURICIO GUEDES.

II. EVIDÊNCIAS

Os atos ilícitos que serão pormenorizados nesta peça foram revelados a partir  
de uma série de provas documentais e depoimentos. Tais evidências, reunidas pelo Ministério 
Público Federal ao longo das investigações contemplam:

i) documentos obtidos por intermédio de buscas e apreensões;
ii) documentos fornecidos por empresas que celebraram acordo de leniência 
com o Ministério Público Federal;
iii) documentos fornecidos por réus e investigados que celebraram acordos de 
colaboração com o Ministério Público Federal;
iv) documentos obtidos a partir de requisições do Ministério Público Federal, 
nos termos;
v) documentos internos de procedimentos licitatórios da Petrobras;
vi) relatórios  de  Comissões  Internas  de  Apuração  (CIA´s)  instauradas  no 
âmbito da Petrobras;
vii) e-mails trocados por empregados da Petrobras;
viii)  informações fiscais e bancárias de investigados, cujo sigilo foi afastado 
mediante ordem desse Juízo;
vi) depoimentos prestados por testemunhas e réus colaboradores.

Tais  evidências,  que  consistem  nos  anexos  ao  presente  pedido  e  que 
doravante, para facilitar a leitura, serão referenciadas apenas em notas de rodapé, seguem 
elencadas na tabela a seguir:

Anexo Descrição

Anexo 1
Diário  Oficial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ano  XXXII,  nº  161,  datado  de 
30/08/2006.

Anexo 2
Ata  de  Assembleia  Geral  Extraordinária  da  PETROBRAS  QUÍMICA  S.A  – 
PETROQUISA, realizada em 01/06/2006.

Anexo 3
Relatório Anual da Administração 2009, relativo à PETROBRAS QUÍMICA S.A – 
PETROQUISA, datado de 09/03/2010.

2 ANEXOS 03 e 04.
3 Conforme dados extraídos do sistema da Receita Federal do Brasil, o ex-funcionário da PETROBRAS 
ANTONIO JORGE ABDALLA KURBAN (CPF 148.272.710-20) faleceu em 01/12/2007, consoante dados 
da certidão de óbito registrada junto ao Cartório da 5ª Circunscrição do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Rio de Janeiro, Livro 672, Folha 93 e Termo 158277 (ANEXO 05).
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Anexo 4
Relatório Anual da Administração 2010, relativo à PETROBRAS QUÍMICA S.A – 
PETROQUISA, datado de 29/03/2011.

Anexo 5
Dados extraídos do sistema da Receita Federal do Brasil,  concernente ao ex-
funcionário da PETROBRAS ANTONIO JORGE ABDALLA KURBAN.

Anexo 6
Certidão concernente à remessa de mídia contendo a gravação audiovisual de 
Termos de colaboração à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Anexo 7 Termo de Colaboração nº 02 de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 8
Extratos bancários fornecidos no âmbito do acordo de colaboração premiada 
de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 9
Contrato  nº  027/2008,  celebrado  entre  a  PETROQUÍMICA  SUAPE  e  a 
ODEBRECHT, acompanhada de outros documentos.

Anexo 10
Contrato  nº  014/2010,  celebrado  entre  a  CITEPE  e  a  ODEBRECHT,  para  a 
construção de duas plantas industriais.

Anexo 11 Termo de Colaboração nº 03 de MÁRCIO FARIA DA SILVA.

Anexo 12
Extratos bancários fornecidos no âmbito do acordo de colaboração premiada 
de MÁRCIO FARIA DA SILVA.

Anexo 13
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, 
instituída por meio do DIP DABAST 70/2014, de 25/04/2014.

Anexo 14
Continuação do Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração 
da PETROBRAS, instituída por meio do DIP DABAST 70/2014, de 25/04/2014.

Anexo 15
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, 
instituída por meio do DIP DABAST 000209/2015, de 18/12/2015.

Anexo 16
Continuação do Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração 
da PETROBRAS, instituída por meio do DIP DABAST 209/2015, de 18/12/2015.

Anexo 17
Troca de e-mails apreendida,  encartada pela autoridade policial em sede dos 
Autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000, Evento 112, AP-INQPOL8

Anexo 18
Agenda manuscrita apreendida, encartada no âmbito dos  Autos nº 5071379-
25.2014.4.04.7000, Evento 110, AP-INQPOL2

Anexo 19
Documento  intitulado  “Relação  de  Brindes  Especiais  –  2010”,  encartado  no 
âmbito dos Autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000, Evento 109, AP-INQPOL2.

Anexo 20
Relatório  de  entrada  e  saída  na  PETROBRAS,  no  período  de  01/01/2000  a 
31/12/2005, relativo a ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 21
Certidão  no  sentido  de  que  restou  fornecida  documentação  pelo  escritório 
TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS, contratado pela PETROBRAS.

Anexo 22
Cópia  de  e-mail  remetido  ao  Parquet federal  por  escritório  de  advocacia 
contratado pela PETROBRAS para a realização de investigação independente.

Anexo 23
Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 408, elaborado pelo Departamento 
de Polícia Federal.

Anexo 24 Currículo funcional de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES.
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Anexo 25
Termo de transcrição do depoimento de MAURÍCIO GUEDES em sede dos Autos 
nº 5012331-04.2015.4.04.7000, reduzido a termo no evento 835.

Anexo 26 Termo de Colaboração Complementar de ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO.

Anexo 27
Termo de Transcrição do depoimento de GLAUCO COLEPICOLO em sede dos 
Autos nº 5083360-51.2014.4.04.7000.

Anexo 28
Documento  anexo  à  representação  apresentada  pela  autoridade  policial  em 
sede dos Autos nº 50502-30.2015.4.04.7000, Evento 1, ANEXO2, p. 106-109.

Anexo 29
Representação  apresentada  pela  autoridade  policial  em  sede  dos  Autos  nº 
50502-30.2015.4.04.7000, Evento 1, p. 15-17.

Anexo 30
Representação  apresentada  pela  autoridade  policial  em  sede  dos  Autos  nº 
50502-30.2015.4.04.7000, Evento 1, p. 19.

Anexo 31
Termo  de  Transcrição  do  depoimento  prestado  por  ROGÉRIO  SANTOS  DE 
ARAÚJO, no âmbito da Ação Penal nº 5024266-70.2017.4.04.7000.

Anexo 32
Termo de Transcrição do depoimento prestado por CELSO ARARIPE no âmbito 
da Ação Penal nº 5019501-27.2015.4.04.7000, Evento 164.

Anexo 33
Cópia  de  e-mail  remetido  ao  Parquet federal  por  escritório  de  advocacia 
contratado pela PETROBRAS para a realização de investigação independente.

Anexo 34 Termo de Colaboração nº 03 e anexos de CESAR RAMOS ROCHA.

Anexo 35 Termo de Colaboração nº 01 de VINICIUS VEIGA BORIN.

Anexo 36
Termo  de  Colaboração  nº  01,  02,  05  e  07  de  MARIA  LÚCIA  GUIMARÃES 
TAVARES.

Anexo 37
Documentos fornecidos  no âmbito  do Acordo de  Colaboração Premiada de 
CESAR RAMOS ROCHA.

Anexo 38
Documentos fornecidos  no âmbito  do Acordo de  Colaboração Premiada de 
CESAR RAMOS ROCHA.

Anexo 39 Continuação do documento anterior.

Anexo 40
Termo de  declarações  de  ROGERIO ARAUJO,  acompanhado de documentos, 
prestado no âmbito do IPL nº 5037409-63.2016.4.04.7000 (Evento 28).

Anexo 41
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta 
Força-Tarefa, com fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.

Anexo 42
Documentos fornecidos  no âmbito  do Acordo de  Colaboração Premiada de 
CESAR RAMOS ROCHA.

Anexo 43
Ofício  recebido  por  este  órgão  ministerial  atinente  à  transferência  de 
investigação, da Suíça, relativa a PAULO AQUINO.

Anexo 44 Documentos bancários atinentes às contas de PAULO AQUINO na Suíça.

Anexo 45
Petição apresentada pela defesa técnica de PAULO CÉZAR AMARO AQUINO, na 
qual renuncia a todo e qualquer direito sobre três contas offshore.

Anexo 46
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta 
Força-Tarefa, com fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.
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Anexo 47
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta 
Força-Tarefa, com fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.

Anexo 48
Termo  de  Declarações  e  documentos  fornecidos  por  GLAUCO  COLEPICOLO 
LEGATTI, em sede dos Autos nº 5056504-16.2015.4.04.7000.

Anexo 49
Documentos fornecidos por GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, em sede dos Autos 
nº 5062808-94.2016.4.04.7000, Evento 11.

Anexo 50 Continuação do documento anterior.

Anexo 51 Relatório de Informação nº 56/2017, elaborado pela ASSPA/PRPR.

Anexo 52 Termo de Declarações de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES.

Anexo 53 Qualificação de ISABEL IZQUIERDO MENDIBURO DEGENRING BOTELHO.

III. OS AJUSTES ILÍCITOS E AS CONTRAPARTIDAS

Consoante deduzido pelo colaborador ROGÉRIO ARAÚJO, Diretor do Grupo 
ODEBRECHT, em 2007, o então Gerente da PETROQUISA ABDALLA KURBAN informou-lhe 
que  a subsidiária da PETROBRAS almejava construir um empreendimento de PTA, em uma 
modelagem privada,  manifestando,  na oportunidade, interesse de que a empreiteira ou a 
BRASKEM, empresa a ela ligada, figurasse como sócia do empreendimento.4

Iniciados os trâmites para a realização do projeto no âmbito da Estatal, optou-
se, após negociação e acordo das duas partes,  pelo modelo de contrato de aliança, o qual, 
contudo,  suprimiu qualquer possibilidade de que houvesse concorrência, em razão das 
características  a  ele  inerentes  e  do fato  de  que,  no  Brasil,  apenas  o  Grupo ODEBRECHT 
possuía experiência nessa modalidade de construção5-6.

Nesse sentido, conforme sublinhou ROGÉRIO ARAÚJO, além de mais vantajoso 
à empreiteira, o modelo adotado se apresentou, também, como uma maneira de afastar do 
processo a empresa SCHAHIN, que,  no início,  à época em que ventilada a possibilidade de 
um contrato de EPC, prospectava o negócio.7

Destarte,  as condições  de contratação  que se estabeleceram acabaram por 
direcionar  a  obra  para  o  Grupo  ODEBRECHT,  culminando,  finalmente,  na  assinatura  do 
Contrato  nº  027/2008  entre  a  COMPANHIA  PETROQUÍMICA  DE  PERNAMBUCO  – 
Petroquímica Suape e a CONTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., datado de 01/12/2008, 
no valor (meta) de R$ 1.085.822.739,57 (valor teto de R$ 1.194.405.012,90).8

4 ANEXOS 06 a 08.
5 ANEXOS 06 a 08.
6 Consoante consta expressamente do “Considerando 'b'” do Contrato nº 027/2008, firmado entre a 
PETROQUÍMICA SUAPE e a ODEBRECHT, “A CNO foi selecionada pela PetroquímicaSuape em razão de 
sua experiência, estrutura e capacidade técnica suficiente ao gerenciamento de um empreendimento 
da magnitude da Planta Industrial da PetroquímicaSuape;” (ANEXO 09).
7 ANEXOS 06 a 08.
8 ANEXO 09.
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No mesmo contexto, atrelado ao primeiro contrato9-10, igualmente no modelo 
de aliança, restou firmado o Contrato nº 014/2010 entre a COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL 
DE PERNAMBUCO – CITEPE e  a  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.,  datado de 
01/09/2010, no valor (meta) de R$ 1.799.000.000,00.11

Nesse ínterim,    imbuídos do intento de que   lograssem contratar com a   
Administração  Pública  para  as  obras  em  comento,  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT 
procederam  à  oferta  de  v  antagens  indevidas   a  importantes  funcionários  da   
PETROBRAS e d  a  PETROQUISA  ,    a  fim de  que,  mediante    a    contrapartida financeira,   
zelassem pelos interesses    da empreiteira no que tange às construções d  o   PTA e POY-  
PET.

Desde logo, verifica-se que, à época dos fatos, o Setor Petroquímico fazia-se 
vinculado  à  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  cujo  responsável  era  PAULO 
ROBERTO COSTA, a quem cabia acompanhar os temas da PETROQUISA e por submetê-los à 
deliberação da Diretoria Executiva da Estatal.

Inobstante, PAULO  ROBERTO  COSTA,  enquanto  representante  da  área  de 
Abastecimento da PETROBRAS, não possuía poder suficiente para, sozinho, aprovar a escolha 
do Grupo ODEBRECHT para os contratos de aliança a serem firmados para as obras do PTA e 
do POY-PET junto ao Conselho de Administração da PETROQUISA, sobretudo porque referida 
modalidade de contratação não se fazia recorrente no âmbito da Companhia.12

Desse modo, os representantes do Grupo ODEBRECHT procederam, ainda,  à 
oferta  e  ao pagamento de vantagens indevidas  a  outros  funcionários  da Estatal  e  de sua 
subsidiária,  os  quais  possuíam  forte  influência  de decisão  e  possibilitariam  o  bom 
desenvolvimento dos negócios sob o ponto de vista da empreiteira.13

9 Conforme  consta  dos  “Considerandos”  do  Contrato  nº  014/2010,  firmado  entre  a  CITEPE  e  a 
ODEBRECHT: “Considerando que: a) A CITEPE desenvolveu projeto para construir duas plantas industriais  
para a produção de filamentos têxteis ("POY") e polietileno tereftalato ("PET") no Município de lpojuca,  
PE  ("Projeto");  b)  A  CNO é  especializada  em construção  de  plantas  industriais,  e  atualmente  está  
construindo a planta industrial da Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquimicaSuape, em  
lpojuca, PE, em regime de Aliança; c) A CITEPE e a PetroquímicaSuape são empresas do mesmo grupo  
econômico, e seus projetos estão sendo implantados de forma integrada, para obtenção das melhores  
sinergias possíveis; d) O terreno onde será implementado o Projeto da CITEPE é situado no mesmo sítio  
onde está sendo construída a planta industrial da Petroquímica Suape; e) A CITEPE pretende firmar com  
a CNO um Contrato de Aliança para implementação do Projeto, em razão da comprovada experiência  
da CNO, mas também por possibilitar significativa economia de tempo e recursos, em função da sinergia  
que  será  obtida  com o  contrato  Aliança  027/2008 entre  a  CNO e  a  Petroquímica  Suape,  ora  em  
execução; f) As partes celebraram em 04 de dezembro de 2009 um "Contrato Parcial de Aliança" n° O  
17/2009, para possibilitar a realização de serviços iniciais das obras de implementação do Projeto, antes  
da elaboração de orçamento definitivo; e g) Durante a vigência do "Contrato Parcial de Aliança" as  
partes puderam orçar os custos da Obra e estabelecer o Preço Meta e os Prazos Teto e Meta finais, bem  
como de um Sistema definitivo de bônus e penalidades.” (ANEXO 10).
10 ANEXOS 06 a 08, 11 e 12.
11 ANEXO 10.
12 ANEXOS 06 a 08, 11 e 12.
13 ANEXOS 06 a 08, 11 e 12.
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III.I. DA ATUAÇÃO DE DJALMA RODRIGUES E PAULO AQUINO

Mais especificamente,  no âmbito da PETROQUISA,  verificou-se o pagamento 
espúrio a  DJALMA RODRIGUES e a  PAULO AQUINO, aos quais cabia  apreciar e referendar 
assuntos de competência da empresa e de seu Conselho de Administração, no intuito de que 
as aprovações fluíssem  com facilidade,  no modelo selecionado,  em prazos reduzidos e  em 
condições favoráveis à Odebrecht.

Nesse  sentido,  a  Ata  da  Reunião  do  Conselho  de  Administração  da 
PETROQUÍMICA SUAPE, datada de 28/11/2008, por meio da qual restou registrada a aprovação 
da contratação do Grupo ODEBRECHT para a construção das plantas, demonstra que PAULO 
AQUINO figurava,  na  oportunidade,  como  seu  Presidente,  desempenhando,  portanto, 
relevante papel para a consecução dos interesses da empreiteira.14

Ademais, os elementos angariados no decorrer das investigações demonstraram 
que, à época, mais especificamente entre 01/05/2008 e 31/12/2010, PAULO AQUINO exerceu 
a função de Gerente Executivo do Abastecimento Petroquímica e Fertilizantes (AB-PQF).15

Em  adição,  observe-se  que  PAULO AQUINO restou  apontado  como 
corresponsável  por  diversas  não-conformidades  identificadas  pela  PETROBRAS  mediante 
trabalhos conduzidos por Comissão Interna de Apuração dedicados ao estudo dos contratos 
firmados para obras do Complexo Petroquímico de Suape, com alto grau de responsabilidade, 
as quais podem ser assim sintetizadas16:

Por sua vez,  DJALMA RODRIGUES ocupava, à época, o cargo de Diretor de 
Novos  Negócios  da  PETROQUISA,  sendo  responsável  então,  pelo  projeto  do  Complexo 
Petroquímico de Suape  e por seu direcionamento, assim como pelo relacionamento com os 

14 ANEXO 09.
15 ANEXOS 13 e 14.
16 ANEXOS 15 e 16.
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sócios  privados  e  pela  indicação  dos  presentantes  da  PETROQUISA  nos  negócios  em 
comento.17

Nessa  senda,  assim  como PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES restou 
responsabilizado, com alto grau de implicação, por não-conformidade atreladas ao Complexo 
Petroquímico  de  Suape  identificadas  pela  Comissão  Interna  de  Apuração  da  PETROBRAS, 
conforme sintetizado no seguinte quadro18:

Por oportuno, cumpre ressaltar que, em resumo, para fins de responsabilização, 
a Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS instaurada para  investigar irregularidades 
praticadas no âmbito dos contratos firmados para obras do Complexo Petroquímico de Suape 
identificou duas grandes não-conformidades.19

A primeira tange à não utilização da Sistemática da PETROBRAS no projeto, 
o que se apresentava sob a égide da atuação e de orientação do Diretor de Novos Negócios 
da PETROQUISA,  in casu,  DJALMA RODRIGUES,  e  o  encaminhamento de proposição à 
Diretoria Executiva de Revisão do Investimento e do Cronograma do Projeto Integrado 
com VPL   (Valor Presente Líquido)   negativo  ,  ou seja, com dados técnicos que ignoravam o 
risco  real  de  necessidade  de  futura  de  incremento  no  investimento  para  as  plantas  em 
comento, desconsiderando informações importantes de custo, prazo e rentabilidade, levado a 
cabo pelo  Gerente  Executivo  do  Abastecimento  Petroquímica  e  Fertilizantes, PAULO 
AQUINO.20

De  outro  canto,  a segunda  concerne à aprovação  de  projeto  com  VPL 
negativo, mais especificamente à decisão da Diretoria Executiva da PETROBRAS de aprovar as 
proposições formuladas, sem quaisquer questionamentos ou ressalvas consignadas em ata, 
fato ao qual PAULO ROBERTO COSTA se fazia diretamente relacionado.

Ademais, especificamente no que respeita à subsidiária da  PETROBRAS e sua 
relação com o grupo empresarial  contratado,  importante  referir que,  em troca  de e-mails 
concernente ao ramo Petroquímico entre importantes Diretores do Grupo ODEBRECHT, datada 
de 30/11/2011, ROGÉRIO ARAÚJO suscitou a estratégia de que fosse realizado “um trabalho de 
base  a  nível  de  Gerentes  Executivos”,  citando,  então,  dentre  outros,  PAULO AQUINO e 
DJALMA RODRIGUES21:

17 ANEXOS 15 e 16.
18 ANEXOS 15 e 16.
19 ANEXOS 15 e 16.
20 ANEXOS 15 e 16.
21 ANEXO 17.
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Corroborando os demais elementos de prova angariados, tem-se, ainda, cópia 
de agenda apreendida na sede da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., por 
ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado por esse Juízo em 
sede dos Autos n. 5024251-72.2015.4.04.7000, que demonstra serem, de fato, os investigados 
PAULO AQUINO e  DJALMA RODRIGUES os contatos do grupo empresarial no âmbito da 
PETROQUISA22:

22 ANEXO 18.
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Cumpre referir,  ainda, que  PAULO AQUINO,  na qualidade de Presidente da 
PETROQUISA,  e  DJALMA RODRIGUES,  enquanto  Diretor  da  PETROQUISA,  restaram 
presenteados,  em 2010,  pelo  Grupo ODEBRECHT,  com quadros/gravuras de  Lúcio  Costa, 
famoso arquiteto brasileiro, cujo remetente foi ROGÉRIO ARAÚJO.23

Nessa senda, importante mencionar que, além de encontros em outros locais,  
entre os anos de 2008 e 2012, ROGÉRIO ARAÚJO reuniu-se com DJALMA RODRIGUES por 
37 vezes na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro/RJ (Edifício Edise).24

Em sentido semelhante, tem-se, ainda, mensagem de e-mail encaminhada pela 
Secretária da Diretoria da PETROQUISA, atuando em nome de DJALMA RODRIGUES, datada 
de 20/07/2010, por meio do qual convidou diversos investigados, dentre eles MARCIO FARIA, 
PAULO AQUINO e ROGÉRIO ARAÚJO, para visitar as instalações do Complexo Petroquímico de 
Suape e para comemorar o aniversário de 60 anos de DJALMA RODRIGUES.25

Para além dos agentes suprarreferidos, os representantes do Grupo ODEBRECHT 
identificaram,  ainda,  a  necessidade  de  que  outros  funcionários  ligados  à  PETROBRAS  e 

23 ANEXO 19.
24 ANEXO 20.
25 ANEXOS 21 e 22.
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diretamente envolvidos com as obras do PTA e  do  POY-PET  zelassem  pelos interesses da 
empreiteira, restando agraciados, em contrapartida, com o pagamento de vantagens indevidas.

III.II. DA ATUAÇÃO DE GLAUCO COLEPICOLO E MAURÍCIO GUEDES
 

Com  a  anuência  dos  demais  representantes  da  empresa,  notadamente  de 
MÁRCIO FARIA, o executivo  ROGÉRIO ARAÚJO, após avaliar quais as peças centrais ao bom 
funcionamento do estratagema criminoso,  procurou individualmente  e  ofereceu vantagens 
indevidas  aos  investigados  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO GUEDES,  os  quais, 
prontamente, aceitaram a oferta.

Nessa senda, na qualidade de Gerentes Gerais ligados à Área de Engenharia da 
PETROBRAS26-27 e/ou  Gerentes  Executivos28,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO GUEDES 
eram responsáveis pelo planejamento, pela formatação do orçamento, pelo acompanhamento, 
gestão  e  fiscalização do  contrato  e  das  obras, estando  intimamente  ligados,  portanto,  à 
maximização de seus resultados, à busca de aditivos, ao reconhecimento de pleitos deduzidos 
pela empreiteira, dentre outros aspectos a eles concernentes.

Consoante deduziu o representado GLAUCO COLEPICOLO perante esse Juízo 
em sede da Ação Penal nº 5083360-51.2014.4.04.7000,  “A função do gerente geral é articular  
com todas as gerências que estão abaixo do gerente geral para que eles cumpram e façam  
cumprir os contratos, os projetos que aconteçam, e a função do gerente geral é trabalhar essas  
interfaces e garantir que as coisas aconteçam”.29

Destarte,  a  cooptação  dos  agentes  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO 
GUEDES para dentro do estratagema criminoso, mediante contrapartidas financeiras, mostrou-
se fundamental para a consecução dos objetivos do Grupo ODEBRECHT, a fim de que não 
apenas tivesse seus pleitos aprovados pela Petrobras, mas, igualmente, a fim de que lograssem 
êxito em firmar novos aditivos que lhes favorecessem.

Especificamente  no  que  respeita  a  GLAUCO COLEPICOLO,  o  próprio 
investigado, apresentando-se  espontaneamente  para  prestar  depoimento  perante  as 
autoridades  policiais,  reconheceu,  a  despeito  de  algumas  inconsistências,  que,  após  ser 
abordado  por  ROGÉRIO  ARAÚJO,  auferiu  vantagens  indevidas  provenientes  do  Grupo 
ODEBRECHT, no período de 2001/2002 a 2014. Afirmou o investigado, nesse sentido, que, em 
um primeiro momento, os valores lhe foram repassados  mediante a entrega de valores em 
espécie por um operador financeiro, e, posteriormente, procedeu à abertura de contas na Suíça 

26 ANEXO 23.
27 ANEXOS 24 e 25. “Defesa:- Os fatos narrados na denúncia abrangem um período de 2006 a 2012,  
nesse período qual a atividade que o senhor exercia na Petrobras? Depoente:- Bom, entre 2006 e 2009,  
até  outubro  de  2009,  desculpe,  entre  2006 até  abril  de  2009 eu  ocupava  a  função  de  gerente  de  
empreendimentos de energia na área de engenharia, entre abril de 2009 e outubro de 2009 eu ocupei  
uma gerência geral de serviços de logística da engenharia, e de outubro de 2009 a abril de 2012 eu  
ocupei  a  gerência  geral  de  implementação  de  empreendimento  para  gás  e  energia  também  da  
engenharia,  e em maio de 2012 eu fui designado para a posição atual,  que é gerente executivo de  
engenharia para abastecimento. Defesa:- Essas gerências, ao longo do tempo de 2006 a 2012, eram na  
diretoria de serviços? Depoente:- Exatamente.” (Depoimento de MAURÍCIO GUEDES em sede dos Autos 
nº 5012331-04.2015.4.04.7000, reduzido a termo no evento 835).
28 ANEXOS 06 e 26.
29 ANEXO 27.
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para  o  recebimento  de  vantagens  espúrias,  as  quais  eram  controladas  por  BERNARDO 
FREIBURGHAUS.

Em contrapartida,  GLAUCO COLEPICOLO teria garantido um bom trânsito do 
Grupo ODEBRECHT no âmbito da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, colocando-se sempre à 
disposição e permitindo um canal diferenciado para ROGÉRIO ARAÚJO no âmbito do contrato 
em questão, chegando, até mesmo, a atuar, por mais de uma ocasião, fora de suas atribuições 
em benefício da empreiteira.

No  mesmo  sentido,  a  proximidade  de  GLAUCO COLEPICOLO e  ROGÉRIO 
ARAÚJO,  assim como a atuação daquele em favor  do Grupo ODEBRECHT, resta corroborada 
por mensagem de e-mail em que o executivo da empreiteira afirma para o funcionário da 
PETROBRAS que conta “com seu apoio”30:

A  natureza  escusa  da  relação  entre  GLAUCO  COLEPICOLO e  ROGÉRIO 
ARAÚJO é evidenciada, também, pelo fato de o executivo do Grupo ODEBRECHT se referir, 
em mensagens  de e-mail  enviadas  a  seus subalternos  na  empreiteira,  ao funcionário  da 
PETROBRAS apenas  como  “G”.  Ora, fossem  seus  contatos  com  GLAUCO  COLEPICOLO 
apenas para tratar de assuntos lícitos, ROGÉRIO ARAÚJO não necessitaria esconder o nome 
do empregado da PETROBRAS31:

30 ANEXO 23.
31 ANEXO 28.
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O  relatório  das  visitas  realizadas  a  GLAUCO  COLEPICOLO  aponta  que 
ROGÉRIO ARAÚJO esteve na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro/RJ (Edifício Edise), para 
visitá-lo,  em 21 ocasiões, entre 11/06/2008 e 02/12/201332.  GLAUCO COLEPICOLO recebeu, 
ainda, 0  3 visitas   de MÁRCIO FARIA DA SILVA, entre 12/03/2008 e 16/04/200933.

Por sua vez,  no que respeita a MAURÍCIO GUEDES,  conforme deduzido pelo 
executivo ROGÉRIO ARAÚJO, houve a oferta e a aceitação do pagamento do montante total 
de US$ 2.000.000,00 ao ex-funcionário da PETROBRAS. 

32 ANEXO 29.
33 ANEXO 30.
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À  época,  MAURÍCIO GUEDES ocupava  o  cargo  de  Gerente  Executivo,  de 
modo que todas as questões atinentes à Área de Abastecimento eram a ele  submetidas, 
estando  ligado  a  diversos  projetos,  razão  pela  qual  o  Grupo  ODEBRECHT,  visando  à 
manutenção de um bom relacionamento e à possibilidade de favorecimento à empreiteira, a 
exemplo da aceleração da aprovação de aditivos com diversos Gerentes, a atualização de 
assuntos  internos  à  PETROBRAS,  dentre  outras  questões,  ofereceu  um  montante  global, 
relativo às obras do PTA e do POY-PET, da Refinaria Henrique Lage – REVAP e da Refinaria  
Presidente Getúlio Vargas – REPAR, o qual foi  prontamente aceito pelo ex-funcionário da 
Estatal.34 

Ainda,  tem-se que,  ouvido perante esse Juízo, o investigado CELSO ARARIPE 
aduziu  que  o  então Gerente-Geral  de  Engenharia,  participava  ativamente  do  processo  de 
contratação das diversas empreiteiras pela PETROBRAS, possuindo, então, bastante ingerência 
sobre ele35:

Defesa:- Mas diretamente ao senhor não? 
Testemunha:- Não, porque o gerente de empreendimento, como eu era na época, eu  
sou ligado ao gerente-geral, acima do gerente-geral o gerente-executivo, o gerente-
executivo,  sim,  ligado diretamente ao diretor,  na época o diretor  Duque.  Para se  
reportar ao gerente-geral, na época era o Maurício Guedes. 
Defesa:- Certo. 
Testemunha:- Em 2011, nós estamos falando né? 
Defesa:- Isso. E o gerente-executivo? 
Testemunha:- O gerente-executivo era Barusco. 
Defesa:- Certo. E através dessas pessoas o senhor recebeu alguma ingerência quanto  
a esse processo de contratação? 
Testemunha:- O meu superior imediato, o Maurício Guedes, gerente-geral, sim, ele  
participa com informações, e a partir do momento que a contratação evolui, aquele  
documento que chama DIP, documento interno da Petrobras,  ele sobe através do  
gerente-geral, gerente-executivo, diretores e diretoria. 
Defesa:- Todas as ingerências dentro das normas da companhia, dentro do...? 
Testemunha:- Desculpe, não entendi. 
Defesa:- Essa ingerência do Maurício Guedes sempre dentro do processo... 
Testemunha:- É,  faz parte do processo, faz parte do processo de decisão a cadeia  
hierárquica, sobe até a diretoria, no caso desse contrato e aprovando, que foi o caso,  
volta para a pessoa autorizada assinar, que no caso fui eu, assinar o contrato. 

Nessa senda, observe-se a existência de registro de reunião realizada entre os 
investigados  MAURÍCIO GUEDES  e GLAUCO COLEPICOLO,  na companhia  de outros  ex-
funcionários da Estatal, com diversos representantes de empreiteiras consorciadas para obras 
da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, cujo assunto consistia em aditivos a serem aprovados no 
âmbito do referido contrato.36

34 ANEXOS 06, 26 e 31.
35 ANEXO 32.
36 ANEXO 33.
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IV. OS PAGAMENTOS DE VANTAGENS ILÍCITAS

O repasse de valores  pelo Grupo Odebrecht aos funcionários públicos se deu, 
com estratagemas  de  ocultação  e  dissimulação, por  meio  da  entrega  de  valores  em 
espécie no Brasil e mediante depósitos em contas mantidas no exterior, cujos dados eram 
transmitidos  por  meio  de ROGÉRIO  ARAÚJO,  que,  com  a  anuência  de  MARCIO  FARIA, 
coordenava,  junto  com  CESAR  ROCHA  e,  por  consequência, com  o  Setor  de  Operações 
Estruturadas, a sua operacionalização.37-38

Consta do extrato do sistema “Drousys”,  em seus pormenores,  a relação de 
parte dos  pagamentos espúrios  realizados pelos representantes do Grupo ODEBRECHT no 
âmbito dos contratos para obras do PTA e do POY-PET, entre 2008 e 2014, aos agentes de 
codinomes “PRISMA” (em suas variações, “PRISMA1” e “PRISMA2”), “PEIXE”, “JABUTI” (em suas 
variações, “JABUTIZÃO”, “JABUTI R$” e “JABUTI OFF”) e ”KEJO”39:

Posteriormente,  a  partir  dos  depoimentos  e  documentos  fornecidos  por 
executivos  do  Grupo  empresarial,  desvelou-se  que  referidos  codinomes  pertenciam, 
respectivamente, a PAULO ROBERTO COSTA (“PRISMA”), PAULO AQUINO (“PEIXE”), DJALMA 
RODRIGUES (“JABUTI”) e GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”)40.

Nesse liame, o Grupo ODEBRECHT, utilizando-se de contas por ela mantidas 
em instituições  bancárias  no exterior  em nome de empresas  offshores  e controladas por 
OLIVIO  RODRIGUES41,  notadamente  da  INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND 
DEVELOPMENT  LTD,  CONSTRUCTORA  INTERNACIONAL  DEL  SUR,  SELECT  ENGINEERING 
CONSULTING AND SERVICES, KLIENFELD SERVICES LTD, MAGNA INTERNATIONAL CORP e 

37 ANEXOS 06 a 08 e 34.
38 ANEXOS 35 e 36. 
39 ANEXO 37.
40 ANEXOS 06 a 08, 11, 12 e 34.
41 Já denunciado no âmbito da Operação Lava Jato por atos de lavagem de capitais envolvendo 
contas  mantidas  pela  empreiteira  no  exterior  (Autos  nº  5019727-95.2015.404.7000,  5015608-
57.2017.4.04.7000 e 5020421-30.2017.4.04.7000).
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TRIDENT  INTER  TRADING  LTD.,  efetuou,  entre  18/10/2010  e  19/03/2014,  transferências 
bancárias para as contas pertencentes a PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES, GLAUCO 
COLEPICOLO e MAURÍCIO GUEDES.

Sintetizando-se a totalidade das transferências, até o momento identificadas, 
realizadas pelo Grupo ODEBRECHT, mediante a utilização de contas mantidas no exterior em 
nome de empresas offshores, no interesse dos contratos firmados para as obras do PTA e do 
POY-PET, tem-se o seguinte cenário42:

Pagamentos no exterior – PTA e POY-PET

Nº Data Origem Destinatário Beneficiado Valor

1 16/12/2010 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00

2 31/03/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00

3 10/05/2011 KLIENFELD SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00

4 24/05/2011 SELECT SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”)
R$ 2.000.000,00

5 01/06/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”)

6 29/06/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00

7 25/07/2011 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00

8 22/09/2011 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00

9 22/09/2011 KLIENFELD PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

10 06/10/2011 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00

11 06/10/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00

12 16/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

13 31/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

14 17/11/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

15 17/11/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00

16 29/11/2011 SELECT GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.600.000,00

17 14/12/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00

18 14/12/2011 INNOVATION PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

19 14/12/2011 INNOVATION GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”)
R$ 800.000,00

20 29/12/2011 MAGNA GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”)

21 22/05/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

22 13/06/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

23 13/06/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

24 11/07/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.200.000,00

25 11/07/2012 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

26 04/10/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

27 04/10/2012 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 450.000,00

28 24/10/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”)
R$ 1.230.000,00

29 25/10/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”)

30 06/11/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”) R$ 630.000,00

31 30/11/2012 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

32 30/11/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

33 03/12/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”) R$ 510.000,00

42 ANEXOS 38 a 40.
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34 13/12/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.100.000,00

35 13/12/2012 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 1.300.000,00

36 15/01/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

37 16/01/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

38 19/02/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

39 19/02/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

40 28/03/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

41 08/05/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

42 19/03/2014 INNOVATION SPIDER DJALMA RODRIGUES (“JABUTIZÃO”) R$ 1.600.000,00

43 19/03/2014 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.600.000,00

TOTAL R$ 32.570.000,00

IV.I. PAGAMENTOS A PAULO AQUINO
 

Destarte,  inicialmente,  a  partir  dos  documentos  bancários  fornecidos  pelo 
Grupo empresarial, restou identificado o pagamento de vantagens indevidas no valor total de 
R$ 10.500.000,0043-44, mediante 14 repasses para a conta mantida por PAULO AQUINO em 
nome da offshore KATELAND, no Banco Société Genérale, na Suíça, os quais podem ser assim 
sintetizados:

A realização dos pagamentos em benefício da KATELAND resta corroborada, 
outrossim,  por  mensagens  de  e-mail  e  extratos  do  sistema  “Drousys”,  mencionando  a 
realização  de  pagamentos  ao  codinome  “PEIXE”,  pertencente,  consoante  anteriormente 
deduzido, a PAULO AQUINO45:

43 ANEXOS 38, 39 e 41.
44 ANEXO 41.
45 ANEXOS 06 a 08, 11, 12 e 42.
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Pagamentos a PAULO AQUINO – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 29/06/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
2 25/07/2011 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
3 06/10/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
4 17/11/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
5 14/12/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
6 13/06/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
7 11/07/2012 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
8 04/10/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
9 30/11/2012 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
10 13/12/2012 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 1.300.000,00
11 16/01/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
12 19/02/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
13 28/03/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
14 08/05/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
15 Mar/2014 Espécie PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 400.000,00

TOTAL R$ 10.900.000,00
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Ademais, esta Força-Tarefa do Ministério Público Federal recebeu, em 28 de 
março de 2017,  pela via formal,  pedido de cooperação jurídica internacional  e respectiva 
documentação, oriundos da Suíça, concernentes às investigações conduzidas naquele país 
em desfavor de  PAULO AQUINO  (SV.16.0562-LEN), com o objetivo de que as autoridades 
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brasileiras assumissem a persecução penal contra o investigado pelas infrações que lhe eram 
imputadas naquele país46.

A análise dos documentos remetidos por aquelas autoridades revelou, nesse 
sentido, que a conta da KATELAND mantida no Banco Société Genérale, na Suíça, pertence, 
de fato, a PAULO AQUINO47:

Ademais,  o  executivo  ROGÉRIO  ARAÚJO  declinou  ter  auxiliado  PAULO 
AQUINO na abertura de conta no exterior junto a MARCELO LAMBERTINI, Diretor do Banco 
Société Genérale no Uruguai, corroborando, assim, não apenas a utilização pelo ex-Gerente 

46 ANEXO 43.
47 ANEXO 44.
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Executivo  do  Abastecimento  Petroquímica  (AB-PQ)  da  PETROBRAS,  mas,  outrossim,  o 
relacionamento espúrio mantido por esses agentes.48

Perante  o  Banco  Société  Genérale,  PAULO  AQUINO sustentou  que  os 
pagamentos efetuados em favor da KATELAND seriam decorrentes de serviços de consultoria 
prestados  por  ele  às  empresas  TRIDENT,  INNOVATION  e  KLEINFELD,  apresentando,  na 
oportunidade, o documento correspondente. Entretanto, conforme anteriormente referido, 
essas  empresas  estão  relacionadas,  em  verdade,  ao  Grupo  ODEBRECHT,  fornecedora  da 
PETROBRAS, à qual o investigado se fazia vinculado à época dos fatos.

Observe-se,  por  oportuno,  que,  conforme  levantamento  realizado  pelas 
autoridades suíças,  PAULO AQUINO mantém as seguintes contas bancárias em instituições 
bancárias sediadas na Suíça:

Posteriormente, tomando conhecimento a respeito das investigações em seu 
desfavor conduzidas no âmbito da Operação Lava Jato, PAULO AQUINO apresentou petição 
por  meio  da  qual  se  colocou  à  disposição  das  autoridades  para  prestar  quaisquer 
esclarecimentos que se fizessem necessários, bem como renunciou a todo e qualquer direito 
que  tenha  ou  possa  vir  a  ter  sobre  as  contas  suprarreferidas  e  as  importâncias  nelas 
depositadas,  autorizando  a  repatriação  de  todos  os  valores  que  lá  se  encontram 
(aproximadamente US$ 5.200.000,00).49

IV.II. PAGAMENTOS A DJALMA RODRIGUES
 

Por sua vez, com base nos documentos bancários  entregues às autoridades 
pelo Grupo ODEBRECHT, identificou-se a realização de 20 transferências para contas ligadas 
ao ex-Diretor da PETROQUISA  DJALMA RODRIGUES em nome das  offshores SPADA  LTD, 
MAHER  INVEST LIMITED, GREENWICH  OVERSEAS GROUP e SPIDER  CONSULTANT LTD, no 
valor total de R$ 17.700.000,0050, as quais podem ser assim sintetizadas:

48 ANEXOS 06 a 08.
49 ANEXO 45.
50 ANEXOS 38 e 39.
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Banco Titular da conta Procuradores Dados da conta

SOCIETE GENERALE KATELAND International SA 4316490

SOCIETE GENERALE JUNE Investment Holding 4326570

SOCIETE GENERALE Paulo Cézar AMARO AQUINO

Responsável 
econômico

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

4316730
SHARIFES



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Observe-se, nesse sentido, que referidas transações restam confirmadas não 
apenas pelos  extratos  bancários cujo conteúdo restou  sumarizado na  tabela  acima,  mas, 
igualmente, pelas ordens de pagamentos atinentes às contas em comento,  a exemplo do 
seguinte excerto51:

51 ANEXO 46.
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Pagamentos a DJALMA RODRIGUES – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 Dez/2008 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
2 Jan/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
3 Mar/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
4 Abr/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 400.000,00
5 Mai/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
6 Jun/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
7 Ago/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 400.000,00
8 Out/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 200.000,00
9 Dez/2009 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 100.000,00
10 08/03/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 100.000,00
11 12/04/10 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTIZÃO”) R$ 1.700.000,00
12 12/04/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 100.000,00
13 18/05/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 300.000,00
14 21/06/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 400.000,00
15 Set/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 150.000,00
16 Out/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.350.000,00
17 10/11/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 500.000,00
18 Dez/2010 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.500.000,00
19 16/12/2010 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
20 31/03/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
21 10/05/2011 KLIENFELD SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
22 24/05/2011 SELECT SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 2.000.000,0023 01/06/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”)
24 22/09/2011 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00
25 06/10/2011 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00
26 20/10/2011 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 500.000,00
27 29/11/2011 SELECT GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.600.000,00
28 14/12/2011 INNOVATION GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,0029 29/12/2011 MAGNA GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”)
30 16/04/2012 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 100.000,00
31 22/05/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
32 22/05/2012 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 100.000,00
33 04/06/2012 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 300.000,00
34 13/06/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
35 03/07/2012 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 500.000,00
36 11/07/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.200.000,00
37 04/10/2012 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 450.000,00
38 30/11/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
39 13/12/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.100.000,00
40 15/01/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
41 19/02/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
42 17/06/2013 Espécie DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.000.000,00
43 19/03/2014 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.600.000,00
44 19/03/2014 INNOVATION SPIDER DJALMA RODRIGUES (“JABUTIZÃO”) R$ 1.600.000,00

TOTAL R$ 28.400.000,00
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Os registros desses pagamentos encontram-se, ainda, nas mensagens de e-
mails trocadas entre os funcionários do Setor de Operações Estruturadas, das quais constam, 
por diversas ocasiões, menções a “JABUTI” e os valores a ele repassados52:

52 ANEXOS 06 a 08, 11, 12 e 42.
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IV.III. PAGAMENTOS A GLAUCO COLEPICOLO
 

Identificaram-se,  ainda,  dispêndios  em  benefício  do  ex-Gerente  GLAUCO 
COLEPICOLO, mediante a  entrega de valores em espécie e a  realização de 5 transferências 
bancárias efetuadas a partir das contas  KLIENFELD SERVICES LTD, MAGNA INTERNATIONAL 
CORP  e  INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND  DEVELOPMENT  LTD,  para  contas 
indicadas a ROGÉRIO ARAÚJO por BERNARDO FREIBURGHAUS53, notadamente por meio da 
conta PALMVIEW MANAGEMENT CO, entre 22/09/2011 e 14/12/2011, no montante total de 
R$ 2.400.000,00, conforme o seguinte quadro54:

53 ANEXOS 06 a 08.
54 ANEXOS 38 e 39.
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No mesmo sentido,  mensagens de e-mail  e  extratos  do  sistema “Drousys”, 
mencionando  a  realização  de  pagamentos  aos codinomes “KEQ”,  “KEJO”  e  “KPOOL”, 
pertencente,  consoante  anteriormente  deduzido,  a GLAUCO COLEPICOLO,  corroboram a 
manutenção de negócios espúrios entre o ex-Gerente da PETROBRAS e o Grupo ODEBRECHT
55: 

55 ANEXOS 06 a 08, 11, 12, 42 e 47.
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Pagamentos a GLAUCO COLEPICOLO – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 22/09/2011 KLIENFELD PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
2 16/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
3 31/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
4 17/11/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
5 14/12/2011 INNOVATION PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
6 Mar/2014 Espécie GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

TOTAL R$ 2.400.000,00
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Esses valores seriam, posteriormente, remetidos à conta mantida em nome da 
empresa offshore DROPJACK, junto ao Banco Pictet, na Suíça, da qual GLAUCO COLEPICOLO 
figurava como beneficial owner56. 

Comparecendo  de maneira espontânea à sede do Departamento de Polícia 
Federal  no  Paraná,  GLAUCO COLEPICOLO declarou  perante  aquelas  autoridades  que 
mantém  contas  em instituições  financeiras  no  exterior  em nome das  empresas  offshore  
KALVAZ,  MOET  CHANDON  e  DROPJACK,  além  de  uma  conta  em  nome  próprio, 
manifestando, ainda, a vontade de repatriar a integralidade dos valores por ele mantidos no 
exterior.57  Nessa oportunidade, contudo,  GLAUCO COLEPICOLO ocultou as demais contas 
que possuía no exterior, por meio das quais recebeu vantagens ilícitas do Grupo Odebrecht.

Os  documentos  fornecidos  pelo  investigado  GLAUCO COLEPICOLO 
demonstram que o ex-Gerente da PETROBRAS era,  de fato,  beneficial  owner de referidas 
contas58:

Na mesma oportunidade, GLAUCO COLEPICOLO apresentou uma planilha em 
que indicou os pagamentos realizados em seu benefício,  destacando aqueles  que seriam 
provenientes  do  ex-funcionário  da  PETROBRAS  e  então  operador  financeiro MÁRIO 

56 ANEXOS 06 e 26.
57 ANEXOS 48 a 50.
58 ANEXOS 48 a 50.
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MIRANDA em decorrência  de  serviços  supostamente  lícitos  por  eles  mantidos,  os  quais 
totalizariam  US$  6.060.000,00, sem,  de  outro  canto,  apontar  os  pagamentos  que  foram 
realizados  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  declinando,  tão  somente,  que  somariam  US$ 
7.000.000,00.59

IV.IV. PAGAMENTOS A MAURÍCIO GUEDES
 

Além  dos  pagamentos  suprarreferidos,  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT, 
notadamente  ROGÉRIO  ARAÚJO  e  MARCIO  FARIA,  foram  uníssonos  ao  afirmar  que,  no 
âmbito dos contratos em comento, houve, ainda, a realização de pagamentos em favor de 
MAURÍCIO GUEDES.60

Os repasses  ao  ex-Gerente  da  PETROBRAS  também  foram  perpetrados 
mediante a utilização de contas mantidas em instituições bancárias no exterior, observando-
se a sistemática emprega em relação aos demais agentes corrompidos.

Conforme  deduzido  pelo  executivo  ROGÉRIO  ARAÚJO,  à  época  em  que 
MAURÍCIO GUEDES ocupava o cargo de Gerente Executivo,  porquanto todas as questões 
atinentes à Área de Abastecimento eram a ele levadas, estando ligado a diversos projetos, o  
Grupo ODEBRECHT, almejando a manutenção de um bom relacionamento e a possibilidade 
de favorecimento à  empreiteira,  a  exemplo da aceleração da aprovação de aditivos  com 
diversos Gerentes, a atualização de assuntos internos à PETROBRAS, dentre outras questões, 
efetuou a promessa do pagamento do montante total de US$ 2.000.000,00.61

Nesse sentido, aceitas as promessas de vantagens indevidas provenientes do 
Grupo  ODEBRECHT  por  MAURÍCIO GUEDES,  ROGÉRIO  ARAÚJO  apresentou  um 
representante do Banco Société Générale (Suíça) no Uruguai, MARCELO LAMBERTINI, ao ex-
Gerente  da  PETROBRAS,  a  fim  de  que  procedesse  à  abertura  de  uma  conta  para  o 
recebimento dos valores.62 MAURÍCIO GUEDES procedeu, assim, à abertura de conta em 
nome da offshore GUILLEMONT INTERNATONAL SA junto ao Société Générale, na Suíça.63

Os  valores  transferidos  a  MAURÍCIO  GUEDES por  meio  da  GUILLEMONT, 
contudo,  restaram  lançados  internamente  no  controle  financeiro  da  empresa,  a  fim  de 
distribuir  e  diluir  os  custos,  como valores  pagos  em decorrência  das  obras  da  Refinaria 
Henrique Lage – REVAP e da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, assim como do PTA 
e do POY-PET.64

Nesse  sentido,  por  ocasião  de  seu  depoimento  no  âmbito  dos  Autos  nº 
5037409-63.2016.4.04.7000,  o  executivo  ROGÉRIO  ARAÚJO  forneceu  cópia  de  diversos 
documentos angariados junto ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, os 
quais demonstram transferências milionárias a  MAURÍCIO GUEDES, detentor do codinome 

59 ANEXOS 48 a 50.
60 ANEXOS 06 a 08, 11, 12 e 26.
61 ANEXOS 06, 26 e 51.
62 ANEXO 40.
63 ANEXOS 06 e 26.
64 ANEXOS 06 e 26.
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"AZEITONA"65, na conta mantida em nome da offshore GUILLEMONT junto ao Banco Société 
Générale, na Suíça, relacionados, de fato, às obras da REPAR e da RVAP66:

Conforme  consta  do  Relatório  de  Informação  nº  56/2017  –  ASSPA/PRPR, 
elaborado com fulcro nos documentos fornecidos pelo colaborador naquela ocasião, a conta 
mantida em nome da GUILLEMONT INTERNATIONAL S.A. recebeu valores provenientes das 
contas INNOVATION RESEARCH ENG. DEVELOPMENT LTD., MAGNA INTERNATIONAL CORP. e 
TRIDENT INTER TRADING LTD. no montante total de US$ 1.500.691,0067:

Além disso, o agente que, representando os interesses do Grupo ODEBRECHT, 
atuava  junto  Meinl  Bank  Antigua,  VINICIUS  BORIN,  afirmou  no  âmbito  do  acordo  de 
colaboração  premiada  firmado  com  este  órgão  ministerial  que,  dentre  as  operações 
aparentemente suspeitas perpetradas pelo Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, 
estaria o repasse de US$ 1.659.282,72 das contas KLIENFELD, MAGNA e INNOVATION para a 
GUILLEMONT68-69. 

65 ANEXOS 06 a 08, 11, 12 e 34.
66 ANEXO 40.
67 ANEXO 51.
68 ANEXO 35.
69 VINICIUS BORIN apontou como transações suspeitas, ainda, outras transferências anteriormente 
narradas, a exemplo da transferência de US$ 12.747.406,49 para a SUN OASIS ENTERPRISES LIMITED,  
de US$ 2.628.485,00 para a SPIDER CONSULTANT LTD., de US$ 3.940.051,61 para a MAHER INVEST 
LIMITED,  de  US$  2.065.910,00  para  a  SPLENDID  CORE  LIMITED  e  de  US$  5.589.997,14  para  a 
KATELAND INTERNATIONAL (ANEXO 35).
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O próprio investigado MAURÍCIO GUEDES reconheceu, nessa senda,  em seu 
depoimento  perante  as  autoridades  policiais, que possuía  uma  conta  no  exterior, 
notadamente junto ao Banco Société Générale,  a qual foi aberta por pessoa indicada por 
ROGÉRIO ARAÚJO, a representante "ISABEL", que possuía um escritório em Ipanema, no Rio 
de Janeiro/RJ.

QUE perquntado sobre contas bancárias mantidas no Exterior, afirma que nao tem  
mais contas no Exterior; QUE em 2011, ROGÉRIO ARAUJO lhe procurou e a conversa  
migrou para planos do declarante para o futuro; QUE o declarante desejava tocar  
um projeto no Exterior e para tanto seria necessario montar uma poupança; QUE  
ROGERIO  ARAUJO  entao  lhe  falou  sobre  as  facilidades  de  abrir  uma  conta  no  
Exterior, tendo lhe indicado ISABEL, do banco Societe Generale. QUE o declarante foi  
ao  escritório  de  ISABEL,  em  Ipanema,  para  ter  informações  sobre  o  tema,  
acompanhado  de  ROGERIO;  QUE  falou  com  ISABEL  e  obteve  as  informações  
necessarias, não tendo apresentado todos os documentos; 70

IV.V. ATUAÇÃO DE ISABEL IZQUIERDO
 

Note-se,  por  oportuno,  que  a  representante  “ISABEL”  a  quem  se  refere 
MAURÍCIO GUEDES é, na realidade, a brasileira  ISABEL IZQUIERDO,  que atuava junto ao 
Banco Société Générale no Brasil.

Consoante demonstram as investigações conduzidas no âmbito da Operação 
Lava Jato, ISABEL IZQUIERDO desempenhava a atividade de secretária administrativa no Rio 
de Janeiro/RJ,  contratada para auxiliar  o MARCELO LAMBERTINI,  representante do  Banco 
Société Générale que atuava no Uruguai.71

Nesse sentido, ISABEL IZQUIERDO recebia os clientes brasileiros, dentre eles 
aqueles indicados por ROGÉRIO ARAÚJO, a exemplo de MAURÍCIO GUEDES, e angariava os 
dados  e  os  documentos  necessários  à  abertura  de  uma  nova  conta  junto  à  instituição 
bancária suíça, procedendo, ainda, à realização de medidas de know your customer.72

Nessa senda,  os documentos remetidos pelas autoridades  helvéticas a este 
órgão ministerial no âmbito da transferência de investigação atinente ao investigado PAULO 
AQUINO dão conta de demonstrar que ISABEL IZQUIERDO atuou, igualmente, na abertura 
da conta em nome da KATELAND INTERNATIONAL S.A., junto ao Banco Société Générale, na 
Suíça, figurando, inclusive, como sua procuradora73:

70 ANEXO 52.
71 ANEXOS 06 e 26.
72 ANEXOS 06 e 26.
73 ANEXOS 43 e 44.
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Em sentido semelhante, a documentação encaminhada pelas autoridades da 
Suíça comprovam não apenas a efetiva atuação de ISABEL IZQUIERDO na abertura da conta 
em comento e a realização de mecanismos de know your customer, mas, igualmente, que a 
investigada atuava junto a MARCELO LAMBERTINI na representação do banco suíço74:

74 ANEXOS 43 e 44.
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V. PEDIDOS

Os fatos e documentos mencionados nessa peça trazem indícios suficientes de 
materialidade  e  prova  da  autoria  das condutas delitivas  perpetradas  pelos  investigados 
PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO,  MAURÍCIO GUEDES e 
ISABEL IZQUIERDO,  mediante  a  utilização  de  técnicas  de  ocultação  e  dissimulação  da 
origem  e  da  natureza  de  valores  repassados  aos  ex-funcionários  da  PETROBRAS  em 
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contrapartida às suas atuações em favor do Grupo ODEBRECHT no âmbito da PETROBRAS, 
ensejando, assim, a adoção de medidas cautelares, consoante a seguir deduzido.

V.I MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
 

As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente para a 
realização de buscas nos endereços residenciais e profissionais de parte dos envolvidos, a fim 
de que sejam apreendidos: documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por 
eles praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de convicção 
para a completa identificação de todos os coautores e partícipes dos delitos. 

Com  efeito,  sobretudo  diante  da  natureza  dos  crimes  praticados  pelos 
indivíduos  ora  representados,  trata-se  de  medida  de  fundamental  importância  para 
corroborar os elementos de prova já angariados no curso das investigações. 

Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do art. 240, §1º,  
alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de  mandados de 
busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e 
outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em 
licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica 
e/ou documental e organização criminosa, notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens 
de  pagamento  e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos 
narrados  nesta  manifestação,  notadamente  aqueles  que  digam  respeito  à 
manutenção e movimentação de contas bancárias no Brasil e no exterior, em 
nome próprio ou de terceiros;

b)  HD´s,  laptops,  smartphones,  pen  drives,  mídias  eletrônicas  de  qualquer 
espécie,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer  espécie,  agendas  manuscritas  ou 
eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas,  quando houver suspeita 
que contenham material probatório relevante, como o acima especificado;

c)  arquivos  eletrônicos  pertencentes  aos  sistemas  e  endereços  eletrônicos 
utilizados pelos  representados  DJALMA RODRIGUES DE SOUZA e  ISABEL 
IZQUIERDO MENDIBURO DEGENRING BOTELHO, além  dos  registros  das 
câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas; e

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou 
superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada 
prova documental cabal de sua origem lícita;

e) bens de luxo e/ou de alto valor, tais como joias, pedras e metais preciosos, 
obras de arte (quadros, esculturas,  etc.),  e desde que não seja apresentada 
prova documental cabal de sua origem lícita;

Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  a  expedição 
INDIVIDUAL  de  mandado  de  busca  e  apreensão  PARA  CADA  LOCAL  a  seguir 
relacionado – a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da 
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busca  em  um  local  não  frustre  o  sucesso  do  cumprimento  em  outros  endereços  que 
porventura  venham a  ser  cumpridos  posteriormente  –,  a  ser  cumprido  com respeito  às 
normas constitucionais e legais vigentes, no momento mais oportuno a ser considerado do 
ponto de vista da captura de eventuais procurados e da colheita de provas:

I – Nos endereços residenciais e profissionais de:

1. DJALMA RODRIGUES DE SOUZA (CPF 099.162.964-72);

2.  ISABEL  IZQUIERDO  MENDIBURO  DEGENRING  BOTELHO  (CPF 
375.673.737-34);

2.1. I.B CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS EIRELI (CNPJ 
10.915.677/0001-03)75;
2.2.  ARCON  2000  ARQUITETURA  E  CONSTRUCAO  LTDA–ME 
(CNPJ 03.517.764/0001-47)76.

A  busca  domiciliar  em  residências  mostra-se  fundamental,  uma  vez  que 
consistem em locais que guardam vínculo muito próximo com os investigados, nos quais será 
possível  arrecadar  provas  úteis  à  conclusão  das  investigações  e  que  reforçarão  o  juízo 
positivo de probabilidade acerca da ocorrência dos crimes acima expostos. 

Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de 
operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços 
oficiais,  justamente para  esconder numerário  (salas-cofre)  ou documentos  relacionados à 
prática de crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para que a autoridade 
policial realize as buscas e apreensões em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam 
identificadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de 
interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando 
utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer,  ainda,  autorização  para  que  as 
diligências  sejam  efetuadas  simultaneamente,  permitindo-se  o  auxílio  de  autoridades 
policiais  de  outros  Estados,  peritos  ou ainda de  outros  agentes  públicos  ,  incluindo   
agentes da RECEITA FEDERAL e membros do próprio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Finalmente, pugna o parquet federal seja autorizado por esse Juízo desde já o 
compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento destes mandados com a 
Receita Federal do Brasil, ficando o compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com os 
graus de sigilo necessário.

V.II MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA
 

Ademais,  diante  da  vasta  gama de  gravíssimos  delitos  que foram,  e  ainda 
possivelmente  vem  sendo,  praticados  por  DJALMA  RODRIGUES em  prejuízo  da 

75 ANEXO 53.
76 ANEXO 53.
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Administração Pública Federal, considerando o risco às ordens pública e econômica, assim 
como à instrução criminal,  que ele representa,  faz-se imprescindível o seu acautelamento 
preventivo.

Conforme  revelado  pelos  documentos  anteriormente  analisados,  DJALMA 
RODRIGUES, enquanto ocupou  importantes cargos Diretivos no bojo da PETROBRAS e de 
suas subsidiárias, notadamente no âmbito da PETROQUISA,  auferiu valores milionários por 
sua  atuação  em  favor  do  Grupo  ODEBRECHT,  mitigando,  na  qualidade  de  funcionário 
público, os interesses da Estatal. 

Não suficiente, o recebimento desses montantes espúrios,  que totalizam R$ 
17.700.000,00, no interregno de 16/12/2010 a 19/03/2014, deu-se de maneira dissimulada e 
oculta,  mediante  a  utilização  de  contas  mantidas  no  exterior  em  nome  de  empresas 
offshores.  Tais valores, produto e proveito dos crimes praticados por DJALMA RODRIGUES, 
não só não foram restituídos ao Estado, como, ao que tudo indica, ainda permanecem em 
território estrangeiro sob o controle do investigado.

Nesse  sentido,  desvelou-se  que  DJALMA RODRIGUES figurou  como 
beneficiário dos valores transacionados por meio de quatro contas situadas no exterior, até, 
pelo menos, o ano de 2014.

Para  além  desses  valores,  ainda  no  bojo  das  obras  objeto  da  presente 
representação,  DJALMA RODRIGUES restou beneficiado, outrossim, com o pagamento de 
R$ 10.700.000,00 em espécie, entregues ao então funcionário da PETROBRAS por meio da 
atuação de doleiros.

Esse contexto evidencia a utilização de diversos mecanismos de lavagem de 
capitais para o recebimento de vantagens indevidas por DJALMA RODRIGUES, bem como a 
sua tentativa de que tais operações jamais restassem desveladas. 

Com efeito, é de se esperar que sua atuação não tenha se restringido aos fatos 
ilícitos que até o presente momento já vieram a lume, mas tenha se estendido e continuado 
em outras  frentes,  também em detrimento da Administração Pública  Federal.  Ademais,  é 
possível e bastante plausível que DJALMA RODRIGUES tenha se utilizado de outras contas, 
pertencentes  a  outras  pessoas  –  em  nome  de  empresas  offshores  ou  não  –,  para  o 
recebimento  de  vantagens  indevidas  por  empresas  contratadas  pela  Petrobras,  cujas 
transações ainda não restaram identificadas pelos órgãos de investigação. 

Nesse  sentido,  observa-se  que  recentemente DJALMA  RODRIGUES foi 
denunciado pelo Procurador-Geral  da República  perante  o E.  Supremo Tribunal  Federal77 
considerando a sua atuação criminosa voltada à arrecadação de vantagens indevidas junto a 
empreiteira UTC. Trata-se do mesmo contexto de corrupção em desfavor da PETROBRAS, ora 
verificado  em  ajuste  espúrio  firmado  com  executivos  da  ODEBRECHT,  que  demonstra  a 
reiteração criminosa do ex-funcionário da Estatal.

Assim, a decretação da prisão de  DJALMA RODRIGUES se mostra  medida 
imprescindível  para  inviabilizar  o  prosseguimento  de  suas  inúmeras  práticas  delitivas,  
garantindo a manutenção da ordem pública e econômica. 

Assim, a gravidade in concreto dos fatos investigados, com suficientes indícios 
da  prática  reiterada  e  profissionalizada  de  graves  crimes  que  ocasionaram  prejuízo  de 

77 Conforme  se  extrai  da  denúncia  oferecida:  http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/inq-
4118_denuncia-de-eduardo-henrique-e-djalma-rodrigues.pdf. 
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elevada monta à Administração Pública é suficiente para que se decrete a prisão preventiva 
do representado para resguardo da ordem pública, consoante reconhecido pelo Egrégio STJ 
em caso análogo:

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E 
OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS. 
DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE  CONCRETA. 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR 
EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes fortes indícios 
de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema  criminoso  que  tinha  como 
principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas, 
inclusive  federais,  em  proveito  dos  agentes  envolvidos  e  em  detrimento  do 
município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada  "Operação  Telhado  de 
Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito, vários crimes eram 
cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões,  advocacia administrativa, 
falsidades e outras inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram 
enormes prejuízos aos cofres públicos, não se mostra desfundamentado o decreto 
de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do 
resguardo  da  ordem pública,  pois  há  sérios  riscos  das  atividades  ilícitas  serem 
retomadas com a soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, 
não  teriam,  a  princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da 
preventiva,  quando há nos autos elementos suficientes para a  sua ordenação e 
manutenção. 3.  Ordem denegada.(STJ - HC: 111151 RJ 2008/0157121-1, Relator: 
Ministro JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:  21/05/2009,  T5 -  QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 03/08/2009)

Frise-se, aliás, que se tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva em 
razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes: STF, HC 122.370, 1ª T., j. 
19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334, 5ª T., j. 19/8/2014.

Não  só  a  gravidade  concreta  do  crime,  mas  a  sua  reiteração  de  modo 
profissional, ao longo dos últimos anos, engendra a necessidade, conforme reconhecido pela 
jurisprudência,  de  que  a  continuidade  do crime seja  estancada,  para  garantia  da  ordem 
pública.

Ainda, a decretação da prisão cautelar de  DJALMA RODRIGUES se mostra 
necessária a fim de que seja garantida a instrução criminal, dada a grande probabilidade de 
que, caso mantido em liberdade, busque junto aos demais integrantes de sua organização 
criminosa e terceiros de sua confiança a destruição e a ocultação de provas que porventura 
possam resultar em seu desfavor.

Veja-se,  nesse  sentido, que  os  fatos  aqui  descritos  inserem-se  no  amplo 
contexto criminoso desvelado pela Operação Lava Jato, com atuação de ampla organização 
criminosa dedicada à corrupção sistêmica de agentes públicos e políticos para a obtenção de 
favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante cartelização e fraudes licitatórias.

Tal como assinalado por este Juízo em decisões anteriores78, “se a corrupção é  
sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de agravamento  
progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje são grandes, certamente  
serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes a licitações,  
corrupção e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

78 Ex vi, Autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, Evento 3, DESPADEC1.
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Nestes  termos,  o Ministério Público Federal,  com fulcro no artigo 312 c/c 
artigo 313 do Código de Processo Penal, requer seja decretada a custódia preventiva de 
DJALMA RODRIGUES (CPF 099.162.964-72),  diante da alta probabilidade de que persista 
com as atividades criminosas em circunstâncias similares, é imprescindível para a garantia: i) 
da ordem pública, a fim de interromper a prática delitiva habitual, mormente em relação à 
movimentação de valores espúrios mantidos no exterior, auferidos no âmbito de contratos 
fraudulentos com a Administração Pública Federal;  ii) da ordem econômica, para que não 
reste prejudicada a estabilidade econômica do setor, sobretudo em termos microeconômicos, 
mediante a perturbação na circulação livre de bens no mercado; e iii) da instrução criminal, 
para que seja evitada a destruição e a ocultação de provas que porventura possam resultar 
em seu desfavor.

Subsidiariamente, não vislumbrando esse d. Juízo a existência dos requisitos 
necessários à decretação da prisão preventiva do investigado, requer este órgão ministerial 
seja decretada a prisão temporária de DJALMA RODRIGUES.

V.III MEDIDA CAUTELAR DE CONDUÇÃO COERCITIVA

A par  do cumprimento  das  medidas  anteriormente  expostas,  revela-se  no 
presente  caso  necessária,  adequada  e  proporcional  a  condução  coercitiva  de  ISABEL 
IZQUIERDO, para que preste declarações perante a autoridade policial imediatamente após o 
cumprimento das buscas.

Com efeito, com fulcro no art. 3º do CPP e art. 798 do Código de Processo 
Civil, afigura-se possível determinar a condução coercitiva de investigados enquanto medida 
cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados. Seria uma medida cautelar 
pessoal substitutiva das prisões processuais, embora não expressamente prevista no art. 319 
do Código de Processo Penal.

Oportuno destacar que no presente caso, não obstante presentes os requisitos 
para a decretação da prisão temporária de ISABEL IZQUIERDO, o Ministério Público opta por 
requerer sua condução coercitiva; medida cautelar diversa e menos gravosa79. 

Tal providência é usualmente empregada quando da deflagração de operações 
policiais,  diante  da  necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração, 
evitando,  ainda,  a  combinação  de  versões,  e  a  turbação  de  outras  medidas  cautelares 
concomitantes, como as de busca e apreensão.

A aplicação da condução da coercitiva já foi apreciada pelo E. STF:

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CONDUÇÃO  DO  
INVESTIGADO À  AUTORIDADE  POLICIAL  PARA  ESCLARECIMENTOS.  POSSIBILIDADE.  
INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 6º DO CPP.  
DESNECESSIDADE  DE  MANDADO  DE  PRISÃO  OU  DE  ESTADO  DE  FLAGRÂNCIA.  
DESNECESSIDADE  DE  INVOCAÇÃO  DA  TEORIA  OU  DOUTRINA  DOS  PODERES  
IMPLÍCITOS.  PRISÃO  CAUTELAR  DECRETADA  POR  DECISÃO  JUDICIAL,  APÓS  A  
CONFISSÃO  INFORMAL  E  O  INTERROGATÓRIO  DO  INDICIADO.  LEGITIMIDADE.  

79 A condução coercitiva seria corolário da aplicação do brocardo de que in eo quod plus est semper 
inest et minus (“quem pode o mais, pode o menos”; ou “naquilo em que está o mais sempre se inclui o  
menos”)
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OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. USO  
DE  ALGEMAS  DEVIDAMENTE  JUSTIFICADO.  CONDENAÇÃO  BASEADA  EM  PROVAS  
IDÔNEAS E SUFICIENTES. NULIDADE PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. LEGITIMIDADE  
DOS  FUNDAMENTOS  DA  PRISÃO PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  ORDEM  DENEGADA.  I  –  A  própria  
Constituição Federal  assegura,  em seu  art.  144,  §  4º,  às  polícias  civis,  dirigidas  por  
delegados  de  polícia  de  carreira,  as  funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração  de  
infrações penais. II – O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as  
providências  que  devem  ser  tomadas  pela  autoridade  policial  quando  tiver  
conhecimento  da  ocorrência  de  um delito,  todas  dispostas  nos  incisos  II  a  VI.  III  –  
Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade policial competente  
(art.  4º  do CPP),  para tomar todas as  providências necessárias  à  elucidação de um  
delito,  incluindo-se  aí  a  condução  de  pessoas  para  prestar  esclarecimentos,  
resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV – Desnecessidade  
de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela  
Suprema Corte norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez  
que  há  previsão  expressa,  na  Constituição  e  no  Código  de  Processo  Penal,  que  dá  
poderes à polícia civil para investigar a prática de eventuais infrações penais, bem como  
para exercer as funções de polícia judiciária. (...) (HC 107644, Relator: Min. RICARDO  
LEWANDOWSKI,  1ª  T.,  julgado  em  06/09/2011,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-200  
DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011)

Destarte,  na  medida  em  que  não  há  óbice  à  condução  coercitiva  de 
investigados  com a  prévia  anuência  do  Poder  Judiciário,  requer  o  MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL,  em face do risco para a coleta da prova, a expedição de mandados de condução 
coercitiva de ISABEL IZQUIERDO MENDIBURO DEGENRING BOTELHO (CPF 375.673.737-
34).

V.IV MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Além das medidas anteriormente requeridas,  faz-se  necessária,  adequada e 
proporcional,  in  casu,  a  fixação  de  medidas  cautelares  diversas  no  que  respeita  aos 
investigados  PAULO  CEZAR  AMARO  AQUINO  (CPF  206.147.480-20),  GLAUCO 
COLEPICOLO  LEGATTI  (CPF  257.952.286-72),  MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  (CPF 
839.297.467-00)  e ISABEL  IZQUIERDO  MENDIBURO  DEGENRING  BOTELHO  (CPF 
375.673.737-34).

Parte dos representados supramencionados, especificamente  PAULO CEZAR 
AQUINO,  GLAUCO COLEPICOLO  e  MAURÍCIO GUEDES,  apresentaram,  oportunamente, 
documentos por meio dos quais reconheceram o cometimento, por eles, de delitos contra a 
Administração Pública e de lavagem de capitais.80

Inobstante,  a  fim  de  resguardar  os  valores  por  ele  movimentados  em 
decorrência  de  suas  atividades  ilícitas,  bem  como  as  ordens  pública  e  econômica  e  a 
instrução criminal, almejando fazer cessar, no todo, a prática de atividades criminosas pelos 
investigados,  garantindo,  ao  fim,  a  futura  reparação  dos  danos  decorrentes  dos  delitos, 
requer  esse  órgão  ministerial,  ainda,  sejam impostas  medidas  cautelares  alternativas  em 

80 ANEXOS 45, 48 e 52.
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desfavor de PAULO CEZAR AQUINO, GLAUCO COLEPICOLO, MAURÍCIO GUEDES e ISABEL 
IZQUIERDO, a saber:

a) dever de comparecimento em Juízo sempre que requisitado;
b) proibição de deixar o país e a obrigação de entregar os seus passaportes, 
brasileiros e, eventualmente, estrangeiros;
c) proibição de mudar de residência sem autorização do Juízo;
d) proibição de se aproximar ou de contatar, direta ou indiretamente, outros 
investigados;
e)  apresentação  de  cópia  de  documentos  atinentes  às  contas  por  eles 
mantidas  no  exterior,  em  nome  próprio  ou  de  empresas  offshores,  
especialmente documentação de abertura e,  eventualmente, de fechamento 
das  contas,  extratos,  transferências  de  valores  (swifts),  solicitações  de 
transferências, dentre outros que se fizerem pertinentes; e
f) declaração por meio da qual abdicam, expressamente, dos valores mantidos 
em contas no exterior, em nome próprio ou de empresas offshores, a exemplo 
do  documento  apresentado  por  PAULO AQUINO perante  este  órgão 
ministerial.81

Assim, com fulcro nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, 
o Ministério Público Federal  requer  sejam decretadas medidas  cautelares  alternativas  em 
relação aos investigados PAULO CEZAR AMARO AQUINO (CPF 206.147.480-20), GLAUCO 
COLEPICOLO  LEGATTI  (CPF  257.952.286-72),  MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  (CPF 
839.297.467-00)  e ISABEL  IZQUIERDO  MENDIBURO  DEGENRING  BOTELHO  (CPF 
375.673.737-34).

V.V MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS
 

Postula o MPF, ainda, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98, com a 
redação dada pela Lei nº 12.683/2012 e art. 125 e seguintes do Código de Processo Penal,  
seja determinado o bloqueio cautelar dos ativos mantidos em instituições financeiras por 
DJALMA RODRIGUES DE SOUZA (CPF 099.162.964-72), GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI 
(CPF  257.952.286-72),  ISABEL  IZQUIERDO  MENDIBURO  DEGENRING  BOTELHO  (CPF 
375.673.737-34),  MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  (CPF  839.297.467-00)  e PAULO 
CEZAR AMARO AQUINO (CPF 206.147.480-20).

Considerando  que  são  agentes  e  ex-agentes  públicos  e  representante  de 
instituição bancária  que, ao que tudo indica, movimentaram e lavaram dezenas de milhões 
de reais em detrimento da PETROBRAS e da Administração Pública Federal, considerando 
ainda que são responsáveis pelos danos causados a esta Estatal, requer-se que o bloqueio de 
ativos não tenha limite, sem prejuízo de posterior análise de situações individuais. 

Pede-se, por fim, que o bloqueio de ativos seja executado concomitantemente 
às medidas de busca e apreensão, caso deferidas.

81 ANEXO 45.
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V.VI OUTROS PEDIDOS
 

 Requer  o  Ministério  Público  Federal,  ainda,  que,  após  a  apreciação  dos 
pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a fim de  
que,  antes  do  cumprimento  dos  mandados  de  busca  e  apreensão,  sejam  efetuadas  as 
diligências policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para a especificação dos 
endereços das pessoas físicas, tanto endereços domiciliares, quanto endereços funcionais, e 
jurídicas supramencionadas.

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a manutenção do sigilo da 
presente medida e das ações conexas, inclusive após a sua efetivação, de modo a otimizar a 
obtenção dos dados pretendidos frente ao risco de supressão de evidências.

Curitiba, 20 de setembro de 2017.
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