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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República

signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa

Excelência  ADITAR  A  DENÚNCIA  oferecida  no  evento  01(DENUNCIA1)  dos  presentes

autos.

Na data de 03/10/2016, o Ministério Publico Federal ofereceu denúncia em

face de GUILHERME ESTEVES DE JESUS, RENATO DE SOUZA DUQUE e outros, em razão

da  prática  de  atos  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  envolvendo  os  7  contratos

celebrados pelo Estaleiro Jurong para fornecimento de sondas à Petrobras.

Na peça inicial, foram imputadas a  EDUARDO COSTA VAZ MUSA a prática dos

crimes de corrupção passiva (por 7 vezes, em concurso material) e de lavagem de dinheiro (por 2

vezes,  em concurso material);  a  JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ  a prática dos crimes de

corrupção passiva (por 7 vezes, em concurso material) e de lavagem de dinheiro (por 3 vezes, em

concurso material); a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO a prática dos crimes de corrupção passiva (por

7 vezes, em concurso material) e de lavagem de dinheiro (por 2 vezes, em concurso material);  a

JOÃO VACCARI NETO a prática do crime de corrupção passiva (por 7 vezes, em concurso material);

a  GUILHERME ESTEVES DE JESUS a prática dos crimes de pertinência a organização criminosa,

corrupção  ativa  (por  7  vezes,  em concurso material)  e  lavagem de  dinheiro  (por  7  vezes,  em

1/7



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

concurso material;  a RENATO DE SOUZA DUQUE a prática do crime de corrupção passiva, por 7

vezes, em concurso material.

Posteriormente,  em resposta a  pedido de cooperação internacional,  o  Ministério

Público  Federal  recebeu,  por  intermédio  do  ofício  nº  1512/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ1,

datado de 24/02/2017, documentação bancária advinda das autoridades de Liechtenstein,

por meio da qual foi possível identificar três transferências da conta OPDALE INDUSTRIES

LTD.,  mantida  no Banco Valartis  Bank  em Liechtenstein  e  controlada  por    GUILHERME

ESTEVES DE JESUS  , para a conta DRENOS CORPORATION, mantida no Banco   CRAMER &

CIE SA na Suíça e    de propriedade de    RENATO DE SOUZA DUQUE  . Tais transferências,

realizadas com o intuito de ocultar e dissimular o repasse de valores ilícitos decorrentes da

prática  dos  crimes  de  organização  criminosa  e  corrupção,  configuram  operações  de

lavagem de dinheiro, aludidas na exordial acusatória e que são agora denunciadas. 

Em  razão  desses  novos  elementos,  o  Ministério  Público  Federal  adita  a

denúncia  para  acrescentar  o  item IV.4  –  Lavagem de  dinheiro  mediante  transferências

realizadas por GUILHERME ESTEVES DE JESUS em favor de RENATO DE SOUZA DUQUE

– e, por conseguinte, inserir mais 3 (três) condutas de lavagem de dinheiro na capitulação

relativa a GUILHERME ESTEVES e RENATO DE SOUZA DUQUE, mantendo-se na íntegra

as demais descrições dos fatos e capitulações das condutas dos outros réus.

1ª parte do aditamento:

IV.4.  Lavagem  de  dinheiro  mediante  transferências  realizadas  por

GUILHERME ESTEVES DE JESUS em favor de RENATO DE SOUZA DUQUE

Nas  datas  de  23/05/20132,  15/08/20133 e  13/12/20134,  GUILHERME

ESTEVES  DE  JESUS,  na  condição  de  representante  comercial  e  operador  do  Grupo

JURONG, de modo consciente e voluntário, serviu-se de conta mantida em Liechtenstein,

1 ANEXO 02.
2 ANEXO 03.
3 ANEXO 04.
4 ANEXO 05.
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em nome da  offshore OPDALE INDUSTRIES LTD.,  da qual era controlador,  para remeter,

respectivamente, as quantias de US$ 2.168.203,04 (dois milhões, cento e sessenta e oito

mil e duzentos e três dólares e quatro centavos),  US$ 1.195.063,00 (um milhão, cento e

noventa e cinco mil e sessenta e três dólares) e US$ 1.063.675,31 (um milhão, sessenta e

três  e  seiscentos  e  setenta e  cinco dólares  e  trinta  e  um centavos)  para  RENATO DE

SOUZA DUQUE, na conta nº 65408333 do BANQUE CRAMER & CIE SA, localizada na Suíça

e de titularidade da  offshore DRENOS CORPORATION S.A.,  controlada por RENATO DE

SOUZA  DUQUE,  de  forma  a,  assim,  ocultarem  e  dissimularem  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade de  valores  provenientes,  direta  e

indiretamente,  dos  delitos  antecedentes  de  organização  criminosa,  corrupção  ativa  e

passiva, praticados em detrimento da PETROBRAS e já descritos na denúncia nos itens II e

III.

A  realização  dos  pagamentos  restou  demonstrada  a  partir  dos

comprovantes  bancários  obtidos  da  conta  OPDALE5,  os  quais  atestam  a  efetiva

concretização  das  transferências  acima  mencionadas.  Além  do  mais,  os  mesmos

documentos bancários relativos à conta OPDALE atestam que  GUILHERME ESTEVES DE

JESUS é o responsável pela  offshore OPDALE INDUSTRIES LTD, conforme se observa do

seguinte trecho de documento6:

5 ANEXOS 06, 07 e 08 – Documentos de abertura da conta OPDALE. 
6 ANEXO 09 – Documentos da offshore OPDALE.
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Ademais, também nos documentos de abertura da conta verifica-se que

GUILHERME  ESTEVES  DE  JESUS  era  um  dos  responsáveis  pela  conta  bancária,  com

poderes para movimentá-la sozinho:
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Ainda,  a  documentação  relativa  à  conta  DRENOS  CORPORATION  S.A

confirma que referida conta é de fato de propriedade de RENATO DE SOUZA DUQUE7. 

Assim,  GUILHERME ESTEVES DE JESUS  e RENATO DE SOUZA DUQUE

incorreram, por três vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), no crime de

lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9613/98), eis que, por meio da realização das operações

financeiras em nome de  offshores  acima descritas,  ocultaram e dissimularam a natureza,

origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de valores  provenientes,

direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa e corrupção, tudo

isso com vista a assegurar a fruição e a sua conversão em ativos lícitos.

7 ANEXO 10.
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2ª parte do aditamento:

Em  razão  do  acréscimo  acima  narrado,  o  Ministério  Público  denuncia

GUILHERME  ESTEVES  DE  JESUS  como  incurso  no  crime  de  integrar  Organização

Criminosa,  previsto no  art.  2º,    caput   e § 4º,  II,  III,  IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei

12.850/13; corrupção ativa, capitulado no  artigo 333,    caput   e par. único c/c    artigo 327,

parágrafos 1º e 2º, por  7 (sete) vezes, em concurso material (art. 69), todos do Código

Penal; e crime de lavagem de dinheiro, capitulado no artigo 1º  , da Lei nº 9.613/98, por 10

(dez) vezes (número de transferências efetuadas), em concurso material (art. 69), tudo na

forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal; e  RENATO DE SOUZA DUQUE  como incurso no

crime de corrupção passiva, capitulado no artigo 317,   caput   e par. 1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e

2º,  por  7  (sete)  vezes,  em  concurso  material  (art.  69);  e  crime  de  lavagem  de  dinheiro,

capitulado no artigo 1º  , da Lei nº 9.613/98, por 3 (três) vezes (número de transferências

efetuadas), todos do Código Penal, tudo na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal.

Quanto aos demais acusados e fatos já constantes da denúncia ofertada no evento

1, permanecem inalteradas as imputações feitas na acusação apresentada na peça do evento 01

(DENUNCIA1).

Conclusão

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja recebido

integralmente o presente aditamento, para o acréscimo das imputações acima descritas,

permanecendo  inalteradas  as  demais  imputações  constantes  da  denúncia  inicialmente

oferecida (evento 01,DENUNCIA1).

O Ministério Público Federal se manifesta desde já pela desnecessidade de

oitiva de novas testemunhas.

Curitiba, 06 de novembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República
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Januário Paludo

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República
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