
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA

Distribuição por dependência ao IPL nº 5026548-52.2015.4.04.7000
Classificação no EPROC: Segredo de Justiça (Interno Nível 4)
Classificação no ÚNICO: Reservado

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio dos procuradores da 
República  signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  para  fins  de  
instrução  do  apuratório  policial  referido  em  epígrafe,  vem,  respeitosamente,  perante  Vossa 
Excelência,  para  requerer  medidas  cautelares  ao  final  especificadas,  pelos  fundamentos  que 
passa a expor.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

No bojo da Operação Lava Jato, tomou-se conhecimento da existência de 
um  grande  esquema  criminoso,  envolvendo  a  prática  de  crimes  contra  a  ordem  econômica, 
corrupção e  lavagem de dinheiro,  havendo a  formação de um cartel  de  enormes  proporções, 
autodenominado “Clube”,  do qual fizeram parte grandes construtoras do país,  tais como: OAS,  
ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  MENDES  JÚNIOR, 
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. O 
funcionamento  deste  cartel  de  empresas  implicou  na  fraude  da  competitividade  de  diversos 
procedimentos licitatórios referentes a grandes obras contratadas pela PETROBRAS.

A  toda  a  evidência,  e  como  adiante  será  demonstrado,  o  complexo 
esquema  de corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  relacionado  às  sociedades  de  economia  mista 
vinculadas  ao  Ministério  das  Minas  e  Energias  não  se  restringiu  à  PETROBRAS,  mas  alcançou 
também  a  CENTRAIS  ELÉTRICAS  BRASILEIRAS  S/A  –  ELETROBRAS,  in  casu,  nos  negócios 
relacionados à concessão e construção da USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

Como  já  referido  alhures,  com  base  nas  declarações  do  colaborador 
DALTON DOS SANTOS AVANCINI1, constatou-se existência de um vultuoso esquema de corrupção 
nas tratativas para construção da USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE, envolvendo várias das 
empresas integrantes do cartel  como, CAMARGO CORREA, ANDRADE GUTIERREZ,  ODEBRECHT, 
QUEIROZ GALVÃO,  OAS e  GALVÃO ENGENHARIA,  além de  outras  empresas  como,  CONTERN, 
SERVENG, CETEMCO e J. MALUCELLI.

1 Cf. autos 5013949-81.2015.404.7000.
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2.  DO  PROCESSO  DE  CONCESSÃO  E  CONSTRUÇÃO  DA  UHE  BELO 
MONTE

2.1. Breve Histórico

Em  20/04/2010,  no  âmbito  do  processo  nº  48500.005668/2009-85,  foi 
realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o Leilão nº 06/2009, para a concessão 
do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará.

Participaram do leilão, 2 grupos investidores:

Consórcio Norte Energia Consórcio Belo Monte Energia
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 49,98% Furnas Centrais Elétricas S/A 24,50%

Construtora Queiroz Galvão S/A 10,02% Eletrosul Centrais Elétricas S/A 24,50%

Gaia Energia e Participações 10,02% Andrade Gutierrez Participações S/A 12,75%

J Malucelli Construtora de Obras S/A 9,98% Vale S/A 12,75%

Cetenco Engenharia S/A 5,00% Neoenergia S/A 12,75%

Galvão Engenharia S/A 3,75% Companhia Brasileira de Alumínio 12,75%

Mendes Junior Trading Engenharia S/A 3,75%

Serveng Civilsan S/A 3,75%

Contern Construções e Comércio Ltda 3,75%

Um terceiro grupo investidor,  formado pelas construtoras  ODEBRECHT e 
CAMARGO CORREA, havia desistido de participar do leilão, por entender que não havia condições 
econômico-financeiras que permitissem sua participação na disputa, dada a tarifa-teto estipulada 
em edital (R$ 83,00/MWh).

Sagrou-se vencedor do leilão o CONSÓRCIO NORTE ENERGIA, com lance 
de R$ 77,97 por megawatt-hora (R$/MWh), contra o lance de R$ 82,90 ofertado pelo CONSÓRCIO 
BELO MONTE ENERGIA.  A adjudicação e homologação do resultado se deu em 15/06/2010.

Para fins de recebimento da outorga da concessão, o CONSÓRCIO NORTE 
ENERGIA constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE) NORTE ENERGIA SA, à qual foram 
agregados sócios estratégicos, resultando a seguinte composição acionária:

Norte Energia S.A.
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE) 19,98%

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 15,00%

Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRAS) 15,00%

Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) 10,00%

Bolzano Participações S.A. 10,00%

Gaia Energia e Participações 9,00%

Caixa Fundo de Investimento em Participação (CEVIX) 5,00%

Construtora Queiroz Galvão S/A 2,51%

Construtora OAS Ltda. 2,51%

Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) 2,50%

Galvão Engenharia S/A 1,25%
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Mendes Junior Trading Engenharia S/A 1,25%

Serveng Civilsan S/A 1,25%

Contern Construções e Comércio Ltda 1,25%

Cetenco Engenharia S/A 1,25%

J Malucelli Construtora de Obras S/A 1,00%

Siderúrgica Norte Brasil S.A (SINOBRAS) 1,00%

J. Malucelli Energia S.A. 0,25%

Embora constituída como empresa privada, na prática, a NORTE ENERGIA 
SA, de forma indireta, era controlada pelo Governo Federal, haja vista a soma das participações 
societárias da ELETRONORTE (19,98%), da CHESF (15%) e da ELETROBRAS (15%), as duas primeiras 
subsidiárias  desta  última.  Relevante  também a  participação dos  fundos  de pensão de estatais 
PETROS (10%) e FUNCEF (2%), além do FIP CEVIX (5%), gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em 26/08/2010, a  NORTE ENERGIA SA assinou com a UNIÃO o Contrato 
de Concessão nº 01/2010-MME-UHE BELO MONTE.

Com massivos aportes de empréstimos do BNDES, a NORTE ENERGIA SA 
contratou,  para  a  construção da usina,  o  CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE (CCBM), 
composto pelas empresas abaixo indicadas:

Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM
Andrade Gutierrez Engenharia S/A 18,00%

Construções e Comércio Camargo Correa S/A 16,00%

Construtora Norberto Odebrecht S/A 16,00%

Construtora Queiroz Galvão S/A 11,50%

Construtora OAS S/A 11,50%

Contern-Construções e Comércio Ltda 10,00%

Galvão Engenharia S/A 10,00%

Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia 3,00%

Cetenco Engenharia S/A 2,00%

J. Malucelli Construtora de Obras S/A 2,00%

2.2. Da manipulação do leilão de concessão pelo Governo Federal para 
fins de manutenção do controle indireto da concessionária

Há evidências de que o Governo Federal, visando manter a concessão da 
UHE BELO MONTE sob o seu controle indireto, notadamente por meio da participação societária 
predominante da ELETROBRAS e de suas subsidiárias, atuou de forma indevida para que o leilão 
fosse vencido pelo CONSÓRCIO NORTE ENERGIA, que posteriormente deu origem à SPE NORTE 
ENERGIA SA.

O  primeiro  passo  nesse  sentido  teria  sido  a  convocação  de  leilão  com 
condições econômico-financeiras que inviabilizavam a apresentação de proposta competitiva pelo 
grupo investidor exclusivamente privado, formado por ODEBRECHT e CAMARGO CORREA, o qual 
no fim das contas acabou por desistir de participar do certame.
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Ressalte-se  que,  em 16/01/2005,  as  empresas  ODEBRECHT e  CAMARGO 
CORREA,  em  conjunto  com  a  ANDRADE  GUTIERREZ,  constituíram  a  empresa  XINGU  SÓCIO-
AMBIENTAL LTDA, cujo objeto social era “a conclusão dos estudos de viabilidade técnico, econômico  
e  ambiental  do  Aproveitamento  Hidroelétrico  Belo  Monte  (AHE-BELO  MONTE),  mediante  a  
elaboração de um novo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e um Relatório de Impacto Ambiental  
(RIMA), bem como as adequações necessárias aos estudos de engenharia, com vistas ao leilão de  
concessão desse aproveitamento, nos termos do Acordo de Cooperação nº ECE-120/2005, firmado  
pelas Sócias-Quotistas e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás em 26 de  julho de 2005  
(“Acordo de Cooperação”)”2. Os estudos foram efetivamente concluídos e vieram a servir de base 
para  o  leilão  de  concessão  realizado  pela  ANEEL.  O  consórcio  formado  por  ODEBRECHT  e 
CAMARGO  CORREA,  portanto,  era  forte  candidato  a  vencer  o  leilão,  vez  que  tais  empresas 
participaram da elaboração dos diversos estudos de viabilidade que embasaram o certame.

O segundo passo consubstanciou-se no fato de que o Governo Federal, às 
vésperas do leilão de concessão, montou de forma improvisada o grupo investidor  CONSÓRCIO 
NORTE ENERGIA, liderado pela CHESF, o qual, munido de informações privilegiadas da proposta 
que seria apresentada pelo  CONSÓRCIO BELO MONTE ENERGIA,  apresentou proposta – sem 
embasamento em estudo de viabilidade econômica – com deságio de aproximadamente 6% sobre 
a proposta concorrente, vencendo automaticamente3 o certame.

A  estruturação  do  CONSÓRCIO  NORTE  ENERGIA  às  pressas  pode  ser 
evidenciada pelo fato de que esse grupo investidor apenas efetuou a sua inscrição no leilão nas 
últimas horas do prazo editalício, prazo este que já havia sido objeto de prorrogação pela ANEEL. 
Considerando,  ainda,  o  interesse  do Governo Federal  na  participação do  CONSÓRCIO NORTE 
ENERGIA no certame, é razoável cogitar da probabilidade de que o prazo de inscrição tenha sido 
elastecido pela ANEEL justamente para que tal grupo investidor pudesse tomar parte no leilão, o  
que reforça a afirmação de que sua formação se deu de modo improvisado e de última hora.

Observe-se:

– Em 19/03/2010, foi publicado o cronograma do leilão, que fixava como 
período  de  inscrição  os  dias  13  e  14/04/2010  e  como  período  para  aporte  de  garantias  de 
participação o dia 14/04/20104:

– Em 07/04/2010, de acordo com LUIZ CARLOS MARTINS, da CAMARGO 
CORREA, “o grupo formado por CAMARGO CORREA e ODEBRECHT informou ao Governo que não  
tinha interesse em participar da construção da usina, uma vez que o preço definido estava abaixo  
das expectativas das empresas; QUE em razão do caráter extremamente restritivo do edital, como  
taxa de retorno, e a inexistência de um projeto definitivo, a CAMARGO CORREA e a ODEBRECHT já  

2 ANEXO2 – Instrumento Particular de Constituição da Xingu Sócio-Ambiental Ltda.
3 ANEXO3 – O “Detalhamento da sistemática” do leilão previa, em seu item 5.2.4, que a segunda fase de lances só  ocorreria caso a 

diferença entre os dois menores lances fosse igual ou inferior a 5%.
4 ANEXO4
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haviam desistido de compor o consórcio investidor”5. Assim é que, faltando somente uma semana 
para  a  data  de  inscrição  no  leilão  e  com apenas  um grupo investidor  com a  intenção  de se 
inscrever,  o Governo Federal  deu início à articulação para formar às pressas o segundo grupo 
investidor, que viria a se tornar o CONSÓRCIO NORTE ENERGIA.

–  Em  13/04/2010,  provavelmente  para  viabilizar  a  participação  do 
CONSÓRCIO NORTE ENERGIA no leilão, a ANEEL prorrogou para as 18 horas do dia 16/04/2010 o 
prazo para aporte de garantias de participação e para inscrição no certame6:

5 ANEXO5 – Termo de colaboração nº 6 de LUIZ CARLOS MARTINS
6 ANEXOS 6, 7, 8 e 9
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–  Às  13:45  do  dia  16/04/2010,  já  bem  perto  do  fim  do  prazo,  o 
CONSÓRCIO NORTE ENERGIA efetuou a sua inscrição no leilão7:

A respeito do tema,  veja-se as declarações de HENRIQUE SERRANO DO 
PRADO VALLADARES, EMILIO ALVES ODEBRECHT e MARCELO ODEBRECHT, todos da ODEBRECHT:

(Anexo  de  HENRIQUE  SERRANO  DO  PRADO  VALLADARES  –  Usina  de  Belo 
Monte – Fraude à licitação pelo Grupo Eletrobrás – Solicitação de pagamentos 
pelo PT e PMDB)8

“Às vésperas do leilão, em reunião realizada na sala do Conselho de Administração da 
VALE, com a presença de Roger Agnelli, Flávio Ermírio de Moraes, Vania Lúcia Chaves 
Somavilla e outros representantes do Consórcio Investidor e Sérgio Andrade, Antônio  
Miguel e eu do Consórcio Construtor, foram discutidas as condições comerciais que 
sustentaria a tarifa a ser ofertada no leilão.

A reunião foi interrompida algumas vezes, por chamadas telefônicas a Roger Agnelli,  
originadas da Casa Civil,  à época ocupada por Erenice Guerra.  A certa altura,  em 
decorrência  de  tal  monitoramento,  foram  introduzidos  na  reunião  entre  entes 
privados, Valter Cardeal, que sempre se apresentava como ‘homem da Dilma para o 
setor elétrico’, e outros diretores de empresas do sistema Eletrobras, agentes públicos 
que passaram a indevidamente conhecer o teor das tratativas que ali vinham sendo 
mantidas.

A reunião foi  registrada em ata por Vania Lúcia Chaves Somavilla  e assinada por 
todos, inclusive os agentes públicos citados, indevidamente presentes.

Surpreendentemente  o  Governo  Federal  improvisou,  às  vésperas  do  leilão,  um 
segundo grupo liderado pela Chesf (integrante do sistema Eletrobras) e composto 
por  empresas  que  não  atendiam  às  condições  mínimas  necessárias  para  um 
empreendimento de tal porte,  o qual,  valendo-se das informações confidenciais 
obtidas  na  reunião  acima  referida,  apresentou  tarifa  com  deságio  de  6%, 
vencendo o certame, numa verdadeira fraude à licitação pelo próprio Governo 
Federal e acarretando prejuízos ao erário público.” (Grifou-se)

(Transcrição do Termo de colaboração nº 8 de HENRIQUE SERRANO DO PRADO 
VALADARES)9

“HENRIQUE VALADARES: [...] Então, as vésperas do leilão, o valor tava fechado, muito 
natural,  isso  acontece  na  véspera,  fechar  o  preço  final.  Então,  foi  marcado  uma 
reunião tarde da noite, lá pelas 22:00 da noite, lá no salão do nosso gigante, no salão  
de reunião do conselho da Vale, 50 pessoas se perdiam lá no meio do salão, onde 
estavam todos eles: na cabeceira Roger Agnelli,  com aquela pompa toda dele, ele 
estava balançando no cargo nessa época, era o que a imprensa dizia, ele não se dava 

7 ANEXO10
8 ANEXO11
9 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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bem com a Dilma, tinha demitido não sei quantos funcionários na Vale e ela tomou 
isso como uma afronta. Qualquer coisa que contrariasse ela era uma afronta. Então, 
tomou como uma afronta, via e previa os outros acionistas, que são controlados pelo  
governo, para derrubar ele. Ele tava ali em uma corda bamba, para preservar o cargo. 
Ao lado dele estava o Flávio Ermínio de Morais, filho de Ermínio de Moraes, ai vinha o  
pessoal da CMI e os demais. Do lado de cá, os empreiteiros, sentados desse lado da  
mesa, estava o Dr. Sérgio Andrade, acionista, da Andrade Gutierrez, eu sentado nessa  
posição e do outro lado à esquerda o presidente da Camargo Corrêa. E começou a 
discussão e tal  e a certa altura,  com intervalo de 10 minutos,  de 15 no máximo,  
tocava o telefone e o Roger Agnelli saia, não pedia licença, e fazia questão de avisar 
por bilhetinho que era um bilhete com um chamado urgente da Casa Civil, dando a  
entender que era a Casa Civil. Ele ia lá e voltava, e quando voltava falava: não, temos 
que apertar, fazer preço, não sei o que, tínhamos que ouvir os maiores absurdos do 
mundo.  Ele  chegou  lá  a  dizer,  abrir  a  boca  desse  tamanho,  para  dizer  que  as 
empreiteiras que inviabilizavam o desenvolvimento do país, pela sua ganância. Falou 
isso, falou nesses termos, veja bem, quem fala um negócio desse, pela sua ganância,  
estavam inviabilizando o desenvolvimento do país, essa foi a queixa que ela….ele fez 
lá pra Casa Civil. Bom, o fato é que baixou os ânimos e voltou a conversa de uma 
maneira mais racional. De repente entra na sala o pessoal da Eletrobras, entra lá o  
Valter Cardeal, que se apresentava como “homem da Dilma para o setor elétrico”, o  
diretor  chefe,  o  principal  responsável  e  o  diretor,  irmão  do  Palocci,  diretor  da 
Eletronorte, que todo mundo chama de Palocinho. Eles entram lá do nada assim e a 
reunião  continuando.  A  gente  termina  e  chega  em  um  acordo,  acima  de  R$  25  
bilhões,  a EPE estava chegando a 19, nós eramos 25 e transferindo uma série de 
riscos  para  a  concessionária,  enquanto  o outro  era  19  com um monte  de  riscos 
adicionais. Com atratividade que eles tinham, até as condições que eles tinham em 
favorecer mineradoras e não sei o que, na equação dele, dentro do modelo dele, isso 
dava um retorno para o projeto ficar viável, pra nós não ficava, mas pra eles ficava, 
entendeu?  É  diferente.  Bom,  ai  comemoração:  estamos aqui,  o  melhor  grupo do 
Brasil, montamos com os maiores investidores, maiores empreiteiras, não sei o que,  
vamos realizar o melhor projeto. Ai a Vânia [...] fez uma ata de reunião e trouxe para 
assinar,  já  estamos  acostumados  com  esse  pessoal,  a  ata  que  ela  trouxe  não 
correspondia  ao  que  se  tinha  sido  tratado,  em  prejuízo,  obviamente,  dos 
construtores. Eu já conhecia ela e disse: Vânia, esse parágrafo não foi assim….Ai ela:  
porra,  você não sei o que, ai voltava e mudava, ai quando voltava continha outro 
vício, ai eu: porra Vânia, não é possível assim, você conserta um, ai todos os outros. Ai 
começou esse negócio, levou o maior tempão e eu comecei a passar por chato. Todo 
mundo ali doido pra assinar, eu não vou assinar de qualquer jeito, eu vou assinar uma 
coisa responsável, que reproduza o que foi tratado. (sic)
MPF: Essas reuniões não eram gravadas?
HENRIQUE VALADARES:  Não.  O  fato  é  que  isso  tudo  foi  assistido  pela  presença 
indevida pelo pessoal da Eletrobras, que não tinha nada que se meter nisso. Bom,  
para minha surpresa, a Vânia, quando listou lá as pessoas para assinar a ata, incluiu lá 
o nome do Cardial e dos outros.  Esse pessoal é meio inconsequente,  porque eles 
assinaram a ata. Como é que o cara, presidente da Eletrobras, vai assinar a ata, que 
diz respeito da trativa de um privado, que tem uma informação sigilosa sobre um 
leilão que vai ocorrer. Era pro governo comemorar em conseguir juntar um grupo. No 
dia do leilão, eis que acontece uma surpresa geral, aparece um grupo maluco,  
[...] e pegou sete empresas, três delas….duas tem até alguma experiência, mas 
bem menores com essa que era novão, não são analfabetas no assunto, mas não 
é pra um negócio desse tamanho, mas o resto, é a Mendes Júnior tá falida,  
SERVENG que nunca fez uma hidrelétrica, ai juntou ai J.Malucelli, um monte de 
empresa,  até  a  empresa  lá  do  Betinho,  nem  sabia  que  ele  fazia  parte  da 
corrupção,  fez  parte.  Ai  tá  a  fraude,  sabendo  do  preço,  Eletrobras  estava 
presente na reunião, onde estava lá estabelecido os parâmetros da proposta. 
(sic)
MPF: O preço constou nessa ata?
HENRIQUE VALADARES: Hein?
MPF: O preço constou da ata?
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HENRIQUE VALADARES: Não o preço em si, mas o preço do CAPEX, pra investimento, 
a partir dai é fácil você calcular. Depois de dito a ela, passar a valer no limite da tarifa,  
achando que eles iriam comemorar,  porque alguém conseguiu vestir  aquela calça 
apertadíssima, calçar aquele sapato, então era pra comemorar. De repente aparece 
esse grupo, maluco, sem ter a menor credibilidade com uma oferta 6% abaixo e é 
declarado vencedor. Sem ter projeto, sem ter equipe, sem ter nada, absolutamente 
nada, nem se conheciam. Então, como é que você, Ministro de Bioenergia, chefe da  
Casa Civil, em um país como o Brasil, assume um risco desse? De entregar a maior  
obra na mão de um negócio….que você sabe que vai dar errado, só pode dar errado, 
não podia dar certo nunca. Ai, o que eles fizeram, ai vem a engenhosidade em cima,  
usando da ilegalidade. Onde está a engenhosidade, vão lá e chamam o doutor Emílio  
Odebrecht, chama lá, não sei quem, se foi o doutor Calos Pires ou se foi o outro,  
Ademar Coelho, chama lá o Sérgio Andrade e diz:  olha,  vocês vão participar com 
metade das obras civis e outra metade vão ter que carregar nas costas, esses outros 7 
aí,  praticamente não contribuíram em nada, e vai ser assim e vocês vão assinar o  
contrato. Nós só assinamos o contrato, porque o contrato, porque ao contrário do 
outro, era um preço firme e protegia o investidor, esse contrato não tinha limite, tinha 
um valor estipulado lá, maluco, chutado por baixo, de R$ 14 bilhões, que obviamente,  
não iria se confirmar, como não se confirmou na prática. Ai você vai ver ao longo do 
tempo, coisa da internet hoje, e vejam quem são….ai ficamos sabendo dos outros,  
quer tudo foi articulado na Casa Civil, foram chamados de última hora, quase que 
apresentados na Casa Civil para constituir esse consórcio, com a promessa, veja só,  
quanta ilegalidade: vocês vão entrar desse jeito, como se investidores fossem, para 
contar com a participação de vocês, mas você vai ter o Layout garantido e nós vamos 
garantir a sua saída; você não vai correr o risco, vamos colocar um comprador, uma 
estatal no seu lugar, assim fizeram. Ai pegaram o Cardeal, o Palocinho e o Zé Hailton,  
diretor  da….  E  entregaram o comando para eles conduzirem esse assunto,  sem a 
menor condição de fazer,  pelo menos um negócio que é dessa responsabilidade,  
virou uma aventura  completa,  sem nenhum rumo,  sem nenhum horizonte e  eles 
cumpriram  o  prometido.  Foram  tirando  da  responsabilidade  de  pôr  em  risco  as 
empresas pequenas e reservado a participação deles e fazendo entrar no processo. Ai 
você olha hoje quem tá lá, é só olhar na internet, quem são os acionistas da Norte  
Energia,  um  deles  é  a  Votorantim.  Quer  dizer,  eles  pegaram  o  perdedor  e 
transformaram o perdedor em participante do outro grupo concorrente vencedor. 
Coisa nunca vista, eu nunca vi. Da mesma forma, chamou a nós empreiteiros, também 
perdedores, nós com a Andrade, para executar a obra com 50% do contrato, mas 
com a obrigação de carregar os outros 7 nas costas e se nós não fizéssemos isso,  
íamos sofrer retalhações terríveis. (sic)
[…]
HENRIQUE VALADARES: Lembro, tá aqui, não tá? Não, aqui diz ´às vésperas do leilão´,  
mas pra identificar a ata, basta dizer: é uma ata da reunião, realizada no conselho de  
administração, as vésperas do leilão de Belo Monte, com a presença de Roger Agnelli, 
Flávio Ermínio de Moraes, Vera Lúcia Chaves e ai por diante. (sic)
MPF: Conselho de Administração?
HENRIQUE  VALADARES:  A  reunião  foi  na  sala  de  reunião  do  Conselho  de 
Administração.
MPF: Onde fica?
HENRIQUE VALADARES: Aqui, na Vale do Rio Doce.
MPF: Ah, na própria Vale.
HENRIQUE VALADARES: É. Qualquer um, se eu tivesse na Odebrecht ainda, eu taria 
com essa ata na mão, mas não tô, ao contrário, então não consigo.”

(Anexo 9 de EMILIO ALVES ODEBRECHT – LULA – BELO MONTE)10

“Surpreendentemente, contudo, o Governo Federal improvisou, às vésperas do leilão,  
um segundo grupo composto por empresas dc médio porte (pouco conhecidas) e 
por subsidiárias da Eletrobras.  Este consórcio venceu o leilão da UHE Belo Monte.  
Com base em informações confidenciais obtidas pelas estatais que compunham 

10 ANEXO12
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o consórcio investidor liderado pela Vale, foi formulada uma oferta concorrente, 
pelo consórcio recém-criado, em valor insignificantemente inferior ao valor da 
proposta  pelo  consórcio  liderado  pela  VALE,  o  que  caracterizou  claro 
direcionamento  do  resultado  do  leilão  por  parte  do  governo,  liderado  pela 
então ministra Dilma Rousseff.” (Grifou-se)

(Transcrição do Termo de colaboração nº 7, de MARCELO BAHIA ODEBRECHT)11

“MARCELO ODEBRECHT:  O que eu sei que na véspera os investidores disseram o 
seguinte: que não é viável, Belo Monte é impraticável, ai todo mundo se juntou, na 
véspera do leilão todo mundo se juntou, os investidores e… pra dar uma proposta 
única e a nossa proposta era no preço mínimo, preço máximo que ela tinha colocado 
no edital. Só que parte desse, na discussão que teve, acho que era em uma sexta-
feira, na discussão que teve, nesse consórcio único tava o Cardial representando 
a Eletrobras, ele saiu da reunião e foi avisar para ela que todo mundo tinha se  
unido, os investidores e construtores para dar um preço único. Ai foi que no 
final de semana, sem a gente saber, foi que ela montou aquele consórcio, que  
acabou ganhando [...], ai o Cardial já sabia o preço que a gente ia dar o preço  
máximo. Ai esse consórcio apareceu com uma proposta, que era uma proposta 
que não permitia o segundo preço. Ai na segunda-feira todo mundo tomou um 
choque, ninguém esperava a concorrência, e apareceu esse grupo, mas esse grupo 
era absolutamente inviável, pois eles fizeram a proposta que se tornou inviável. […]  
Agora, digo o seguinte: quer colocar a gente como sócio construtor vamos garantir 
nosso preço, essa é a condição, se der problema, é com o investidor. Agora eu não sei 
a partir dai como foi conduzido literalmente, o que eu sabia o seguinte é que aquele 
contrato que eu estava assinando, por que todo mundo dizia: olha Marcelo aquele 
contrato é para inglês ver, vai ter que ter aditivo, vai ter que ter isso, vai ter que ter  
aquilo, por que é uma coisa. Agora eu não sei necessariamente informar.”

E  também  OTÁVIO  AZEVEDO,  FLAVIO  DAVID  BARRA  e  FLAVIO  GOMES 
MACHADO FILHO, da ANDRADE GUTIERREZ:

(Termo de Declarações de OTÁVIO MARQUES AZEVEDO)12

“QUE passou a participar mais ativamente de questões relacionadas a Belo Monte no 
ano de 2010, época em que ocupava a Presidência da ANDRADE GUTIERREZ S/A 
(holding),  cumulativamente  com  a  Presidência  da  ANDRADE  GUTIERREZ 
TELECOMUNICAÇÕES; QUE era vigente, à época, uma diretriz do Governo no sentido 
de que os grandes projetos do setor energético, especialmente os de geração de 
energia, contariam com participação de empresas do grupo ELETROBRAS (totalizando 
49%), consorciadas com empresas privadas (51%); QUE Belo Monte, portanto, seguiu 
essa orientação,  em razão do que se fizeram presentes ELETROSUL e FURNAS no 
consórcio  que  acabou  sendo  derrotado  e  ELETRONORTE  E  CHESF  no  consórcio 
vencedor;  QUE,  nas tratativas  preparatórias  para  o leilão,  houve  a  percepção por  
parte do consórcio,  inclusive do declarante,  no sentido de que o Governo estava 
informalmente  patrocinando  o  consórcio  que  acabou  sendo  o  vencedor;  QUE  o 
declarante  refere,  tal  como  consta  em  seu  Termo  de  Colaboração,  que  VALTER 
CARDEAL e ADHEMAR PALOCCI participaram de reunião realizada na sede da VALE 
DO RIO DOCE, no Rio de Janeiro/RJ, quando tomaram conhecimento dos valores que 
o  consórcio  liderado  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  havia  estabelecido  como 
investimento em Belo Monte, o qual servia de base para a fixação da tarifa a ser 
ofertada  no  leilão;  QUE  presume  o  declarante  que  essas  informações  foram 
repassadas ao consórcio oponente no leilão,  do qual  fazia parte  ELETRONORTE e 
CHESF,  que tinham VALTER CARDEAL e ADHEMAR PALOCCI como diretores;  QUE, 

11 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.

12 ANEXO15
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antes  do  leilão,  preocupado  com  a  "fragilidade"  do  consórcio  concorrente  nos 
aspectos  econômico-financeiro,  técnico  e  executivo,  o  declarante  determinou  ao 
diretor FLÁVIO MACHADO que procurasse a Ministra-Chefe da Casa Civil, ERENICE 
GUERRA, explicasse a ela os motivos da preocupação, além de informá-la o valor da 
tarifa mínima que o consórcio se propunha a ofertar no leilão;  QUE,  pelas regras 
contidas no edital, se algum concorrente ofertasse desconto superior a 5% ou 6%  do 
preço-base, não haveria lance posterior, encerrando-se o certame; QUE, ao perceber 
que  o  consórcio  adversário  ofertou  tarifa  com  esse  desconto  de  5%  ou  6%,  o 
declarante  teve  convicção  de  que  o  Governo  estava  por  trás  daquele  consórcio,  
inclusive fazendo uso da informação quanto à tarifa mínima a que se propunha a 
ofertar o consórcio liderado pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE, encerrado o leilão, o 
declarante se dirigiu diretamente à Casa Civil e reiterou à Ministra ERENICE GUERRA 
as  preocupações  quanto  a  mencionada  fragilidade  do  consórcio  vencedor;  QUE,  
nessa  ocasião,  a  Ministra  afirmou  "fique  tranquilo,  vamos  precisar  da  ANDRADE 
GUTIERREZ […]."

(Termo de Colaboração nº 2 de FLAVIO DAVID BARRA)13

“[…] QUE posteriormente a Eletrobras, através das subsidiárias que integravam grupo 
investidor da ANDRADE GUTIERREZ, a Furnas e a Eletrosul, pediu acesso ao valor total 
do investimento (bussines plan), o orçamento do negócio, consistente na informação 
mais relevante do negócio, para análise do retorno; QUE a Eletrobras foi representada 
nessa reunião por Vàiter Cardeal;  QUE a Eletrobras fazia a ponte entre os dois 
grupos em disputa; QUE o outro grupo investidor contava com as duas outras 
subsidiárias da Eletrobras, Eletronorte e a Chesf; QUE na manha do leilão, horas  
antes, foi entregue ao Governo Federal, na Casa Civil da Presidência, o valor da 
proposta  comercial  do  grupo  integrado  pela  ANDRADE  GUTIERREZ ;  QUE  tal 
informação foi entregue diretamente à Ministra da Casa Civil, ERENICE GUERRA, por  
FLAVIO MACHADO, pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE declarante não sabe se FLAVIO 
MACHADO foi  acompanhado por  outras  pessoas  do  grupo investidor;  QUE essa 
informação foi entregue espontaneamente pelo grupo para tentar assegurar a 
contratação do grupo, face à cláusula do edital que afastava a fase de lances 
verbais se a diferença entre os lances iniciais superasse cinco por cento, embora 
o acesso ao bussines plan já permitisse chegar ao valor aproximado;  QUE o grupo 
adversário apresentou justamente desconto levemente superior aos cinco por 
cento  sobre  preço  do  grupo  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  ganhando 
automaticamente leilão; […].” (Grifou-se)

(Termo de Colaboração nº 3 de FLAVIO GOMES MACHADO FILHO)14

“[…]  que,  a respeito  de Belo  Monte,  o  leilão era tratado pela  alta  cúpula,  Otávio  
Azevedo  e  Flávio  Barra,  este  da  área  de  energia;  que  o  consórcio  era  AG,  Vale, 
Votorantim e Neoenergia, com 49% governo e 51% privado, um consórcio forte; que 
o outro consórcio era de empresas sem qualificação técnica, formado de última hora, 
também  com  participação  do  governo; que  no  dia  do  leilão  Otávio  Azevedo 
solicitou ao depoente que, antes da entrega do preço do leilão, comunicasse o 
preço à  Ministra  da  Casa  Civil  Erenice  Guerra  porque havia  participação  do 
governo  no  consórcio;  que  no  dia,  de  entrega  da  Medalha  Rio  Branco, 
encontrou Erenice Guerra no Itamaraty e comunicou o preço que o consórcio 
praticaria;  que  não  entende  ilícita  a  comunicação  por  causa  da  participação  do 
governo; que o consórcio da AG perdeu a licitação, mas posteriormente houve uma 
recomposição sobre a qual Flávio Barra tem maiores detalhes; que Erenice Guerra na 
ocasião nada manifestou a respeito da informação do preço da AG; que o governo, 
sabendo do valor da proposta, do desconto do consórcio da AG, como o outro 
consórcio não tinha capacidade técnica, saberia da competitividade do preço 
apresentado; que o governo poderia fazer algum tipo de intervenção como sócio do 
consórcio que era; que nunca tinha feito comunicações como essa em outros casos; 
que os superiores do depoente ficaram surpresos com a derrota no leilão, até porque 

13 ANEXO13
14 ANEXO14
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o investimento para a participação foi vultoso; que o segundo processo de escolha  
de Belo Monte foi com Flávio Barra.” (Grifou-se)

EMILIO ALVES ODEBRECHT considera que o objetivo do Governo Federal 
com  a  manipulação  do  leilão  de  concessão  era  desvirtuar  um  projeto  que  seria  privado,  
transformando-o em uma obra pública, custeada com dinheiro público, pois tal atributo conferiria  
ao Governo Federal a possibilidade de fixar uma tarifa de energia elétrica excessivamente barata,  
em detrimento do patrimônio da ELETROBRAS, e, em última análise, da UNIÃO:

(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  9,  Parte  II,  de  EMILIO  ALVES 
ODEBRECHT)15

“EMÍLIO ODEBRECHT: Muito bem. Terminado isso, nós nos posicionamos muito claro 
que não sabíamos, inclusive,  se íamos mais concorrer e como de fato não fomos. 
Nossa posição, nós, a Camargo Corrêa foi cair fora do processo
MPF: Mas por que? Só por conta dessa….
EMÍLIO ODEBRECHT: Não. Porque nós entendiamos primeiro que houve, existia uma 
consciência dela, uma determinação, ai já da Dilma. Por intermédio dela, Erenice de 
fazer com que essa obra viesse a ser uma obra pública. Pra isso tinha que fazer o que:  
criar concorrência, fazer com que esses preços fossem preços inexequíveis, como de 
fato foram. Quer dizer os preços iniciais, eu não conheço detalhe, mas nós tínhamos 
essa consciência, eu tinha essas informações toda do meu pessoal de que os preços  
que foram da proposta da segunda licitação, aquilo ali praticamente se triplicou, se  
eu não me engano, se triplicou. Nós sabíamos disso e objetivo qual era, era terminar 
fazendo uma obra pública, como de fato foi.
MPF: Quando o senhor fala de pública, é financiada com dinheiro público?
EMÍLIO ODEBRECHT: Com dinheiro Público.
DEFESA: E gerida pela Eletrobras
EMÍLIO  ODEBRECHT:  Gerida  pela  Eletrobras.  Ou  seja,  aquilo  que  era  um 
empreendimento privado, passou a ser público.”
[…]
MPF: Esse que ganhou, já estava escolhido previamente?
EMÍLIO ODEBRECHT: Foi escolhido de última hora. 
MPF: Mas por que beneficiar esse grupo, o senhor sabe por quê?
EMÍLIO ODEBRECHT: Pra mim não tinha nada a ver com a questão, outra que não 
fosse, as desejo ideológicas dela. Eu tenho minhas convicções políticas.
MPF: Mas por que esse grupo? Onde que entra a ideologia nesse grupo?
EMÍLIO ODEBRECHT: Não é no grupo.
MPF: Na formatação né?
EMÍLIO ODEBRECHT: Na formatação, exatamente.
MPF:  Mas tinha algum….esse grupo topou a  formatação,  por  que esse grupo foi 
beneficiado?
EMÍLIO ODEBRECHT: Ah, porque era naturalmente uma forma de eles ingressarem 
em um setor, as custas do Estado. Eu também aceitaria, se tivesse na posição deles, 
eu aceitaria.
[…]
DEFESA:  Então você tem um consórcio de investidores do qual  participa o grupo 
Eletrobras e algumas outras empresas,  ligadas a fundo de pensão, que acabaram, 
além dessas empresas menores que ele mencionou, que acabaram criando um grupo 
investidor. Esse grupo investidor contrata a obra junto ao consórcio construtor e que 
faz parte a Andrade, Odebrecht e Camargo, além de uma séria de outras empresas.  
Para se fixar a tarifa,  uma tarifa teto no leilão,  se usou um determinado valor do  
investimento, o valor das obras, que nós apontávamos, a muito tempo, que estava  
muito subestimado e ai na vida real, o que acabou acontecendo é que para viabilizar 
uma energia barata, se foi a leilão um empreendimento a valor não exequível e hoje 

15 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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as construtoras  estão  executando a  obra  em valores  muito  superiores  com dano 
direto, naturalmente, os investidores que acabaram entrando nessa campanha.
EMÍLIO ODEBRECHT: E essa energia barata lá, esse buraco que foi criado e que vocês 
conhecem  toda  a  história  que  tá  se  buscando recuperar  isso  da  sociedade  com 
aqueles preços.
MPF: Taxas?
EMÍLIO ODEBRECHT: Pronto. Pelas taxas adicionais. Essa é a realidade. Quando eu 
falei do contexto geral da área da energia é sobre esse contexto como todo.
MPF: Assumiu a Eletrobras que assumiu esse prejuízo ou a União?
DEFESA: O grupo Eletrobras.
EMÍLIO ODEBRECHT: Como?
DEFESA: O grupo Eletrobras.
MPF: Mais alguma coisa?
EMÍLIO ODEBRECHT: Que é a União né? Em última instância é a União.”

Além  dessa  motivação,  agregue-se  que,  muito  provavelmente,  a 
conformação estatizante do projeto foi  escolhida deliberadamente para viabilizar  a geração de 
vantagens indevidas para pessoas e partidos ligados ao Governo Federal.

Segundo o colaborador FLÁVIO DAVID BARRA, da ANDRADE GUTIERREZ, a 
formação do CONSÓRCIO NORTE ENERGIA às vésperas do leilão no qual se sagrou vitorioso teria 
sido possível graças à atuação do ex-Deputado Federal ANTÔNIO DELFIM NETTO:

(Termo de Colaboração nº 2 de FLAVIO DAVID BARRA)16

“QUE, até 2012, o declarante não sabia exatamente como o segundo grupo investi-
dor, que acabou ganhando o leilão de Belo Monte, havia sido formado; QUE, nesse 
ano, o declarante ficou sabendo, por meio de OTAVIO MARQUES AZEVEDO, que, para 
atender a um pedido de ANTONIO PALOCCI, deveriam ser destinados R$ 15 milhões 
de reais a DELFIM NETTO; QUE o declarante repassou às demais empresas inte-
grantes do consórcio construtor a necessidade de atender à demanda de valores 
destinados a DELFIM NETO [...];  QUE dessa situação o declarante inferiu que 
DELFIM NETTO participou da formação do segundo grupo investidor.”

A atuação de  ANTÔNIO DELFIM NETTO  na formação do  CONSÓRCIO 
NORTE  ENERGIA  teria  sido  confirmada  também  por  LUIZ  APPOLONIO  NETO,  sobrinho  de 
DELFIM, em diálogo mantido com o colaborador LUIZ CARLOS MARTINS, da CAMARGO CORREA:

(Termo de Colaboração nº 6 de LUIZ CARLOS MARTINS)17

“QUE FLAVIO disse que uma pessoa chamada LUIZ APOLONIO, secretario de DELFIM 
iria procurar cada empresa, e que teria dado o contato dos participantes da reunião; 
QUE efetivamente LUIZ APOLONIO ligou para o declarante e lhe chamou para "tomar 
um cafezinho"; QUE o declarante se encontrou com ele, e  no encontro foi infor-
mado de que DELFIM tinha auxiliado na formação do consórcio de investidores , 
confirmando o quanto já dito por FLAVIO BARRA [...]” (Grifou-se)

Em seu depoimento prestado no bojo do Inquérito 4267/STF,  ANTÔNIO 
DELFIM NETTO confirmou que tomou parte na estruturação do CONSÓRCIO NORTE ENERGIA:

(Termo de declarações de ANTONIO DELFIM NETTO)18

“[…] QUE, contudo, ajudou a estruturar um consórcio que participou do leilão de 
BELO MONTE; QUE referido consórcio era formado pela ELETRONORTE e mais oito 
ou nove empresas; QUE havia outro consórcio formado por FURNAS, ODEBRECHT, 

16 ANEXO13
17 ANEXO5
18 ANEXO33
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ANDRADE  GUTIERREZ  e  outras;  QUE  acredita  que  foi  remunerado  por  algumas 
empresas com honorários em virtude do serviço prestado na formação do consórcio 
liderado pela ELETRONORTE que, como dito, venceu o leilão; QUE se compromete a 
verificar em sua contabilidade quais empresas pagaram pelo serviço de consultoria,  
no prazo de até 30 dias; QUE recebeu das empresas e não do consórcio; QUE, ao final 
do leilão, nunca mais teve qualquer relação com os fatos que se sucederam; QUE o  
objeto  do  contrato  era  a  construção  da  USINA  DE  BELO  MONTE;  QUE  havia  a  
possibilidade  da  ausência  de  concorrentes,  motivo  pelo  qual  foi  estruturado  o 
consórcio liderado pela ELETRONORTE e outro por FURNAS; QUE não havia contrato 
com a CAMARGO CORRÊA; QUE a CAMARGO CORRÊA não participou de nenhum 
dos dois consórcios formados para a construção de BELO MONTE; QUE, como dito,  
prestou  serviço  de  consultoria  na  estruturação  do  consórcio  liderado  pela 
ELETRONORTE; QUE não possui um contrato formal com o consorcio liderado pela 
ELETRONORTE; QUE não se recorda o valor exato que recebeu das empresas que 
formaram o consórcio  liderado pela  ELETRONORTE,  mas afirma que fornecerá  os 
valores no prazo de até 30 (trinta)  dias;  QUE foi o responsável  pela realização da 
assessoria prestada para a estruturação do consórcio em questão […].”

OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO narra, ainda, que, em 2011, JOSÉ CARLOS 
COSTA MARQUES BUMLAI  compareceu à  sede  da  ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo/SP  se 
dizendo “credor de valores relacionados a Belo Monte, pois teria também atuado na composição do  
consórcio vencedor”19. De fato, a base de visitantes do Edifício Attilio Tinelli obtida com autorização 
desse il. Juízo nos autos nº 5033630-37.2015.4.04.7000 revela que BUMLAI compareceu à sede da 
ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo/SP nas seguintes datas:

NOME VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO DATA E HORA
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 AGU-09 OTAVIO 03/11/09 15:01
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 AGU-09 OTAVIO 03/11/09 15:02
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 AGU-09 OTAVIO 03/11/09 16:33
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 27/05/10 09:44
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 27/05/10 09:45
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 27/05/10 11:57
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 14/06/10 10:25
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 14/06/10 10:25
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 14/06/10 11:07
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 22/11/10 09:55
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 22/11/10 09:55
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 22/11/10 10:19
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 04/11/11 18:14
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 04/11/11 18:15
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 04/11/11 19:31
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 AGU-09 OTAVIO 07/11/11 08:39
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 15/02/12 11:06
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 15/02/12 11:07
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 15/02/12 11:58
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 15/02/12 12:03
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 13/09/12 14:03
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 13/09/12 14:13
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 08/03/13 10:52
JOSE CARLOS COSTA MARQUES 200974 PARTICULAR OTAVIO 08/03/13 10:59

A  prova  da  atuação  concertada  de  ANTÔNIO  DELFIM  NETTO  e  JOSÉ 
CARLOS BUMLAI na formação do CONSÓRCIO NORTE ENERGIA é reforçada pelo fato de ter sido 
localizado nos  aparelhos  celulares  de  LUIZ APPOLONIO NETO  –  sobrinho e  braço  direito  de 
DELFIM  –  apreendidos  na  Operação  Xepa  (autos  nº  5010479-08.2016.4.04.7000)  os  contatos 
telefônicos de JOSÉ CARLOS BUMAI e de seu filho MAURICIO BUMLAI e o registro de trocas de 
mensagens SMS com essas pessoas20:

19 ANEXO15
20 ANEXOS 16, 17 e 18
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Inquirido nos autos do Inquérito 4267/STF, JOSÉ CARLOS BUMLAI detalhou 
a sua participação nos fatos, confirmando o protagonismo de ANTONIO DELFIM NETTO:

(Termo de Reinquirição de JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES BUMLAI)21

“QUE o REINTERROGANDO esclarece que, em meados de 2010, em São Paulo/SP, 
recebeu um telefonema de ANTONIO DELFIM NETTO ou de DELCIDIO DO AMARAL 
solicitando que o REINTERROGANDO comparecesse a uma reunião a ser realizada 
naquela capital, em um quarto no hotel MAKSOUD PLAZA; QUE, dias após, no hotel,  
estavam  presentes  DELCIDIO  DO  AMARAL,  ANTONIO  DELFIM  NETTO  e  LUIZ 
APOLÚNIO NETO; [...] QUE entre a discussão de assuntos políticos diversos, DELFIM 
NETTO  esclareceu  ao  REINTERROGANDO  a  questão  da  formação  de  consórcios 

21 ANEXO32
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envolvendo a construção da USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE; QUE se recorda 
que existiam dois (2)  ou três  (3)  consórcios formados para a construção;  QUE se 
lembra  que  o  terceiro  consórcio  havia  desistido;  QUE  o  consórcio  desistente  era  
liderado  pela  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT;  […]  QUE  DELFIM disse  ao 
REINTERROGANDO que o governo tinha interesse em montar um segundo consórcio; 
QUE DELFIM disse que teria ele sido procurado para montar o segundo consórcio [...];  
QUE diante deste panorama DELFIM pediu que o REINTERROGANDO lhe ajudasse; 
QUE  o  REINTERROGANDO  esclareceu  que  a  formação  de  um  consórcio  era 
complicada,  envolvendo  diversos  aspectos  técnicos  e  financeiros;  QUE  havia 
necessidade de capacidade técnica para a prestação de caução; QUE DELFIM NETTO 
disse que mandaria uma pessoa conversar com o REINTERROGANDO sobre o tema; 
QUE se tratava da pessoa de JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, executivo da GALVÃO 
ENGENHARIA; QUE passados alguns dias, JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA ligou e 
marcou  uma  reunião  com  o  REINTERROGANDO;  QUE  ele  narrou  ao 
REINTERROGANDO uma história de que já estava formado o segundo consórcio e 
que dentro dele havia duas empresas grandes, não se recordando de quais, e que 
elas desejavam ficar com a maior parte dos serviços, na proporção de 70% para elas e 
30% para as demais empresas, as quais eram de menor porte; QUE passados dias se  
encontraram de novo; QUE JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA ofereceu uma cota do 
negócio  ao  REINTERROGANDO;  QUE  o  REINTERROGANDO prontamente  recusou; 
QUE  havia  necessidade  em  se  encontrar  uma  empresa  que  além  ingressar  no 
consórcio  para  construção,  deveria  arcar  com a prestação da caução  e,  também, 
participar como empresa compradora da energia que viria a ser produzidas; QUE se 
recorda que no caso do consórcio encabeçado pela ANDRADE GUTIERREZ era a VALE 
DO RIO DOCE; QUE conversou com NATALINO BERTIN e este aceitou ingressar no 
consórcio; QUE ingressaram naquele consórcio a construtora e a empresa de energia 
do GRUPO BERTIN;  QUE a empresa de energia prestou a caução para habilitar  o 
consórcio  na  concorrência;  QUE  posteriormente  transferiu  este  encargo  a  outra 
empresa; QUE não se recorda para qual; […] QUE nunca esteve na ELETROBRAS; QUE 
se recorda que DELFIM NETTO mencionou ao REINTERROGANDO que o governo já 
havia manifestado interesse na formação de um novo consórcio; QUE DELFIM NETTO 
procurou o REINTERROGANDO justamente para o préstimo de auxílio na formação 
deste consórcio; […] QUE após a ocorrência do leilão o REINTERROGANDO se afastou 
do  cenário;  QUE  passado  algum  tempo,  NELSON  SANTOS,  sócio  da  ARS 
ENGENHARIA, amigo do REINTERROGANDO, disse que DELFIM NETTO teria recebido 
um percentual de comissão pela formação do consórcio; QUE solicitou a designação 
de reunião com FLAVIO DAVID BARRA, por intermédio de NELSON, uma vez que LUIZ 
APOLONIO, que era a outra pessoa que poderia agendar o encontro, era sobrinho de 
DELFIM  NETTO;  QUE  a  reunião  tinha  por  objetivo  que  o  REINTERROGANDO 
perguntar  ao  presidente  da  ANDRADE  GUTIERREZ  ENERGIA  se  tinha  sido  pago 
comissão a ANTONIO DELFIM NETTO; QUE o REINTERROGANDO desejava cobrar o 
pagamento  de  comissão  para  ele,  uma  vez  que  também  teve  participação  na 
formação do consórcio; QUE, no entanto, FLAVIO DAVID BARRA disse que já tinha 
cumprido  todos  os  compromissos  referentes  à  construção  da  USINA  DE  BELO 
MONTE, inclusive os de cunho político […].”

De fato, a relação entre tais personagens é evidenciada pela existência de 
ligações telefônicas entre LUIZ APPOLONIO NETO e JOSÉ BUMLAI, seu filho MAURICIO BUMLAI e 
DELCIDIO DO AMARAL22:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI LUIZ APPOLONIO NETO 89 2010-11-05 
17:41:55

2014-08-06 
23:09:15 01:19:07

LUIZ APPOLONIO NETO JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 219 2010-10-27 
11:15:06

2015-07-06 
17:04:47 04:34:18

22 ANEXO41
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ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO MAURICIO DE BARROS BUMLAI 20 2013-03-28 
08:28:39

2013-06-07 
11:39:10 00:22:15

MAURICIO DE BARROS BUMLAI LUIZ APPOLONIO NETO 18 2013-03-28 
09:23:48

2013-05-10 
11:09:22 00:09:53

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ LUIZ APPOLONIO NETO 2 2014-02-08 
21:48:23

2014-02-08 
21:55:16 00:02:15

Tem-se, pois, que o papel de ANTÔNIO DELFIM NETTO, ao lado de JOSÉ 
CARLOS BUMLAI, foi essencial para que o Governo Federal alcançasse o seu intento de adjudicar a  
concessão a um consórcio sob o seu controle indireto.

2.3.  Do  direcionamento  do  contrato  de  construção  pelo  Governo 
Federal para fins de implementação de esquema de corrupção

Possuindo controle indireto sobre a concessionária NORTE ENERGIA SA, o 
Governo Federal, mediante acordo de corrupção, direcionou o contrato de construção da usina ao 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, consórcio formado por empreiteiras que efetuariam o 
pagamento de propina na proporção de 1% dos valores contratuais, sendo 50% ao Partido dos 
Trabalhadores (PT) e 50% ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Também foi 
uma imposição do Governo que o consórcio construtor fosse composto – além das três grandes 
empreiteiras com capacidade para a empreitada que ficaram de fora da concessão (AG, CNO e 
CCCC) - por sete construtoras que faziam parte do grupo investidor NORTE ENERGIA SA, muitas 
sem  capacidade  técnica  ou  financeira  para  a  obra.  Provavelmente  essa  foi  uma  forma  de 
compensá-las por terem aceitado fazer parte de um grupo investidor que, por ter apresentado um 
lance inexequível no leilão, estava fadado a ser deficitário.

A  solicitação  de  vantagens  indevidas  teria  sido  veiculada  na  pessoa  de 
ANTÔNIO  PALOCCI  FILHO  (então  Deputado  Federal  pelo  Partido  dos  Trabalhadores),  que, 
representando o interesse  próprio  e  de outros  agentes  corruptos  ligados ao Governo Federal,  
transmitiu o pleito de propina a OTÁVIO AZEVEDO, da ANDRADE GUTIERREZ, empresa líder do 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE,  incumbindo-o de comunicar o acordado às demais 
empresas integrantes do consórcio.

Nesse  sentido,  as  declarações  dos  colaboradores  OTÁVIO  AZEVEDO  e 
FLAVIO DAVID BARRA, da ANDRADE GUTIERREZ:

(Termo de Declarações de OTÁVIO MARQUES AZEVEDO)23

“QUE nos dois meses seguintes ao leilão houve alguns fatos que o declarante reputa 
importantes  de  serem  narrados:  QUE  VALTER  CARDEAL  convocou  três  grupos, 
separadamente,  compostos  por  ANDRADE  GUTIERREZ,  CAMARGO 
CORREA/ODEBRECHT e as  empresas de engenharia  que compunham o consórcio 
vencedor,  para  que  apresentassem  a  ele  as  suas  propostas  técnicas  para  o 
empreendimento Belo Monte; QUE, passado algum tempo, o declarante foi chamado 
pela  Ministra  ERENICE  GUERRA,  que lhe comunicou que o projeto  da  ANDRADE 
GUTIERREZ havia sido o escolhido e que o Governo estava configurando o consórcio 
construtor  de  forma  que  50%  da·  participação  ficasse  dividida  entre  ANDRADE 
GUTIERREZ, CAMARGO CORREA e ODEBRECHT, e a outra metade, entre as empresas 

23 ANEXO15
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de engenharia que compunham o consórcio vencedor do leilão; QUE foi comunicado 
também que a ANDRADE GUTIERREZ teria a maior participação (18%) ocupando a 
posição de empresa-líder  do consórcio,  o que muito  interessava à empresa,  pelo 
destaque que tinha o empreendimento; QUE, ainda no período desses dois meses 
posteriores  ao  leilão,  o  declarante  foi  convidado  por  ANTÔNIO  PALOCCI  para 
participar de uma reunião, a qual ocorreu em um apartamento situado na Asa Norte,  
em Brasília/DF; QUE, em consulta a anotações contidas em seu telefone, o declarante 
acredita  que  o endereço em questão seja  "Asa  Norte,  nº  303,  bloco H,  Ap.  121, 
Brasília/DF";  QUE  o  local  não  tinha  aparência  de  ser  a  residência  de  ANTÔNIO 
PALOCCI  em  Brasília/DF;  QUE,  na  conversa,  ANTÔNIO  PALOCCI  reafirmou  que  o 
Governo pretendia  consolidar  a configuração de consórcio  que ERENICE GUERRA 
havia passado ao declarante, inclusive quanto à condição de empresa-líder, mas que, 
para  tanto,  seria  importante  que  houvesse  a  "contribuição  financeira  para  apoio 
político"  ao PT e  PMDB;  QUE,  claramente,  a mensagem passada por  PALOCCI  ao 
declarante foi no sentido de que a pretendida contribuição era uma condição para 
que o consórcio fosse definido naqueles moldes; QUE o declarante tem certeza que 
se tivesse feito qualquer ponderação mais forte ou até mesmo resistido à orientação 
que  lhe  havia  sido  passada,  a  liderança  do  consórcio  seria  direcionada  a  outra 
empresa,  até  porque  havia  certa  disputa  para  a  ocupação  dessa  posição;  QUE 
ANTÔNIO PALOCCI nunca solicitou qualquer contribuição financeira para si, mas tão-
somente para os partidos, como já mencionado; QUE o declarante acredita que em 
poucos  dias  o  retorno  foi  dado  a  ANTÔNIO  PALOCCI  com  a  concordância  da 
ANDRADE  GUTIERREZ  e  com  o  compromisso  de  levar  a  questão  aos  demais 
componentes do CCBM; QUE, alguns dias à frente, o declarante foi convidado por 
ANTÔNIO PALOCCI a comparecer no escritório mantido por ele em São Paulo/SP, cujo 
endereço situava-se na rua Ministro Rocha Azevedo, na altura da rua São Carlos do 
Pinhal,  bairro  Cerqueira  Cesar;  QUE  o  declarante  recorda-se  de  ter  entrado 
diretamente pela garagem, sem a necessidade de fazer cadastro na portaria; QUE, 
nessa  conversa,  ANTONIO  PALOCCI  disse  ao  declarante  que  os  compromissos 
políticos  deveriam  ser  tratados  com  JOÃO VACCARI,  da  parte  do  PT,  e  EDISON 
LOBÃO em relação aos valores a serem enviados ao PMDB; QUE tais informações 
foram transmitidas pelo declarante ao Diretor de Energia da ANDRADE GUTIERREZ, 
FLÁVIO BARRA […].”

(Termo de Colaboração nº 2 de FLAVIO DAVID BARRA)24

“QUE,  após  o  leilão,  ADEMAR PALOCI,  diretor  de engenharia  da  Eletronorte,  que 
compunha o grupo vencedor, disse pra procurar VALTER CARDEAL para desenvolver a 
obra; QUE o declarante fez a apresentação completa de todos os estudos e projetos a  
VALTER CARDEAL e ao grupo vencedor, estando presente ADEMAR PALOCI e JOSÉ 
AILTON, da Chesf; QUE restou acertado ao longo das reuniões subsequentes que a 
ANDRADE GUTIERREZ seria a encarregada pela execução, pois o grupo vencedor não 
tinha nenhuma solução para a obra; QUE, em junho de 2010, o grupo vencedor pediu 
uma  proposta  comercial;  QUE  a  ODEBRECHT  e  a  CAMARGO  CORREA  também 
apresentaram  propostas,  sendo  efetivamente  escolhida  a  solução  da  ANDRADE 
GUTIERREZ;  QUE  foram  abertos,  a  pedido,  os  quantitativos  e  premissas,  para 
nivelamento  das  propostas  de  todos,  iniciando-se  uma  série  de  reuniões  para 
redução e adequação final das propostas; QUE, por volta de julho ou agosto de 
2010,  ANTONIO  PALOCI  chamou  OTAVIO  MARQUES  AZEVEDO  para  uma 
reunião, na qual disse que o projeto da ANDRADE GUTIERREZ seria o preferido 
do governo e que tomarias as medidas para que a ANDRADE GUTIERREZ fosse 
contatada pelo grupo vencedor do leilão, mas para isso a ANDRADE GUTIERREZ 
e as demais construtoras eventualmente a ela relacionadas deveriam pagar 1% 
(um por cento) do valor total do contrato para o PT e o PMDB, em partes iguais, 
tendo  ANTONIO  PALOCI  oferecido  inclusive  a  liderança  do  contrato;  QUE  o 
declarante não presenciou a reunião, mas ficou sabendo do assunto diretamente por 
OTAVIO MARQUES AZEVEDO; QUE, fechado o valor, ficou certado de ser formado 
um consórcio construtor, com 18% para a ANDRADE GUTIERREZ, 16% para a 
CAMARGO  CORREA,  16%  para  a  ODEBRECHT  e  os  restantes  50%  sendo 

24 ANEXO13
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divididos  entre  as  empreiteiras  integrantes  do grupo vencedor  do leilão,  da 
seguinte forma: 11,5% para QUEIROZ GALVÃO, 11,5% para a OAS, 10% para a 
GALVÃO ENGENHARIA, 10% para a CONTERN, 3% para a SERVENG, 2% para a 
CETENCO e 2% para a J.MALUCELLI; QUE o consórcio foi formado; QUE depois 
disso foi feita uma reunião com as empresas integrantes do consórcio, na qual o 
declarante comunicou a necessidade de repasse de 1% de propina ao PT e ao 
PMDB, sendo 0,5% para cada um desses partidos; QUE participaram dessa reunião: 
o  declarante  (ANDRADE  GUTIERREZ),  AUGUSTO ROQUE  (ODEBRECHT),  MARCELO 
BISORDI  (CAMARCO  CORREA),  ODON  DE  SOUZA  (QUEIROZ  GALVÃO),  PAULO 
VENUTO  (OAS),  GUILHERME  BARBOSA  (GALVÃO  ENGENHARIA),  MÁRCIO  RASO 
(CONTERN),  MARCELO  RIBEIRO  (SERVENG),  DOMINGOS  MALZONI  (CETENCO)  e 
CELSO  JACOMEL  (J.MALUCELLI);  QUE  todos  concordaram  com  o  repasse  de 
vantagens indevidas; (…).” (Grifou-se)

A  intervenção  do  Governo  Federal  na  formação  do  CONSÓRCIO 
CONSTRUTOR BELO MONTE,  bem como a existência do acordo de corrupção, também foram 
apontadas  por  MARCELO  ODEBRECHT,  HENRIQUE  VALADARES  e  AUGUSTO  ROQUE,  da 
ODEBRECHT:

(Transcrição do Termo de colaboração nº 7 de MARCELO BAHIA ODEBRECHT)25

“MARCELO ODEBRECHT: A partir dai eu cai fora, não queria mais saber desse assunto, 
mas ai começou a vir uma pressão enorme, por que os construtores não conseguiram 
fazer, aqueles construtores que tinham licitado, o consórcio começou a desmilinguir,  
tinha bertin, tinha isso empresa e ai foi coisa, na época foi Erenice. Moral da história: 
eu já tinha caído fora, com o maior desgaste, ai me lembro que teve reuniões,  
até teve uma reunião que o Lula chamou eu, meu pai, tava a Erenice, pra dizer 
que a gente tinha que entrar, que a Andrade ia ser a líder do consórcio.”

(Transcrição do Termo de colaboração nº 8 de HENRIQUE SERRANO DO PRADO 
VALADARES)26

HENRIQUE VALADARES: Depois que houve esse movimento todo, da mudança do 
consórcio, da mudança dos investidores, da mudança de tudo, das viagens de cima 
pra baixo, de misturar as peças do próprio xadrez, a Andrade, que era a líder, da raiva 
que eles ficaram da Camargo e da Odebrecht por terem anunciado que iam desistir, 
eles tomaram como uma afronta, resolveu penalizar a Camargo e a Odebrecht, foi 
dito: não, vocês vão entrar com um porcentual menor que a Andrade, porque a 
Andrade foi boa aluna, enquanto que vocês foram rebeldes, afrontaram nosso 
edital. Então, premiou a Andrade com uma participação ligeiramente maior e 
deu a Andrade uma coisa que vale ouro, que é a liderança do consórcio.  Isso pra 
poder disputar uma concorrência no Himalaia, uma energia desse porte, porque tem 
lá cruzeiro pra fazer desse porte, ela tinha o atestado de que ela foi líder, a Camargo  
e  a  Odebrecht  não  tem,  não  terão,  isso  não  é  codificado,  mas  tem um valor,  é  
importante.  Ai quem fazia a interface principal com o Governo e com o grupo lá  
criado pra conduzir, era a Andrade Gutierrez como líder, é normal, em Santo Antônio 
eramos nós e eles seriam a gente, no outro caso eles seriam o líder. O Flávio Barra 
leva lá conhecimento das empresas para o consórcio construtor e teriam que dar 
uma contribuição política de 1% do faturamento a serem dividido meio a meio 
entre o PT e o PMDB. Os meus representantes lá no conselho, ligados a mim, não 
tinham autoridade para dizer sim nem não, tinham que me consultar. Quando me 

25 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.

26 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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trouxeram esse assunto, eu não sabia de bobão dessa história, ai fui pra Brasília, o 
Ministro disse: olha, vocês precisam dar 0.5% ao PMDB, e no caso do PMDB, através 
de mim, o Ministro Lobão e o PT não se ainda, vocês todos têm que contribuir 0,5%  
ao PMDB e 0,5% ao PT.”

(Anexo de HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALADARES – Usina de Belo Monte 
– Fraude à licitação pelo Grupo Eletrobrás – Solicitação de pagamentos pelo PT 
e PMDB)27

“Após a assinatura do contrato e já iniciadas as obras, no segundo semestre de 
2011, fui informado por Antônio Carlos Daiha Blando e Augusto Roque que a 
AG, como líder do consórcio construtor, na pessoa de Flavio Barra, avisou, em 
uma reunião no Conselho do Consórcio Construtor, ter sido transmitida pelo 
Ministro  Edison  Lobão  exigência  do  Governo  Federal,  para  que  todas  as 
consorciadas  efetuassem pagamento de 1% do faturamento do contrato  em 
favor do PT (0,5%) e do PMDB (0,5%).

(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  1  de  AUGUSTO  ROQUE  DIAS 
FERNANDES FILHO)28

AUGUSTO ROQUE: […] Ai senhores, o Governo, através da Eletrobras, também nos 
avisa, eu estava presente, que a liderança do projeto seria da Andrade Gutierrez, 
e  coloca com essas  palavras,  não me lembro exatamente,  mas  foi  dito:  por 
punição da Camargo Correa e da Odebrecht por terem desistido do leilão lá 
atrás, então a liderança seria da Andrade Gutierrez. Ai colocaram também que a 
Odebrecht, Camargo e Andrade teriam 50% do projeto, 18%, 16% e 16% e outra 
7  empresas,  que  faziam parte  daquele  grupo  que  vence  o  leilão,  teriam os 
outros  50%,  que era a  Queiroz Galvão,  OAS,  Galvão,  CONTERN,  J.  Malucelli, 
SERVENG e a CETENCO.  […]
[...]
MPF: O senhor mencionou que posteriormente, Valter Cardial, Ademar Palocci e José 
Aílton definiram as empresas que deveriam se concursar, por que o consórcio que 
venceu não teria condições para poder construir a Hidrelétrica. Como é que ficou 
essa divisão de valores? Como que foi essa reunião? Que local ocorreu essa reunião? 
Em que circunstâncias eles ofereceram essa divisão? (sic)
AUGUSTO ROQUE: Essa, eu tenho inclusive essas duas atas, essa reunião aconteceu 
no Rio  de Janeiro,  foi  imposto pelo Governo,  e foi  imposto mesmo,  no seguinte 
sentido: nós não queremos aceitar. Inclusive se o senhor, depois, os senhores tiverem 
a  oportunidade  de  ler  essa  ata,  o  nosso  posicionamento,  posicionamento  da 
Odebrecht, a Camargo também acompanha, muito claro, que nós tínhamos dúvida se 
o nosso conselho de administração iria aceitar a gente participar de um consórcio 
com 10 empresas, por que esses diretores, delegados pelo Governo, nos impuseram: 
olha, vocês vão ter 16%. Eu me lembro na época que a reação foi muito grande, por 
que nós sabíamos que no futuro, nós íamos ter que… vamos dizer assim, carregar um 
piano e essa porcentagem pra nós e, além do mais, trabalhar com 10 empresas, era  
imposto. Ai era, se não quisesse, tudo bem, não participa. Havia muita gente, dentro 
da própria Odebrecht, que falava pra mim “Roque não vamos participar, é melhor não 
participar”,  ai  eu  chamava  muito  o  seguinte:  poxa  vida,  desde  2005,  6  anos 
trabalhando duro nesse processo, já investimos milhões, vamos ficar totalmente fora 
e tudo. Mas havia muito isso de participar e não participar e resolvemos participar.  
(sic) 
[…]”

27 ANEXO11
28 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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(Anexo de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO – Fato 01: Hidrelétrica de 
Belo Monte)29

“Valter Cardeal, Ademar Palocci e José Ailton definiram como as empresas deveriam 
se  consorciar  e  me  avisaram  que  a  liderança  do  consórcio  construtor  seria  da 
Andrade Gutierrez como punição por termos desistido de participar do leilão como 
investidora, bem como que caberia a essas três construtoras 50% do contrato das 
obras  civis.  Os  outros  50%  foram  destinados  a  Queiroz  Galvão,  OAS,  Galvão 
Engenharia, J. Malucelli, Cetenco, Serveng e Contern. A associação da CNO, Andrade 
Gutierrez e Camargo Correa com as sete construtoras foi uma imposição do Governo 
Federal,  que  me  foi  informada  por  Valter  Cardeal,  Ademar  Palocci  e  José  Ailton 
(referida  informação  também  fora  formalizada  em  ata  de  reunião,  ocorrida  em 
20/05/2010).” (Grifou-se)

No  âmbito  de  seu  acordo  de  colaboração,  EMILIO  ALVES  ODEBRECHT 
apresentou a pauta da reunião que teve com o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA em 29/04/2010 para tratar, entre outros assuntos, da inclusão da ODEBRECHT no consórcio 
que seria contratado para a construção da UHE BELO MONTE30:

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO, da ODEBRECHT, apresentou as 
atas das reuniões realizadas nos dias 20/05/2010 e 27/05/2010, nas quais ele e MARCELO BISORDI,  
da  CAMARGO  CORREA,  ouviram de  VALTER  CARDEAL  (da  Eletrobras),  JOSÉ  AILTON DE  LIMA 
(Chesf)  e  ADHEMAR  PALOCCI  (Eletronorte)  as  diretrizes  para  a  formação  do  CONSÓRCIO 
CONSTRUTOR BELO MONTE31:

29 ANEXO19
30 ANEXO20
31 ANEXO21
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De acordo com ANTÔNIO CARLOS DAHIA BLANDO e AUGUSTO ROQUE 
DIAS FERNANDES FILHO, da ODEBRECHT, o anúncio de que todas as empresas do CONSÓRCIO 
CONSTRUTOR  BELO  MONTE  deveriam  destinar  vantagens  indevidas  no  montante  de  1% dos 
valores contratuais para o PT e PMDB, em partes iguais, foi feito por FLAVIO BARRA, representante  
da  ANDRADE  GUTIERREZ,  em reunião  de  conselho  ocorrida  em 03/11/2011  no  Hotel  Palace,  
localizado na Avenida Tancredo Neves, 3093, Bairro Premem, em Altamira/PA:

(Anexo  de  ANTÔNIO  CARLOS  DAHIA  BLANDO  –  Fato  5  –  Belo  Monte  – 
Pagamentos indevidos a partidos políticos)32

“Na  época,  na  primeira  reunião  do  Conselho  do  Consórcio  Construtor  de  que 
participei, ocorrida em 03/11, em um hotel em Altamira/PA, [hotel Palace, localizado 
na Avenida Tancredo Neves, 3093, Bairro Premem], Flávio Barra (representante da AG,  
líder  do consórcio)  informou que havia um compromisso assumido pela  AG para 
pagamento de propina no valor equivalente a 0,5% de cada fatura do contrato para o  
PT e também 0,5% para o PMDB. Os interlocutores dos partidos eram João Vaccari e 
Edison  Lobão,  respectivamente.  Estavam  presentes  nesta  reunião,  Flávio  Barra  e 
Fernando Carvalho (ambos pela Andrade Gutierrez),  Marcelo Bisordi  e  Luiz  Carlos  
Martins (ambos pela CCCC), eu e Augusto Roque Fernandes (CNO), Ricardo Sampaio 
(OAS), Odon David S. Filho (Queiroz Galvão), Domingos Malzoni (Cetenco), Márcio 
Raso e João Francisco B.  Júnior (ambos pela Contern),  Cecílio Abrão e Guilherme 
Barbosa  (ambos  pela  Galvão  Engenharia),  Marcelo  Ribeiro  (Serveng),  Theóphilo 
Garcez (J Maluccelli).

32 ANEXO22
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(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  5  de  ANTÔNIO  CARLOS  DAHIA 
BLANDO)33

“DAIHA BLANDO: […] Na data que Roque me disse, início de 2011, na data do dia 03, 
eu fui com ele então para Altamira, para participar da primeira reunião do consórcio,  
que foi  feita,  ocorrida,  no  Hotel  em Altamira,  Hotel  Palace,  na  Avenida  Tancredo 
Neves,  3093,  no bairro  Premiem.  Roque me apresentou a todos os participantes,  
representantes das empresas, pela Andrade Gutierrez era Flávio Fernando Carvalho; 
Camargo Correa, Marcelo Bisordi e Luiz Carlos Martins; pela Odebrecht estava eu e 
Augusto Roque; OAS, estava Ricardo Sampaio; Pela Queiroz Galvão estava o Odon 
David; pela CETENCO estava Domingos Malzoni; Márcio Raso e João Francisco Júnior 
pela  CONTERN;  Cecílio  Abrão  e  Guilherme  Barbosa  Galvão  Engenharia;  Marcelo 
Ribeiro  SERVENG e  Theóphilo  Garcez  J.Malucelli,  estes  foram os  participantes  da 
reunião, dessa onde fui apresentado, eram os representantes das 10 empresas do 
conselho e os conselheiros do consórcio consultor Belo Monte. Nessa reunião foram 
tratados assuntos técnicos,  vários,  sobre o andamento da obra,  avanço da obra e 
durante a reunião, também, o representante da Andrade Gutierrez, líder do consórcio,  
nos comunicou, pra mim era uma comunicação ou lembrou para que os já sabiam,  
talvez, que haviam compromissos assumidos na época do leilão, da contratação, com 
dois partidos políticos, que era o PT e o PMDB. Disse o Flávio, lá na reunião, que 
havíamos  assumido  um  compromisso  de  entregar  0,5%  de  cada  recebimentos  – 
recebimento, porque as vezes falam faturamento, mas digo que não é,  quando a 
gente não recebia, não pagava – 0,5% de cada recebimento ao PT e 0,5% ao PMDB. 
[...]
MPF: Pra gente pontuar aqui,  não perder o momento, esse documento 5A que o 
senhor apresentou ele é a ata dessa reunião?
DAIHA BLANDO: Perfeito doutora. Está aqui, como corroboração a ata dessa reunião, 
como anexo 5A da minha corroboração, onde, por razões né, não está escrito isso 
que eu contei agora.
MPF: Sei, mas as pessoas presentes que o senhor mencionou são exatamente aqui?
DAIHA BLANDO: Estão exatamente aqui. Está aqui a ata dessa famosa reunião, feita 
no dia 3,  em Altamira,  no Hotel  Palace,  está  aqui  os membros do consórcio que 
participaram, representantes das empresas no conselho e os assuntos todos tratados 
na  reunião  que  foram  técnicos  e  esse  assunto  aqui  que  eu  to  agora  aqui  na  
corroboração citando foi extra-ata.

(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  1  de  AUGUSTO  ROQUE  DIAS 
FERNANDES FILHO)34

AUGUSTO ROQUE: […] Muito bem, ai eu cito na colaboração que, no final de 2011, a  
Andrade Gutierrez, em uma reunião em Altamira, uma cidade na Pará, próximo ao 
sítio em Belo Monte, em um hotel, não me lembro de cabeça exatamente o nome,  
era um hotel que a gente costumava se reunir quando ia o conselho das 10 empresas 
–  não  sei  se  eu  to  sendo  claro,  ai  era  o  conselho  supervisor  das  10  empresas  
participantes do projeto – o Flávio Barra, representado a Andrade Gutierrez diz que a 
Andrade fechou um pagamento de 1% do valor das obras de Belo Monte, sendo 
0,5% ao PT e 0,5% ao PMDB e era importante que todas as empresas colaborassem, 
etc, etc. Esses pagamentos seriam proporcionais ao faturamento da obra, a medida 
que o projeto fosse avançando, eu me lembro bem também, eu não coloco isso no 
relato, mas talvez agora me veio na cabeça aqui, seriam trimestrais, tá me vindo isso,  
isto é, eram muitas empresas, então a cada três meses, alguma das empresas, fariam 
esse pagamento, ele faria esse controle e tudo.

33 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.

34 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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[...]
MPF: O senhor mencionou que nessa reunião, que foi decidido lá em Altamira, que os 
pagamentos  podiam  ser  trimestrais,  como  que  eram  feitos  esses  pagamentos 
trimestrais dai? (sic)
AUGUSTO ROQUE:  Na  época  não  saberia  dizer.  O  que  acontece,  como eram 10 
empresas, essa foi a sugestão do Flávio Barra, foi uma sugestão, não tem sentido 10 
empresas todo mês…ah o consórcio faturou 100 milhões – então R$ 100 milhões, 1% 
seria R$ 1 milhão, R$ 500 mil para o PT e R$ 500 mil para o PMDB, ai eu pagaria o R$  
500 mil…tinha empresa que tinha 2% de participação, então aquela empresa teria que 
dar R$ 10 mil – a proposição do Flávio era: não façam todo o mês, façam de três em 
três meses, eu vou avisar os interlocutores, era isso. (sic)

(Anexo de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO – Fato 01: Hidrelétrica de 
Belo Monte)35

“[…] Como conselheiro suplente, participei de reunião, no segundo semestre de 2011 
[especificamente  em  03/11],  realizada  no  Hotel  Palace,  localizado  na  Avenida 
Tancredo  Neves,  3093,  Bairro  Premem,  em  Altamira,  quando  Flávio  Barra 
(representante da Andrade Gutierrez, Líder do Consórcio) avisou que Antônio Palocci  
e Andrade Gutierrez fecharam acordo para pagamento de propina, sob a rubrica de 
doação de campanha, no valor equivalente a 0,5% do faturamento do contrato para o 
PR e 0,5% para o PMDB.  […] Estavam presentes nesta reunião e neste momento, 
Flávio Barra e Fernando Carvalho (ambos pela Andrade Gutierrez), Marcelo Bisordi e 
Luiz Carlos Martins (ambos pela CCCC),  eu e Antonio Carlos Daiha Blando (CNO),  
Ricardo Sampaio (OAS),  Odon David S.  Filho (Queiroz Galvão),  Domingos Malzoni 
(Cetenco), Márcio Raso e João Francisco B. Junior (ambos pela Contern), Cecílio Abrão  
e Guilherme Barbosa (ambos pela  Galvão Engenharia),  Marcelo  Ribeiro  (Serveng), 
Theóphilo  Garcez  (J  Maluccelli).  Não  tive  participação  no  que  se  refere  a  tais 
pagamentos.”

A  ata  de  tal  reunião  realizada  em  Altamira/PA  foi  apresentada  por 
ANTÔNIO CARLOS DAHIA BLANDO e AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO, da ODEBRECHT, 
no âmbito de seus acordos de colaboração36:

Num segundo momento, as vantagens indevidas passaram a ser rateadas 
também com ANTÔNIO DELFIM NETTO, por sua atuação na formação do CONSÓRCIO NORTE 
ENERGIA. Daí em diante, em vez de o 1% dos valores contratuais ser dividido 50% para o PT e 50% 
para o PMDB, passaram a ser destinados 45% para cada partido e 10% para ANTÔNIO DELFIM 

35 ANEXO19
36 ANEXO23
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NETTO. Veja-se as declarações dos colaboradores OTÁVIO AZEVEDO, da ANDRADE GUTIERREZ, e 
LUIZ CARLOS MARTINS, da CAMARGO CORREA:

(Termo de Declarações de OTÁVIO MARQUES AZEVEDO)37

“[…] QUE, salvo engano, no ano de 2011, o declarante foi novamente chamado 
por  ANTÔNIO  PALOCCI  para  comparecer  ao  escritório  deste,  no  mesmo 
endereço acima; QUE, nessa reunião, ANTONIO PALOCCI disse ao declarante que 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) deveriam ser repassados pelo CCBM 
ao ex-ministro DELFIM NETTO, por conta do trabalho que ele teria realizado na 
organização  e  estruturação  do  consórcio-investidor  vencedor  do  leilão ;  QUE 
ficou acertado que tais  valores  seriam abatidos do montante que ficara acertado 
como  contribuições  políticas  ao  PT  e  PMDB;  QUE,  mais  uma  vez,  o  declarante 
repassou tal orientação a FLÁVIO BARRA; QUE o declarante tomou conhecimento que 
logo em seguida, FLÁVIO BARRA foi procurado por LUIZ APOLÔNIO, que se disse 
representante de DELFIM NETTO para tratar sobre a operacionalização desses valores 
[…].”

(Termo de Colaboração nº 6 de LUIZ CARLOS MARTINS)38

“QUE em uma das reuniões do conselho em meados de 2012 FLAVIO certa vez infor-
mou que do valor de um por cento da propina que deveria ser dividida entre as em -
presas,  ao invés ser 50% para o PT e 50% para o PMDB, seria na verdade 45% 
para cada, e 10% seria destinado a DELFIM NETO […].” (Grifou-se)

De acordo com ANTÔNIO CARLOS DAHIA BLANDO e AUGUSTO ROQUE 
DIAS FERNANDES, a necessidade de se direcionar parte das vantagens indevidas para ANTÔNIO 
DELFIM NETTO foi comunicada às empresas do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE por 
FLAVIO BARRA, representante da ANDRADE GUTIERREZ, em reunião ocorrida no escritório dessa 
empreiteira localizado em São Paulo/SP:

(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  5  de  ANTÔNIO  CARLOS  DAHIA 
BLANDO)39

DAIHA BLANDO: [...] A obra anda, acontece outra reunião do consórcio, que eu tam-
bém trouxe aqui, na corroboração como anexo 5B, no escritório da Andrade Gutier-
rez,  em  São  Paulo,  em  agosto  de  2012,  onde  temos  todos  os  participantes,  os  
mesmos conselheiros, as empresas do consórcio, as 10, a reunião extremamente téc-
nica, como sempre acontecia, andamento da obra, avanço, decisões de engenharia, 
contratações, etc; e também extra-ata o Flávio Barra, direitos da Andrade Gutierrez e 
líder do consórcio e disse que o PT e o PMDB haviam tomado a decisão de ceder  
10% do que eles tinham direito ao professor Delfim Netto. Eu falei: alguma razão? Ele  
disse: decisão deles, ou seja, conferi com ele: 10% de 0,5 eu vou da 0,05% de cada re-
cebimento, por parte do PT ao professor Delfim Netto e vou da 0,05% por parte do 
PMDB, a cada recebimento ao professor Delfim Netto, ou seja, a partir de hoje eu en-
trego 0,1% ao professor Delfim Netto, entrego 0,45% ao PT e 0,45% ao PMDB, cor-
reto? Correto. Do mesmo jeito ouvi, voltei ao Rio de Janeiro e perguntei ao Henrique: 
falaram isso aqui na reunião, ele disse: isso ai eu não estava a par, isso ai é coisa nova,  
ai perguntei: o que eu faço, ele disse: se é uma decisão e não nem PT e nem PMDB, 
esse ai pague, tá autorizado. Eu disse: posso pagar: Ele disse: pode, de cada recebi -
mento, você pode proceder a entregar 0,01% ao professor Delfim Netto.
[...]
MPF: Certo. O senhor disse que já recebeu a notícia em uma reunião, mas eu lhe per-
gunto: esses valores eram pagos como contrapartida de que situação?

37 ANEXO15
38 ANEXO5
39 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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DAIHA BLANDO: Eu sei a do professor, por que eu perguntei ao Augusto Roque, que 
foi meu antecessor. Perguntei: Roque, você sabe porque a gente tá dando, porque os 
partidos estão dando 10% do que era seu ao professor? Ele disse: sei, por que parece  
que foi ele que harmonizou o consórcio investidor. Por que nesses leilões, as forma-
ções dos consórcios era uma confusão, ninguém se entendia e parece que, no caso 
de Belo Monte, que era uma obra bilionária, foi o professor Delfim Netto que conse-
guiu acalmar as partes, Eletronorte, Norte Energia, não sei mais quem, Eletrobras, ele 
conseguir acalmar as partes e harmonizar a formação do consórcio e reconheceram 
esse valor a ele.”

(Anexo de ANTÔNIO CARLOS DAHIA BLANDO – Belo Monte – Pagamentos inde-
vidos a partidos políticos)40

[…]
Alguns meses depois no segundo semestre de 2012, noutra reunião do Conselho do 
Consórcio em que estive presente, realizada na data de 20/08/2012, realizada no es-
critório da AG, em São Paulo, Flávio Barra informou às consorciadas que PT e PMDB 
resolveram ceder 10% do valor que lhes cabia, isto é 0,1% das faturas (0,05% de cada 
partido) para o Professor Delfim Netto. Estavam presentes nesta reunião, Flávio Barra 
e Fernando Carvalho (ambos representantes da Andrade Gutierrez), Marcelo Ribeiro 
(Serveng), eu e Augusto Roque Fernandes (CNO), Theóphilo Garcez (J Maluccelli), Ri-
cardo Sampaio e Paulo Venuto (ambos representando a OAS), Odon David S. Filho 
(Queiroz Galvão), Roberto Pombo (Cetenco), Domingos Malzoni (Cetenco), Luis Sér-
gio M. Bueno (CCCC), Cid José J. P. de A. Prado, Guilherme Barbosa e Carlos Fernando 
Namur (ambos da Galvão Engenharia). Não sei dizer a razão pela qual os partidos PT  
e PMDB concederam 10% do que lhes cabia ao Professor Delfim Netto, mas soube 
pelo meu antecessor, Augusto Roque, posteriormente, que o Professor teria ajudado 
na formação do consórcio investidor.”

(Transcrição do Termo de colaboração nº 1 de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNAN-
DES FILHO)41

AUGUSTO ROQUE: [...] No segundo semestre de 2012, em uma nova reunião, ai eu di-
ria, que até de uma certa forma, também foi outra surpresa, O Flávio Barra, da An-
drade Gutierrez, nos avisa que o PT e o PMDB tinham aberto mão de 10% da usa 
participação, isto é: se um tinha 0,5% e outra 0,5%, ficariam com 0,45% e 0,45% em 
prol  do  professor  Delfim Netto  –  nós  ficamos “Como é que é?  Professor  Delfim 
Netto?” - ninguém entendeu absolutamente nada, até por que nenhum de nós parti-
cipou de nenhum tipo desse tratativo e teria sido em função de que o professor Del-
fim Netto teria ajudado o Governo Federal na montagem daquele grupo, o segundo 
grupo, naquela época do leilão. Muito bem, nós então deveríamos propor algo pro  
sobrinho dele, chamado Luiz Apolonio, que ficava em São Paulo.
[…]
MPF: Com relação com essa cessão dos 10%, como é que se deu, o contexto? O se-
nhor mencionou já que tudo teria ocorrido em virtude do professor Delfim, teria or-
ganizado o consórcio que não teria condições de construir. (sic)
AUGUSTO ROQUE: É verdade, mas o senhor sabe que ai foi outra surpresa e nós não 
tínhamos a menor noção disso. As empresas…ai foi uma reunião em 2012, também 
do conselho, ele falou: olha, os dois partidos abriram mão de 10% da sua participa-
ção para o professor Delfim Netto, achamos aquilo muito estranho, confesso para os 
senhores que ninguém falou nada, por que você não taria aumentando mais ainda o 
valor, é como se você tivesse tirado uma parte, mas ninguém entendeu nada, mas 
houveram outras perguntas na época “mas por que isso?” E ai o Flávio falou: não, na 
época lá do leilão, o professor Delfim Netto, a pedido do Governo Federal foi que 
ajudou a montar o segundo grupo, etc. (sic)

40 ANEXO22
41 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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MPF: Quando foi feita essa reunião?
AUGUSTO ROQUE: Em 2012.
MPF: Quando o Flávio Barra disse a respeito...
AUGUSTO ROQUE: Do professor? Em 2012.
MPF: O senhor se recorda onde que foi?
AUGUSTO ROQUE: Se eu não me engano, essa foi no Rio de Janeiro, na sede da An-
drade.
MPF: O senhor se recorda quem participava da reunião?
AUGUSTO ROQUE: eu acredito que basicamente o mesmo grupo, ai o Marcelo Bri-
sordi já não estava; da Camargo era o Luiz Carlos; Flávio Barra; Domingos Malzone;  
acho que ai já era o Carlos Fernando Namoro pela Galvão; Odon pela Queiroz; acho 
que pela OAS era na época o Paulo Venuto, era o Ricardo Sampaio, depois foi o Paulo 
Venuto; Marcelo Ribeiro da SERVENG; Garcez da J. Malucelli. (sic)
MPF: A que título essa reunião foi?
AUGUSTO ROQUE: Era uma reunião normal de conselho, ai o mesmo procedimento: 
no final da reunião sai todo mundo, fica os conselheiros e foi dado esse aviso.

(Anexo de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO – Fato 01: Hidrelétrica de 
Belo Monte)42

“Posteriormente, no segundo semestre de 2012, também em reunião do conselho do 
consórcio, realizada na data de 20/08/2012, realizada no escritório da AG, em São 
Paulo, fui informado por Flávio Barra que os partidos políticos haviam cedido 10% de 
sua participação na propina a Delfim Netto, representado por seu sobrinho Luiz Apo-
lonio. Informo que estavam presentes nesta reunião, Flávio Barra e Fernando Carva-
lho (ambos representantes da Andrade Gutierrez),  Marcelo Ribeiro (Serveng),  eu e 
Antonio Carlos Dahia Blando (CNO), Theóphilo Garcez (J Maluccelli), Ricardo Sampaio 
e Paulo Venuto (ambos representando a OAS), Odon David S. Filho (Queiroz Galvão),  
Roberto Pombo (Cetenco),  Domingos Malzoni  (Cetenco),  Luis  Sérgio M.  Fernando 
Namur (ambos da Galvão Engenharia). De igual forma, não tive participação em rela -
ção a tais pagamentos. Soube muito tempo depois, por Flávio Barra, que a parcela de 
pagamento a Delfim Neto deveu-se pela ajuda que ele teria dado na formação do se-
gundo consórcio investidor que participou do leilão, garantindo a competitividade do 
certame para atender os interesses do Governo.”

A  ata  da  reunião  realizada  em  20/08/2012  na  sede  da  ANDRADE 
GUTIERREZ em São Paulo/SP foi apresentada por ANTÔNIO CARLOS DAHIA BLANDO e AUGUSTO 
ROQUE DIAS FERNANDES FILHO, da ODEBRECHT, no âmbito de seus acordos de colaboração43:

Ressalte-se,  contudo,  que  a  base  de  visitantes  do  Edifício  Attilio  Tinelli 
obtida com autorização desse il. Juízo nos autos nº 5033630-37.2015.4.04.7000 revela que, além da 

42 ANEXO19
43 ANEXO24
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reunião do dia 20/08/2012, outra reunião com os mesmos participantes ocorreu no mesmo local  
no dia 12/06/2012. É possível, assim, que o comunicado de inclusão de ANTÔNIO DELFIM NETTO 
no rateio feito por FLAVIO DAVID BARRA tenha ocorrido no dia 12/06/2010, vez que, como se verá 
no  próximo  capítulo,  há  pagamentos  de  vantagens  indevidas  ao  ex-Parlamentar  anteriores  a 
20/08/2012.

REGISTRO DE VISITANTES DO DIA 12/06/2012
NOME VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO DATA E HORA

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH SERGIO CARVALHO 12/06/12 09:46

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH SERGIO CARVALHO 12/06/12 09:47

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH SERGIO CARVALHO 12/06/12 14:09

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 12/06/12 15:45

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 12/06/12 15:46

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 12/06/12 16:58

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 09:45

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 09:46

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 14:11

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 14:58

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 14:58

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 12/06/12 16:58

CARLOS FERNANDO NAMUR 8372312 CAMARGO CORREIA FLAVIO BARRA 12/06/12 10:00

CARLOS FERNANDO NAMUR 8372312 CAMARGO CORREIA FLAVIO BARRA 12/06/12 10:03

DOMINGOS MALZONI 16363978 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 09:36

DOMINGOS MALZONI 16363978 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 09:45

DOMINGOS MALZONI 16363978 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 14:10

LUIZ RICARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 4008829 OAS FLAVIO BARRA 12/06/12 10:15

LUIZ RICARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 4008829 OAS FLAVIO BARRA 12/06/12 10:24

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 12/06/12 10:00

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 12/06/12 10:02

ODON DAVID DE SOUZA FILHO 1068897 QUEIROS GALVAO RICARDO MUZZI 12/06/12 09:34

ODON DAVID DE SOUZA FILHO 1068897 QUEIROS GALVAO RICARDO MUZZI 12/06/12 09:47

ODON DAVID DE SOUZA FILHO 1068897 QUEIROS GALVAO RICARDO MUZZI 12/06/12 14:08

PAULO ROBERTO VENUTO 23280 O A S FLAVIO BARRA 12/06/12 09:57

PAULO ROBERTO VENUTO 23280 O A S FLAVIO BARRA 12/06/12 14:27

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 09:45

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 09:45

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 12/06/12 14:08

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 15297902 J MALUCELI FLAVIO 12/06/12 09:56

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 15297902 J MALUCELI FLAVIO 12/06/12 09:58

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 15297902 J MALUCELI FLAVIO 12/06/12 14:08

REGISTRO DE VISITANTES DO DIA 20/08/2012
NOME VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO DATA E HORA

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 20/08/12 11:01

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 20/08/12 11:49

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 20/08/12 14:13

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4608671 ODEBRECH FLAVIO BARRA 20/08/12 14:15

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 20/08/12 11:01

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES 39999560 ODEBRESH FLAVIO BARRA 20/08/12 11:02

CARLOS FERNANDO NAMUR 8372312 CAMARGO CORREIA FLAVIO BARRA 20/08/12 15:01

CARLOS FERNANDO NAMUR 8372312 CAMARGO CORREIA FLAVIO BARRA 20/08/12 15:07

DOMINGOS MALZONI 16363978 CETENCO FLAVIO BARRA 20/08/12 14:07

DOMINGOS MALZONI 16363978 CETENCO FLAVIO BARRA 20/08/12 14:08

LUIZ RICARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 4008829 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 10:38

LUIZ RICARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 4008829 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 10:45

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 20/08/12 13:50

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 20/08/12 13:45

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 20/08/12 15:32

MARCELO RIBEIRO MG305973 SERVENG FLAVIO BARRA 20/08/12 16:14

ODON DAVID DE SOUZA FILHO 1068897 QUEIROS GALVAO RICARDO MUZZI 20/08/12 10:37

ODON DAVID DE SOUZA FILHO 1068897 QUEIROS GALVAO RICARDO MUZZI 20/08/12 10:39
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PAULO ROBERTO VENUTO 1849803 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 10:37

PAULO ROBERTO VENUTO 1849803 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 10:38

PAULO ROBERTO VENUTO 1849803 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 14:09

PAULO ROBERTO VENUTO 1849803 OAS FLAVIO BARRA 20/08/12 14:11

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 20/08/12 13:37

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 20/08/12 13:54

ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO 65495708 CETENCO FLAVIO BARRA 20/08/12 17:53

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 15297902 J MALUCELI FLAVIO 20/08/12 14:10

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 15297902 J MALUCELI FLAVIO 20/08/12 14:11

Segundo  HENRIQUE  VALADARES,  antes  mesmo  do  acerto  acima,  a 
ODEBRECHT já havia pagado cerca de R$ 200 mil para  ANTÔNIO DELFIM NETTO a pedido do 
então Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO:

(Transcrição do Termo de colaboração nº 8 de HENRIQUE SERRANO DO PRADO 
VALADARES)44

“MPF: O senhor então, poderia evoluir esse assunto, envolvendo contribuições políti -
cas relacionadas a Belo Monte.
HENRIQUE VALADARES: Pois é, veja só. Antes disso, teve um dia lá, quando a gente já  
tava incorporado ao grupo, a obra estava começando e o Ministro Lobão resolveu me 
fazer um pedido, que era assim….não diria esmola….mas quase que uma doação, que 
era para o ex-ministro Delfim Netto, que segundo ele me disse tava falido e cheio de  
dívidas,  precisava  de  imediato,  se  eu  não  me  engano  R$  300.000,00,  não  R$ 
200.000,00. Invertemos um pouco a ordem que tá aqui, vamos botando na ordem 
cronológica. Eu falei com o Marcelo: ex-ministro não sei o que, passando por dificul-
dades não sei o que. Era pra entregar o dinheiro pro sobrinho dele, qual era o nome 
dele  lá:  Paulo  não  sei  das  quantas.  Ai  foi  dado autorização  para  pagar  esses  R$ 
200.000,00. (sic)
MPF: Mas essa solicitação do Ministro. O Ministro que intermediou o pedido em fa-
vor do….
HENRIQUE VALADARES: O Ministro fez o pedido em favor do Delfim Netto.
MPF: E essa situação deles, vocês entenderam que era….
HENRIQUE VALADARES: Ele colocou como uma situação de caridade. A gente tinha 
que fazer uma caridade para uma pessoa que foi importante para esse país, que faz 
parte  da  história,  que  está  passando  por  um  momento  difícil  e  precisa  de  R$  
200.000,00. (sic)
MPF: Mas o fato de o pedido ter sido feito pelo Ministro das Minas e Energia teve al -
guma influência nesse pagamento? (sic)
HENRIQUE VALADARES: Teve, com certeza. Acho que sim.
[…]

(Anexo de HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALADARES – Usina de Belo Monte 
– Fraude à licitação pelo Grupo Eletrobrás – Solicitação de pagamentos pelo PT 
e PMDB)45

[…]
Registro que em 2012 o Ministro Edison Lobão, alegando que o ex-ministro Delfim 
Netto vinha passando por dificuldades financeiras, endividado, solicitou o pagamento 
d euma ajuda emergencial no valor aproximado de R$ 200 mil. O efetivo pagamento 
deste valor ocorreu durante meu afastamento por problemas de saúde, sabendo os 
detalhes posteriormente por meio de Antonio Carlos Dahia Blando.
Recentemente soube ainda que, após minha saída, PT e PMDB cederam parcela do 
valor que lhes cabia para Delfim Netto, que foi beneficiário de pagamentos feitos 
com recursos não-contabilizados.”

44 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.

45 ANEXO11
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Observe-se  que,  à  época  e  em  momentos  posteriores  à  inclusão  de 
ANTONIO  DELFIM  NETTO  no  rateio  das  vantagens  indevidas  pagas  pelo  CONSÓRCIO 
CONSTRUTOR BELO MONTE, há registro de diversas ligações telefônicas do investigado com a 
ELETROBRAS, principal sócia, direta e indireta, da NORTE ENERGIA SA, registro de ligações com a 
MENDES JUNIOR, também sócia da NORTE ENERGIA SA, e registro de uma ligação telefônica com 
ANTONIO PALOCCI FILHO,  o qual,  segundo OTÁVIO AZEVEDO,  da ANDRADE GUTIERREZ,  foi  a 
pessoa responsável por comunicá-lo que “R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) deveriam ser  
repassados pelo CCBM ao ex-ministro DELFIM NETTO, por conta do trabalho que ele teria realizado  
na organização e estruturação do consórcio-investidor vencedor do leilão”. Veja-se46:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

ANTONIO DELFIM NETTO CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 18 2012-07-08 
20:50:19

2013-08-08 
16:02:16 00:04:58

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ANTONIO DELFIM NETTO 24 2012-06-18 
17:10:11

2013-08-05 
20:41:54 00:25:28

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

ANTONIO DELFIM NETTO MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A 2 2013-02-22 
09:27:42

2013-02-22 
09:35:20 00:01:44

MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S A ANTONIO DELFIM NETTO 3 2013-02-22 

09:18:47
2014-07-11 

14:43:47 00:00:32

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

ANTONIO PALOCCI FILHO
(terminal registrado em nome da PROJETO - 

CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
FINANCEIRA LTDA)

ANTONIO DELFIM NETTO 1 2012-07-11 
09:27:24 NA 00:00:08

Por  fim,  importante  ressaltar  que  o  acordo de  corrupção entre  pessoas 
ligadas ao Governo Federal e as empreiteiras garantiu não somente a contratação das mesmas 
para a construção da UHE BELO MONTE, mas também permitiu que seus interesses e demandas 
que surgiram no decorrer do contrato fossem satisfeitos pela concessionária NORTE ENERGIA SA. 
Ilustrativo dessa situação é o fato de que, em 2013, as empreiteiras interromperam o pagamento 
de propina para pressionar o Governo Federal a autorizar a celebração de aditivo contratual:

(Termo de Colaboração nº 2 de FLAVIO DAVID BARRA)47

"[...]  QUE em 2013 houve uma interrupção no repasse de propinas em função de 
discussões sobre um aditivo ao contrato de construção da obra da Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte; QUE as discussões se prolongaram até meados de 2014; [...] QUE, 
após assinado o aditivo, com acréscimo de 5% do valor da obra, os pagamentos de 
propina foram retomados [...]"

(Transcrição do Termo de colaboração nº 1 de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNAN-
DES FILHO)48

46 ANEXO41
47 ANEXO13
48 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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AUGUSTO ROQUE: […] Transcorre o ano de 2012, meu antecessor então, eu assumo 
em  maio  de  2013  e  nesse  ano  de  2012  e  2013  foram  paralisados  todos  os 
pagamentos,  os pagamentos indevidos.  Nós estávamos em uma situação ruim no 
consórcio, nós tínhamos um aditivo que era obrigatório ser assinado, por variações 
de quantidade e tudo; queria dizer que o aditivo era e é fair, correto, mas a verdade é 
que  esse  aditivo  ficou  paralisado  e  o  Flávio  Barra,  então,  em  uma  reunião  de  
conselho,  falou:  olha,  vamos parar  todos  os  pagamentos,  será  a  única  forma de  
pressionar  para  que  esse  aditivo  seja  assinado.  Eu  assumo,  então,  o  projeto 
novamente em maio de 2013, ai voltando como conselheiro titular e no ano de … ai  
eu já vou, se o senhor me permite pular pra 2014, em 2014 então o aditivo é assinado 
e Flávio Barra nos comunica, em uma reunião de conselho: vamos então retomar os 
pagamentos, a estratégia deu certo, agora podemos retomar os pagamentos […].
[...]
MPF: O senhor lembra quanto que foi a título aditivo do contrato que foi realizado?
AUGUSTO ROQUE: Ele tá no arquivo. Se eu falar o número errado, tem problema? Por 
que as vezes eu me confundo o que é base do contrato e o que é valor…
MPF: O valor do contrato, o senhor se recorda?
AUGUSTO ROQUE: R$13, 4 bilhões a base.
MPF: A base?
AUGUSTO ROQUE: O aditivo, se eu não me engano, foram R$ 700 milhões, ai eu já 
não sei se é valor atualizado ou na base.
MPF: Ai era R$ 700 milhões para todo o consórcio?
AUGUSTO ROQUE: E para todas as obras. O senhor me permite um minuto?
MPF: Pode falar.
AUGUSTO ROQUE: Esse aditivo acontece da seguinte forma: existe um grande canal  
em Belo Monte, um canal enorme. Quando nós estávamos fazendo os estudos, houve 
uma solicitação de paralisação de sondagens desses canais, por questão indígena, ai  
nós não sabíamos o que fazer. Então quando se dá o preço de Belo Monte, existe no 
contrato uma cláusula que diz o seguinte: são milhões e milhões de metros cúbicos 
escavação,  será  rocha  ou  será  solo,  tem  preços  diferentes,  então  essa  parte  do 
contrato fica  pra  ser  acertado o seu preço final,  após  a engenharia  a  sondagem 
ficarem prontas, por isso a razão principal desse aditivo.
MPF: Ele foi com relação ao objeto e valor. (sic)
AUGUSTO ROQUE: É um aditivo basicamente de quantitativo.
MPF: Quantitativo. O valor estimado da obra, era o valor R$ 13,4 bilhões inicialmente.
AUGUSTO ROQUE: R$ 13,4 bilhões de obras civis. O contrato desse consórcio são de 
obras civis. O investimento em Belo Monte, nessa época doutor, ele foi ao redor total,  
ao redor de R$ 25,5 ou R$ 26 bilhões,  ai  incluindo todo a parte ambiental,  parte  
social, equipamentos eletromecânicos, etc. (sic)
MPF: O senhor mencionou que teve, que o Flávio Barra informou que já era certo  
aquela pressão que tinha sido exercida para voltar a ter uma aditivo. O senhor sabe 
dizer  onde que ele  avisou isso dai?  Em que momento que ele  avisou “olha,  deu 
certo”?  (sic)
AUGUSTO ROQUE:  Foi  no  Rio  de  Janeiro,  no  começo  de  2014,  não  me  lembro 
exatamente o mês, mas foi no começo de 2014, no primeiro semestre de 2014. Ele 
falou: olha, encerramos o aditivo, agora voltamos a ter recurso, por que tava bem 
desequilibrado o contrato, peço a vocês que retomem os pagamentos aos partidos,  
inclusive estava uma pressão muito grande, em função das eleições que vinha no ano 
de  2014.  Eu  me  lembro  que  julho/agosto  a  gente  recebe  a  primeira  medição 
referente ao aditivo, eu até pedi ao pessoal, na época, para anexar isso como um 
dado. Ai retornamos os pagamentos […].

E de fato a estratégia deu certo, vindo a ser celebrado, em 01/08/2014, o 
“Segundo  Termo  Aditivo  e  Consolidação  do  Contrato  de  Empreitada  das  Obras  Civis  da  Usina  
Hidrelétrica Belo Monte Celebrado entre Norte Energia S.A. e Consórcio Construtor Belo Monte ”, no 
valor de R$ 877.036.720,9149:

49 ANEXO25
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3.  DOS  PAGAMENTOS  DE  VANTAGENS  INDEVIDAS  PARA  ANTONIO 
DELFIM NETTO

Na presente manifestação, serão analisadas as evidências de pagamento de 
vantagens indevidas para ANTONIO DELFIM NETTO com valores provenientes, em última análise, 
do crime de fraude a licitação que culminou com a outorga de concessão do aproveitamento ener-
gético de Belo Monte à NORTE ENERGIA SA.

Como se verá, grande parte dos valores destinados a  ANTONIO DELFIM 
NETTO foram recebidos por intermédio de seu sobrinho LUIZ APPOLONIO NETO, em espécie ou 
por meio de depósito na conta bancária de sua empresa LS CONSULTORIA EMPRESARIAL AGRO-
PECUARIA. Observe-se que, durante todo o período relativo aos ilícitos em comento, houve in-
tensa troca de ligações telefônicas entre ANTONIO DELFIM NETTO e LUIZ APPOLONIO NETO50:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO ANTONIO DELFIM NETTO 72 2012-06-21 
21:38:23

2015-07-13 
11:05:20 01:54:01

ANTONIO DELFIM NETTO LUIZ APPOLONIO NETO 35 2012-06-19 
10:36:28

2013-09-04 
16:06:26 00:30:48

ANTONIO DELFIM NETTO LS CONSULTORIA EMPRESARIAL AGRO PECUARIA 
E COMERCIAL LT - EPP 2 2012-06-21 

12:03:47
2012-08-28 

17:47:32 00:01:46

LS CONSULTORIA EMPRESARIAL AGRO 
PECUARIA E COMERCIAL LT - EPP ANTONIO DELFIM NETTO 1 2013-10-03 

15:59:06 NA 00:00:28

3.1. Dos pagamentos efetuados pela ANDRADE GUTIERREZ

FLAVIO DAVID BARRA narrou que a ANDRADE GUTIERREZ efetuou o paga-
mento de vantagens indevidas para ANTONIO DELFIM NETTO por meio de transferências emba-
sadas  em  contratos  fictícios  à  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  AGROPECUARIA,  de  LUIZ 
APPOLONIO NETO, sobrinho de DELFIM, e à ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONO-
MICO, empresa de DELFIM NETTO:

(Termo de Colaboração nº 2 de FLAVIO DAVID BARRA)51

“QUE, até 2012, o declarante não sabia exatamente como o segundo grupo investi-
dor, que acabou ganhando o leilão de Belo Monte, havia sido formado; QUE, nesse 
ano, o declarante ficou sabendo, por meio de OTAVIO MARQUES AZEVEDO, que, para 
atender a um pedido de ANTONIO PALOCCI, deveriam ser destinados R$ 15 milhões 
de reais  a  DELFIM NETTO;  QUE a  ANDRADE GUTIERREZ fez o repasse de sua 
parte, proporcionalmente à sua participação no consórcio construtor, a DELFIM 
NETO, por meio de transferências, por meio de contratos fictícios, à LS, empresa 
de consultoria de LUIZ APOLÔNIO, representante de DELFIM NETO, e à ASPEN, 
empresa de CONSULTORIA DE DELFIM NETO;  QUE o declarante repassou às de-
mais empresas integrantes do consórcio construtor a necessidade de atender à de-
manda  de  valores  destinados  a  DELFIM  NETO,  inclusive  apresentando  LUIZ 
APOLÔNIO aos representantes das empresas; QUE dessa situação o declarante inferiu 
que  DELFIM  NETTO participou  da  formação  do  segundo  grupo  investidor;  QUE,  

50 ANEXO41
51 ANEXO13
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pouco tempo depois, LUIZ APOLÔNIO perguntou se o declarante poderia receber um 
“amigo” para tratar de assunto relacionado a Belo Monte [...]”. (Grifou-se)

Considerando a afirmação de FLAVIO DAVID BARRA de que R$ 15 milhões 
deveriam ser destinados a  ANTONIO DELFIM NETTO  pelo  CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO 
MONTE  e que a participação da ANDRADE GUTIERREZ em tal  consórcio era de 18%,  é de se 
esperar  que  cerca  de  R$  2.700.000,00  brutos  tenham  sido  destinados  pela  construtora  ao 
pagamento da propina, sendo que o valor líquido efetivamente depositado provavelmente será 
menor, haja vista a necessidade de retenção de impostos.

Com  efeito,  nos  dados  bancários  da  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL 
AGROPECUARIA e da ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO, foram localizados 
19 pagamentos efetuados entre 30/11/2012 e 13/10/2015 pela ANDRADE GUTIERREZ, os quais 
totalizaram R$ 2.398.749,00.

TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/11/2012 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 02/01/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/01/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/02/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/03/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/04/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/05/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/10/2014 R$ 151.045,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 19/11/2014 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/12/2014 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 23/01/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 12/03/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 23/03/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/04/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 11/05/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/06/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/07/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/08/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 13/10/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR

R$ 2.398.749,00

A base de visitantes do Edifício Attilio Tinelli obtida com autorização desse 
il. Juízo nos autos nº 5033630-37.2015.4.04.7000 revela que, no ano de 2015,  LUIZ APPOLONIO 
NETO compareceu à sede da ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo/SP nas datas de 17/04/2015 e 
11/05/2015:

NOME VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO DATA E HORA
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 17/04/15 16:04
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 17/04/15 14:26
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 17/04/15 14:23
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 11/05/15 11:49
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 11/05/15 10:11
LUIZ APPOLONIO NETO 39785919 ADVOGADO FLAVIO 11/05/15 10:10

Os  dados  bancários  da  ASPEN  ASSESSORIA  E  PLANEJAMENTO 
ECONOMICO revelam, ainda, que, após cada um dos aportes recebidos da ANDRADE GUTIERREZ, 
cerca  de  40%  dos  valores  era  transferido  para  a  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL 
AGROPECUARIA, de LUIZ APPOLONIO NETO:
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TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/10/2014 R$ 151.045,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/10/2014 R$ 61.639,48 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 19/11/2014 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 19/11/2014 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/12/2014 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/12/2014 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 23/01/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 26/01/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 12/03/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 13/03/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 23/03/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 24/03/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/04/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 14/04/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 11/05/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 11/05/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/06/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/06/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/07/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 13/07/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/08/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 10/08/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 13/10/2015 R$ 159.545,00 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERR
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 14/10/2015 R$ 65.627,63 TED DIFTITULCC HBANK LS CONSULTORIA EMPRESARIAL

R$ 783.543,41 R$ 1.906.040,00

Destaca-se que, durante todo o período em que a ANDRADE GUTIERREZ 
efetuou  pagamentos  de  vantagens  indevidas  para  a  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL 
AGROPECUARIA e para a ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO, houve intensa 
troca  de  ligações  entre  LUIZ APPOLONIO NETO  e terminal  telefônico da  empreiteira  e  entre 
aquele e PAULO ROBERTO DALMAZZO, que foi executivo da ANDRADE GUTIERREZ entre meados 
de 2010 e o fim de 201352:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA LUIZ APPOLONIO NETO 590 2012-06-11 
10:40:30

2016-06-03 
11:07:41 25:38:14

LUIZ APPOLONIO NETO CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 133 2012-06-13 
07:07:51

2016-08-30 
11:42:01 02:25:30

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO PAULO ROBERTO DALMAZZO 17 2011-06-12 
20:01:05

2016-03-08 
13:49:22 02:57:10

PAULO ROBERTO DALMAZZO LUIZ APPOLONIO NETO 48 2011-06-11 
10:47:12

2017-03-15 
18:52:04 04:03:20

Observe-se, por fim, que os pagamentos mensais de vantagens indevidas 
efetuados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  na  conta  da  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL 
AGROPECUARIA, no montante de R$ 70.387,00, são de cifra idêntica aos valores mensais que já 
vinham sendo depositados pela SCHAHIN desde 28/01/2011:

TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/01/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/02/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/03/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/04/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 02/06/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
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LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/06/2011 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/07/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/08/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/09/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/10/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/11/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/12/2011 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/01/2012 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/04/2012 R$ 140.775,00 SISPAG SCHAHIN E IMOB L SCHAHIN EMPREENDIMOB LTDA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 15/06/2012 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 10/07/2012 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/07/2012 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 04/09/2012 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 02/10/2012 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN HOLD SCHAHIN HOLDING SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 09/11/2012 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/11/2012 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 07/12/2012 R$ 32.887,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 11/12/2012 R$ 37.500,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 02/01/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 21/01/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/01/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/01/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/02/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/02/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 27/03/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/03/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/04/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 30/04/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/05/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/05/2013 R$ 70.387,00 TED 0333689CONSTR ANDR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/06/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/07/2013 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 18/11/2013 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 06/12/2013 R$ 70.387,00 TED 3990454SCHAHIN ENG SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 08/01/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 06/02/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 19/03/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 03/04/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 04/04/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/04/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/05/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 02/07/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 21/07/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 13/08/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 18/09/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 29/09/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA
LS CONS EMPR AGRO PEC COML LT 28/10/2014 R$ 70.387,00 SISPAG SCHAHIN ENG S A SCHAHIN ENGENHARIA SA

Dada a coincidência  de  valores,  é  razoável  concluir  que os  pagamentos 
efetuados pela SCHAHIN possivelmente também tiveram causa ilícita. Ressalte-se, contudo, que 
tais pagamentos possivelmente não se referem ao acordo de corrupção relativo às obras de Belo  
Monte, pois a SCHAHIN, ao menos formalmente, não fazia parte do CONSÓRCIO CONSTRUTOR 
BELO MONTE.

Contratos,  notas  fiscais  e  outros  documentos  apreendidos  com  LUIZ 
APPOLONIO  na Operação Xepa (autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000) sugerem que os valores 
pagos  pela  SCHAHIN  à  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  AGROPECUARIA possivelmente  se 
referem a negócios da empreiteira com a PETROBRAS e a outros negócios no setor elétrico. Veja-
se, nesse sentido, o objeto dos contratos apreendidos53:

53 ANEXOS 25 e 26
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Também  foi  identificada  intensa  comunicação  telefônica  de  LUIZ 
APPOLONIO  NETO  com  terminal  da  SCHAHIN  e  com  MILTON  TAUFIC  SCHAHIN,  sócio  da 
empresa54:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 300 2012-06-21 
17:29:21

2016-03-30 
11:25:12 08:22:47

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. LUIZ APPOLONIO NETO 227 2012-06-18 
12:26:20

2015-07-24 
16:01:51 05:00:34

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

MILTON TAUFIC SCHAHIN LUIZ APPOLONIO NETO 35 2010-11-11 
19:54:17

2015-10-16 
09:38:46 00:25:22
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3.2. Dos pagamentos efetuados pela CAMARGO CORREA

LUIZ  CARLOS  MARTINS  narrou  que  a  CAMARGO  CORREA  destinou  R$ 
160.000,00 brutos para o pagamento de vantagens indevidas para ANTONIO DELFIM NETTO por 
meio de transferências embasadas em contrato fictício e notas fiscais frias à ASPEN ASSESSORIA E 
PLANEJAMENTO ECONOMICO, empresa de DELFIM NETTO:

(Termo de Colaboração nº 6 de LUIZ CARLOS MARTINS)55

“QUE em uma das reuniões do conselho em meados de 2012 FLAVIO certa vez infor-
mou que do valor de um por cento da propina que deveria ser dividida entre as em -
presas, ao invés de ser 50% para o PT e 50% para o PMDB, seria na verdade 45% para 
cada, e 10% seria destinado a DELFIM NETO; QUE FLAVIO disse que uma pessoa cha-
mada LUIZ APOLONIO, secretario de DELFIM iria procurar cada empresa, e que teria 
dado o contato dos participantes da reunião; QUE efetivamente LUIZ APOLONIO li-
gou para o declarante e lhe chamou para "tomar um cafezinho"; QUE o declarante se  
encontrou com ele, e no encontro foi informado de que DELFIM tinha auxiliado na 
formação do consórcio de investidores,  confirmando o quanto já dito por FLAVIO 
BARRA; QUE no encontro LUIZ APOLONIO perguntou ao declarante quanto po-
deria ser pago, sendo que o declarante sugeriu pagar R$ 160.000 em quatro 
parcelas, até o fechamento do ano de 2012; QUE os pagamentos foram feitos à 
própria empresa de DELFIM NETO, chamada ASPEN ASSESSORIA E PLANJEA-
MENTO, sendo que neste ato apresenta quatro notas fiscais e o contrato fir-
mado pela CAMARGO CORREA com referida empresa; QUE depois disso nenhum 
outro contrato fictício ou pagamento foi feito […].”

Com  efeito,  nos  dados  bancários  da  ASPEN  ASSESSORIA  E 
PLANEJAMENTO ECONOMICO,  foram localizados 4 pagamentos efetuados entre 28/06/2012 e 
21/12/2012 pela CAMARGO CORREA, os quais totalizam  R$ 150.160,00  (verifica-se que o valor 
líquido efetivamente depositado é menor, haja vista a necessidade de retenção de impostos).

TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 28/06/2012 R$ 37.540,00 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C SA

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 17/07/2012 R$ 37.540,00 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C SA

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 26/09/2012 R$ 37.540,00 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C SA

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMIC 21/12/2012 R$ 37.540,00 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C SA

R$ 150.160,00

Tais pagamentos de vantagens indevidas foram dissimulados por meio de 
um contrato  fraudulento  de  quatro  notas  fiscais  frias,  os  quais  foram apresentados  por  LUIZ 
CARLOS MARTINS no âmbito de seu acordo de colaboração56.

Destaca-se  a  existência  de  ligações  telefônicas  entre  LUIZ  APPOLONIO 
NETO e terminais da CAMARGO CORREA57:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO 
CORREA S/A LUIZ APPOLONIO NETO 2 2012-08-06 

18:06:30
2012-12-19 

15:09:35 00:06:28

LUIZ APPOLONIO NETO CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO 
CORREA S/A 2 2013-02-07 

09:44:27
2013-07-05 

14:45:40 00:01:00

3.3. Dos pagamentos efetuados pela ODEBRECHT

55 ANEXO5
56 ANEXO5
57 ANEXO41
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Segundo  os  colaboradores  ligados  à  ODEBRECHT,  os  pagamentos 
efetuados  pela  empreiteira  em favor  de  ANTONIO DELFIM NETTO  (codinome “PROFESSOR”) 
foram  todos  realizados  por  meio  do  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  empresa,  mediante 
entregas em espécie a LUIZ APPOLONIO NETO.

De acordo com HENRIQUE VALADARES, um primeiro pagamento de R$ 200 
mil ligado ao codinome “PROFESSOR” teria sido efetuado em favor de ANTÔNIO DELFIM NETTO 
a pedido do então Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO:

(Transcrição do Termo de colaboração nº 8 de HENRIQUE SERRANO DO PRADO 
VALADARES)58

“HENRIQUE VALADARES: […] Ai tem uma notinha aqui, que é curiosa, que é o se-
guinte: recentemente, eu soube ainda, que após a minha saída, PT e PMDB, cederam 
uma parcela do valor que lhes cabiam para o ex-ministro Delfim Netto, o pobre coi -
tado que tava lá. (sic)
MPF: Então não tem nada a ver com o pagamento que o senhor tinha mencionado?
HENRIQUE  VALADARES:  Não,  não.  O  pobre  coitado  que  tava  lá,  pedindo  R$ 
200.000,00, como um socorro emergencial,  de repente virou sócio com porcentual 
aqui,  dentro do porcentual do PT e do PMDB.  Outro dia,  vendo televisão,  ele foi 
questionado sobre isso e eu assisti e fiquei pasmo. Ele pegava lá os pagamentos atra-
vés do sobrinho dele, ele disse que foi, esse pagamento que ele recebeu, foi um a 
consultoria que ele deu, veja só, uma consultoria que ele deu, importantíssima, ao 
governo pra formação do segundo consórcio que foi vencedor de Belo Monte. (sic)
[…]
MPF: O senhor Delfim Netto recebeu alguma alcunha pra esse pagamento?
HENRIQUE VALADARES: Eu ouvi alguém falar, não sei se era uma alcunha, mas se re -
feriam a ele como Professor, pode ser uma alcunha, não tenho certeza.
MPF: Mas quando o senhor autorizou o pagamento de R$ 200.000,00?
HENRIQUE VALADARES: Eu acho que era Professor.
MPF: O senhor não lembra de ter criado um nome?
HENRIQUE VALADARES: Ou se já existia. As vezes tenho que consultar aqui, nem tudo 
tá na minha memória.

Posteriormente  a  esse  pagamento,  FLAVIO DAVID BARRA comunicou  às 
outras  empresas  integrantes  do  CONSÓRCIO  CONSTRUTOR  BELO  MONTE que  10%  das 
vantagens indevidas deveriam ser destinadas a ANTONIO DELFIM NETTO.

Já  nesse  segundo  momento,  teriam  sido  efetuados  pagamentos  da 
ODEBRECHT para  ANTONIO DELFIM NETTO  durante as gestões de ANTONIO CARLOS DAHIA 
BLANDO e AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO.

Segundo ANTONIO CARLOS DAHIA BLANDO, durante a sua gestão, cerca 
de R$ 300.000,00 ligados ao codinome “PROFESSOR” teriam sido entregues a LUIZ APPOLONIO 
NETO por meio do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT:

(Anexo  de  ANTÔNIO  CARLOS DAHIA  BLANDO  –  Belo  Monte  –  Pagamentos 
indevidos a partidos políticos)59

58 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.

59 ANEXO22
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“Em outra reunião de Conselho, Flávio Barra informou que o representante do Profes-
sor Delfim Netto para tratar o referido assunto seria Luiz Apolonio. Na sequência, eu 
telefonei a Luiz Apolonio, e combinei um encontro em São Paulo, acho que no Octá-
vio  Café,  na  Avenida Faria  Lima,  2996,  Jardim Paulistano,  no  qual  combinamos a 
forma de pagamentos dos valores. Os pagamentos foram realizados pela equipe de 
Hilberto Silva e feitos em espécie, com utilização de Caixa 2, por doleiros, com en-
trega em endereços na cidade de São Paulo. Esse procedimento se repetiu até abril 
de 2013, quando cessaram minhas funções como Diretor Superintendente de Energia. 
Durante a minha gestão, o valor pago ao PMDB foi de aproximadamente R$ 1,5 mi-
lhão e o valor pago a Luiz Apolonio foi de aproximadamente R$ 300 mil.”

(Transcrição  do  Termo  de  colaboração  nº  5  de  ANTÔNIO  CARLOS  DAHIA 
BLANDO)60

“DAIHA BLANDO: […] Perguntei a Flávio qual seria o procedimento, o Flávio disse que 
nos informaria oportunamente como deveria ser e ele então em seguida nos disse 
que haveria um interlocutor e ele me deu o nome, chamado Apolonio, Luiz Apolonio, 
que era essa a pessoa que eu deveria falar e me deu o telefone de contato do senhor 
Luiz Apolonio, que eu não tenho mais. Eu procurei o senhor Luiz Apolonio no tele -
fone que Flávio me indicou e combinamos um encontro em São Paulo, no Otávio  
Café. Muito simpático, eu coloquei, fui eu que coloquei o apelido dele professor, por 
que a indicação era pra entregar ao professor Delfim Netto,  então eu coloquei o  
nome dele como professor, codinome dele na planilha era professor. Eu disse pra ele 
que havia recebido essa orientação e que eu iria cumprir, que ele não iria ter pro-
blema comigo, eu falei: olha, eu vou responder pela minha parte, somos 10, mas co-
migo o senhor não terá problema, ele disse: tá bom, agradeço, prazer em conhecê-lo  
e tal. Assim que eu tiver recebimentos eu aviso ao senhor e o senhor me fala como  
quer proceder, tá bom. Como estava autorizado o pagamento, a cada recebimento eu 
fazia o cálculo e usava a mesma pessoa que Henrique Valadares, presidente da em-
presa, havia indicado como sua pessoa para tratar com setor de operações estruturas 
de Hilberto Silva, eu dava a Ênio Silva, diretor financeiro da empresa, o valor que tinha 
que pagar e pra quem eu tinha que pagar e dava as coordenadas que o Luiz Apllonio 
me passava, ele recebia lá em São Paulo, ele não aceitava depósito em conta, esse va-
lor era entregue em efetivo, ele dizia como queria em efetivo, eu passava pro Ênio, o 
Ênio fazia a programação para o setor das operações estruturadas, pra equipe do Hil-
berto Silva, na data tal eles faziam a troca com os doleiros das contas off-shore para  
efetivo, o doleiro tornava o valor efetivo e entrava em contato com o próprio Luiz  
Apolonio. Nunca fui, nunca participei, mas era o próprio Luiz Apllonio que ia e já vi -
nha a senha e uma conta da senha, pra identificar as pessoas que era entregue o va-
lor. Eu entreguei ao professor, Luiz Apolonio, durante a minha gestão, cerca de R$ 
300.000,00. Eu trouxe aqui, também, no anexo 5C, uma planilha, onde tem um paga-
mento ao professor no valor de R$ 63.000,00, nós só encontramos até hoje esse pa-
gamento no sistema de R$ 63.000,00, mas o que eu paguei foi R$ 300.000,00, existem 
outros pagamentos que nós não conseguimos encontrar no sistema.
[…]
DAIHA BLANDO: Eu tinha uma relação com o professor….perdão, o professor Delfim 
Netto eu nunca vi na minha vida, eu tinha uma relação com o Luiz Apolino e também  
se tornou uma relação mais íntima com o tempo, também uma pessoa muito edu-
cada, muito simpática e eu perguntava a ele: Luiz, todo mundo tá cumprindo? Ele  
disse: que nada, é uma luta danada. Eu sei que ele me dizia que a Odebrecht cumpria  
e a Andrade Gutierrez cumpria, eu sei que com os outros era uma luta grande que ele 
tinha pra receber, ele disse que a Odebrecht cumpria e a Andrade cumpria, eu cumpri 
rigorosamente com ele, rigorosamente a casa recebimento.
MPF: O senhor sabe qual era a relação do Luiz Apolonio com o professor Delfim 
Netto?

60 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  
meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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DAIHA BLANDO: Sobrinho.
MPF: Eu acho que a gente fez menção já, mas só pontuando, o senhor se referiu ao 
documento 5C?
DAIHA BLANDO: Referi como um pagamento único que a gente identificou para o  
professor, mas foi R$ 300.000,00, mas aqui só tem R$ 63.000,00.”

Há registro no sistema Drousys de que, em 31/07/2012, R$ 63.000,00 foram 
objeto de entrega associada ao codinome “PROFESSOR” e à senha “PASTEL”61:

Já na gestão de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO, três parcelas 
de R$ 240 mil  ligadas ao codinome “PROFESSOR” teriam sido entregues a  LUIZ APPOLONIO 
NETO também por meio do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT:

(Anexo de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO – Fato 01: Hidrelétrica de 
Belo Monte)62

“No que se refere a Luiz Apolonio, fui apresentado a ele por Dahia Blando, meu ante-
cessor, antes de sua saída. Quando da retomada dos pagamentos aos partidos políti -
cos, procurei-o em São Paulo (não me lembro o local, mas tenho certeza de que foi  
em um local público, como restaurante ou café) para confirmar o endereço de onde  
deveria realizar a remessa que cabia a ele e operacionalizei os pagamentos por meio 
da equipe de Hilberto Silva, igualmente através do meu contato com Ubiraci, pelo co-
dinome “PROFESSOR”, na Alameda Lorena, n. 427, conj. 51, em São Paulo/SP, no perí -
odo de agosto a setembro de 2014, em três parcelas de R$ 240 mil.”

(Transcrição do Termo de colaboração nº 1, de AUGUSTO ROQUE DIAS FERNAN-
DES FILHO)63

61 ANEXO27
62 ANEXO19
63 Depoimento desmembrado pelo STF nos autos da PET 6657, cuja cópia foi enviada a esta Força Tarefa ministerial pela PGR, por  

meio do Ofício nº 87/2017-GTLJ/PGR. Concomitantemente ao protocolo desta petição, será enviada à Secretaria desse il. Juízo  
mídia contendo o espelhamento do material encaminhado pela PRG, incluindo os registros audiovisuais dos depoimentos cujas  
transcrições parciais constam desta peça.
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AUGUSTO ROQUE: […] Em paralelo com isso, nessa retomada de pagamentos, tam-
bém foram feitos  dois  ou três  pagamentos  aquele  sobrinho do professor  Delfim 
Netto, esse Luiz Apolonio, se eu não me engano era mais ou menos coisa de R$ 
240.000,00,  tinha uma proporção bem menor,  também em um endereço em São 
Paulo;  eu tive  contato com esse Luiz  Apolonio,  através do meu antecessor  Daiha 
Blando, em um café, ele me apresentou e não muito mais com isso; a conversa com 
esse Luiz Apolonio, ele era, você vê que ele era um sujeito, inclusive…era não, é né, de 
muito bom padrão, falava de economia e coisa desse tipo, eu tive com ele uma vez  
nesse café.
[…]
MPF: E com relação ao Luiz Apolonio?
AUGUSTO ROQUE: Mesma coisa, era um codinome chamado professor, por causa do 
tio e assim ficou, não dei sequência.
MPF: Quanto que foi pago ao Delfim Netto ou ao seu sobrinho?
AUGUSTO ROQUE: Se eu não me engano dua ou três parcelas de R$ 240 mil.
MPF: Cada uma?
AUGUSTO ROQUE: Cada uma, se eu não me engano. Esses valores foram muito signi-
ficativos e voluptuosos, por que, ficou-se um tempo enorme com essa coisa toda re-
presada.
MPF: E anteriormente o Delfim Netto, através do Luiz Apllonio, tinha recebido algum 
valor?
AUGUSTO ROQUE: Tinha recebido, pelo meu antecessor
MPF: Já? Sabe me dizer quanto ele já tinha recebido?
AUGUSTO ROQUE: Não saberia.
[...]
MPF: Com relação com o contato que o senhor teve com Luiz Apllonio, ele fez men-
ção a Delfim Netto, ele fez menção a receber, ele sabia que tava recebendo e ia pas-
sar esse dinheiro ao Delfim?
AUGUSTO ROQUE: Não, ele fez menção ao Delfim Netto, não nesse sentido e sim fez 
várias menções a Delfim Netto como de tio, uma pessoa muita querida, que sabia  
tudo de economia e trabalhava em várias empresas, uma coisa de admiração, sendo 
bem claro, como de uma certa forma, dizendo que ele era uma pessoa que detinha 
informações, informações no sentido pró-ativo: olha a economia vai pra cá, vai pra lá.  
Inclusive te digo mais, ele não toca no assunto, nesse assunto de pagamento inde-
vido, nada, zero comigo, era como se eu tivesse – não sei se a gente tava em um café,  
restaurante, com o Daiha Blando – ele apresenta, como se ele tivesse uma conversa  
100% correta, agradável e ponto.
MPF: Como que o senhor chegou a fazer o contato, tanto com o Luiz Otávio, tanto 
com o Luiz Apolonio, como que o senhor marcou o encontro com eles?
AUGUSTO ROQUE: Com o Luiz Apolonio o Daiha Blando me levou.
MPF: Nessa primeira vez?
AUGUSTO ROQUE: É, ele certamente deve ter telefonado, eu fui a São Paulo, eu fico  
no Rio, encontrá-lo, marcou lá nesse…
MPF: O senhor lembra qual café que era?
AUGUSTO ROQUE: Não lembro, talvez até o Daiha Blando saiba, mas eu não lembro.

Há  registro  no  sistema  Drousys  dos  três  pagamentos  de  R$  240  mil 
associados  ao  codinome  “PROFESSOR”,  efetuados  em  11/09/2014  (senha  “DIAMANTE”), 
18/09/2014 (senha “DIAMANTE”) e 22/10/2014 (senha “PERFUME”)64:

64 ANEXO27

41/54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

42/54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ressalte-se que o pagamento de R$ 240.000,00 efetuado em 22/10/2014 
(senha “PERFUME”) também está registrado em tabela apreendida com MARIA LÚCIA TAVARES 
GUIMARÃES,  ex-funcionária  do Setor  de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,  na Operação 
Acarajé (autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000)65:

Com base nessa evidência, cuja apreensão foi anterior à colaboração dos 
executivos  da  ODEBRECHT,  ANTÔNIO  DELFIM  NETTO  foi  inquirido  no  IPL  5007118-
80.2016.4.04.7000,  ocasião  em  que  confirmou  que  recebeu  R$  240.000,00  em  espécie  da 
ODEBRECHT por  meio de  entrega efetuada no  escritório  de  seu  sobrinho  LUIZ  APPOLONIO. 
Contudo,  DELFIM  afirmou que  o  pagamento  seria  referente  a  uma consultoria,  sem contrato 
firmado, prestada à empreiteira66.

A  alegação  de  que  o  valor  se  referiria  a  uma  consultoria  prestada  à 
ODEBRECHT restou absolutamente rechaçada com a superveniência da colaboração dos executivos 
da empreiteira.

Ademais, a prova da natureza espúria de tal pagamento, assim como dos 
anteriores, é reforçada pelo fato de que LUIZ APPOLONIO, por ocasião de sua condução coercitiva 
na Operação Xepa (autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000),  prestara  depoimento no qual  tentara  
ocultar a ocorrência da citada entrega em espécie67:

“[...] QUE perguntado por que razão o declarante recebeu R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil) reais no endereço referido supra, no dia 22/10/2014, respondeu que 
disse que não se recorda; QUE nunca sua empresa prestou serviços para Odebrecht, 
não  sabendo  esclarecer  ou  explicar  porque  o  seu  nome  ou  o  endereço  de  sua 
empresa estão ligados à quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); [...] 
QUE  perguntado  se  recebeu  quantias  em  espécie  em  circunstâncias  similares  às 
apontadas acima, respondeu que não, nunca recebeu [...]"

Observe-se, também, que, em seu depoimento,  LUIZ APPOLONIO tentou 
ocultar que conhecia o executivo da ODEBRECHT responsável pelo negócio de Belo Monte (“QUE 
perguntado  qual  sua  relação  com [...]  ANTÔNIO CARLOS  DAIHA BLANDO (respondeu  que  não  
conhece)")68.  Entretanto, após a análise do conteúdo de seus aparelhos celulares apreendidos na 
Operação Xepa (autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000), verificou-se que o mesmo possuía o contato 

65 ANEXO28
66 ANEXO29
67 ANEXO30
68 ANEXO30
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telefônico de ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO e que trocou mensagens SMS e de e-mail com 
ele69:

69 ANEXOS 17 e 18
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Também foram identificadas ligações telefônicas entre  LUIZ APPOLONIO 
NETO e ANTONIO CARLOS DAHIA BLANDO70:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO LUIZ APPOLONIO NETO 4 2013-05-11 
09:36:56

2013-05-11 
09:39:17 00:02:33

LUIZ APPOLONIO NETO ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO 4 2013-05-11 
09:38:00

2013-05-11 
09:39:37 00:01:22

Ressalte-se, por fim, que, durante o período em que a ODEBRECHT efetuou 
pagamentos de vantagens indevidas para  ANTONIO DELFIM NETTO  por meio de entregas em 
espécie recebidas por LUIZ APPOLONIO NETO, houve intensa troca de ligações entre este último 
e  terminais  telefônicos  da  empreiteira  e  do  executivo  ALEXANDRINO  DE  SALLES  RAMOS  DE 
ALENCAR71:

70 ANEXO41
71 ANEXO41
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ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 
S A LUIZ APPOLONIO NETO 148 2012-06-12 

10:41:05
2015-01-07 

18:02:01 03:31:49

LUIZ APPOLONIO NETO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 157 2012-06-12 
10:42:30

2015-01-07 
17:02:46 02:35:31

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE 
ALENCAR LUIZ APPOLONIO NETO 8 2012-07-13

16:19:50
2013-08-14

11:39:14 03:31:49

LUIZ APPOLONIO NETO ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR 2 2012-12-10
13:46:04

2013-06-20
15:42:37 02:35:31

3.4. Dos pagamentos efetuados pela OAS

Nos  dados  bancários  da  ASPEN  ASSESSORIA  E  PLANEJAMENTO 
ECONOMICO,  foram localizados 3 pagamentos efetuados entre 22/01/2013 e 02/08/2013 pela 
CONSTRUTORA OAS, também integrante do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, os quais 
totalizam R$ 69.087,10:

TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 

ECONOMIC
22/01/2

013
R$ 

17.658,66 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA OAS SA

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 
ECONOMIC

28/03/2
013

R$ 
25.714,22 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA OAS SA

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 
ECONOMIC

02/08/2
013

R$ 
25.714,22 TED-TRANSF ELET DISPON CONSTRUTORA OAS SA

R$ 
69.087,10

Apesar  de  até  o  momento  terem  sido  rastreadas  apenas  as  transações 
financeiras apontadas acima, é certo que, no ano de 2013, a CONSTRUTORA OAS reteve impostos  
referentes  ao  pagamento  de  R$ 181.307,00 para  a  ASPEN ASSESSORIA E  PLANEJAMENTO 
ECONOMICO, conforme declarado em DIRF:

Considerando a época e o modo como foram efetuados, é provável que tais 
pagamentos se refiram ao ajuste ilícito no âmbito das obras de Belo Monte.

Destaca-se a existência de intensa troca de ligações telefônicas entre LUIZ 
APPOLONIO NETO e terminais da CONSTRUTORA OAS e do executivo MATEUS COUTINHO DE SA 
OLIVEIRA72:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

CONSTRUTORA OAS LTDA LUIZ APPOLONIO NETO 67 2012-08-06 
12:38:32

2015-12-28 
00:30:07 02:03:35

LUIZ APPOLONIO NETO CONSTRUTORA OAS LTDA 5 2013-01-31 
17:50:01

2015-12-27 
23:28:15 00:06:18

72 ANEXO41
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ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA 21 2012-09-04 
16:21:50

2013-02-06 
16:05:21 00:12:06

MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA LUIZ APPOLONIO NETO 5 2012-05-04 
08:56:14

2013-01-31 
16:56:23 00:05:14

3.5. Do pagamento efetuado pela J MALUCELLI

Nos  dados  bancários  da  LS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL 
AGROPECUARIA, foi localizado 1 pagamento efetuado em 09/09/2014 pela J MALUCELLI, também 
integrante do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, no valor de R$ 183.007,00.

TITULAR DATA DÉBITO CRÉDITO LANÇAMENTO NOME
LS CONS EMPR AGRO PEC COML 

LT 09/09/2014 R$ 
183.007,00

TED 0334849J MALUC 
CONS

JMALUCELLI CONSTRUTORA DE 
OBR

Considerando a época e o modo como foi  efetuado,  é provável  que tal 
pagamento se refira ao ajuste ilícito no âmbito das obras de Belo Monte.

Observe-se,  ademais,  que,  na  Operação  Xepa  (autos  nº  5010479-
08.2016.4.04.7000), foram apreendidos com LUIZ APPOLONIO nota fiscal e contrato supostamente 
fraudulentos relativos a tal pagamento. Foram apreendidas também conversas de e-mail impressas 
entre LUIZ APPOLONIO e funcionários da J MALUCELLI, entre os quais o diretor comercial CELSO 
JACOMEL  JUNIOR,  executivo  que,  juntamente  com  THEOPHILO  GARCEZ,  representava  a 
empreiteira nas reuniões do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE73.

73 ANEXO31
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Nesse ponto, mister salientar que, em depoimento prestado no âmbito do 
Inquérito 4267-STF, CELSO JACOMEL JUNIOR afirmou que o pagamento à LS CONSULTORIA foi 
efetuado em razão de consultoria prestada por ANTONIO DELFIM NETTO74:

“[…] QUE perguntado se conhece LUIZ APOLÔNIO, o declarante refere que ao deixar  
a reunião ocorrida na sede da ANDRADE GUTIERREZ, em São Paulo/SP, em que fora  
apresentado a JOÃO VACCARI, havia uma segunda pessoa que lhe foi apresentada 
por FLÁVIO BARRA; QUE esse diretor já havia mencionado ao declarante que deter-
minados valor  es  deveriam ser  encaminhados  ao ex-ministro  DELFIM NETTO,  por 
conta de uma consultoria prestada na fase de configuração do CCBM; QUE, nessa 
reunião na sede da ANDRADE GUTIERREZ,  em São Paulo/SP,  o declarante apenas 
"trocou cartões" com LUIZ APOLÔNIO, vindo a saber, em contato posterior, que tal  
pessoa era vinculada a DELFIM NETTO e estava incumbida de cobrar valores suposta-
mente devidos em face do mencionado serviço de consultoria; QUE os valores cobra-
dos inicialmente por LUIZ APOLÔNIO se aproximavam de R$400.000,00 (quatrocentos 
mil reai,s); QUE LUIZ APOLÔNIO estabelecia contatos esporádicos pleiteando o rece-
bimento dos valores, ao que o declarante sempre solicitava a documentação corres-
pondente ao serviço que havia sido prestado e, além disso, argumentava no sentido 
de que caberia ao consórcio suportar tais custos e não à J. MALUCCELLI; QUE, ao fi -
nal, a empresa J. MALUCCELLI não pagou qualquer valor a DELFIM NETTO em razão 
da consultoria supostamente prestada ao CCBM; QUE, no entanto, acrescenta o de-
clarante que houve uma nova conversa com LUIZ APOLÔNIO para que DELFIM 
NETTO prestasse serviços de consultoria à J. MALUCCELLI, uma vez que vinha 
sendo desenvolvido um trabalho na empresa relacionado a REFIS, o qual com-
portaria um assessoramento qualificado como era o do ex-ministro; QUE essa 
conversa ocorreu no escritorio da J. MALUCELLI mantido em São Paulo/SP; QUE 
em reunião posterior, LUIZ APOLÔNIO deu retorno ao declarante no sentido da 
viabilidade do pretendido trabalho de consultoria, o qual acabou sendo efetiva-
mente realizado; QUE as especificidades desse trabalho foram tratados com ou-
tros setores da J. MALUCCELLI após o encaminhamento dado pelo declarante; 
QUE tem conhecimento que o valor desse contrato foi de R$ 195.000,00 (cento e 
noventa e cinco mil reais) não sabendo de que forma foi realizado o pagamento 
correspondente […].” (

A versão apresentada, porém, carece de credibilidade, vez que a alegada re-
lação comercial (contrato, nota fiscal e pagamento) foi estabelecida pela J MALUCELLI com a em-
presa de LUIZ APPOLONIO NETO e não com empresa de ANTONIO DELFIM NETO.

3.6. Dos indícios de pagamentos efetuados por outras construtoras in-
tegrantes do CCBM (QUEIROZ GALVÃO, CONTERN, GALVÃO ENGENHARIA e SERVENG CI-
VILSA)

Embora até o momento não tenha sido desvelado o rastro financeiro das 
operações utilizadas pelas demais construtoras integrantes do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO 
MONTE para efetuar o pagamento de vantagens indevidas para ANTONIO DELFIM NETTO, iden-
tificou-se que, ao tempo do acerto de propina em comento, LUIZ APPOLONIO NETO manteve co-
municações  telefônicas  com  terminais  da  QUEIROZ  GALVÃO,  da  CONTERN,  da  GALVÃO 
ENGENHARIA e da SERVENG CIVILSAN75:

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A LUIZ APPOLONIO NETO 6 2012-08-07 
11:56:39

2012-12-06 
17:04:07 00:04:56

74 ANEXO34
75 ANEXO41

48/54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

LUIZ APPOLONIO NETO CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 16 2012-08-07 
15:18:50

2013-05-28 
15:06:48 00:11:02

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO CONTERN-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 1 2013-04-12 
16:09:09 NA 00:00:32

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

GALVAO ENGENHARIA S/A LUIZ APPOLONIO NETO 1 2013-04-19 
10:01:18 NA 00:01:42

LUIZ APPOLONIO NETO GALVAO ENGENHARIA S/A 1 2013-08-12 
09:36:26 NA 00:03:24

ORIGEM DESTINO NÚMERO DE 
LIGAÇÕES

PRIMEIRA 
LIGAÇÃO

ÚLTIMA 
LIGAÇÃO DURAÇÃO TOTAL

LUIZ APPOLONIO NETO SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS 
DE ENGENHARIA 3 2014-09-08 

09:41:24
2014-09-08 

10:02:26 00:00:56

SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS 
ASSOCIADAS DE ENGENHARIA LUIZ APPOLONIO NETO 8 2013-06-14 

12:37:35
2014-09-08 

10:02:40 00:06:39

4. DAS MEDIDAS CAUTELARES

O quanto aqui exposto revela que ANTONIO DELFIM NETTO recebeu van-
tagens indevidas oriundas do acordo de corrupção pactuado entre o CONSÓRCIO CONSTRUTOR 
BELO MONTE e agentes ligados ao Governo Federal.

As provas sugerem que a razão de tais pagamentos foi a atuação decisiva 
de ANTONIO DELFIM NETTO na formação do CONSÓRCIO NORTE ENERGIA, vez que esse foi 
um passo essencial para que o Governo Federal pudesse assumir o controle indireto da concessão 
de Belo Monte e, com isso, ter o poder necessário para desencadear o acordo de corrupção pactu-
ado, de um lado, por ANTONIO PALOCCI FILHO (então Deputado Federal pelo PT), representando o 
interesse próprio e de outros agentes corruptos ligados ao Governo Federal, e, de outro, por OTÁ-
VIO AZEVEDO, representando o CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE.

As propinas foram pagas por cada uma das empreiteiras integrantes do 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, com percentuais da remuneração que recebiam em 
razão do serviço prestado à concessionária NORTE ENERGIA SA, valores estes que, em última aná-
lise, eram provenientes do crime de fraude a licitação que viabilizou a outorga da concessão a essa 
empresa.

O recebimento das vantagens indevidas - cujos valores eram de origem cri-
minosa - por ANTONIO DELFIM NETTO se deu por meio de depósitos na conta de sua empresa 
ASPEN ASSESSORIA e por meio da interposição de LUIZ APPOLONIO NETO, seu sobrinho, que 
recebeu entregas em espécie e depósitos na conta de sua empresa LS CONSULTORIA.

Entre  as  construtoras  integrantes  do  CONSÓRCIO CONSTRUTOR  BELO 
MONTE, e também da NORTE ENERGIA SA, está a J MALUCELLI, que, em 09/09/2014, efetuou 
pagamento de R$ 183.007,00 à LS CONSULTORIA, de LUIZ APPOLONIO NETO.
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De acordo com as atas apresentadas por colaboradores da ODEBRECHT76, a 
J MALUCELLI foi representada pelo executivo THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO nas reuniões 
do  CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE  em que se discutiu o acerto de propina para os 
partidos PT e PMDB e para ANTONIO DELFIM NETTO.

FLÁVIO  DAVID  BARRA,  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  cita  que  o  executivo 
CELSO JACOMEL JUNIOR  também representava a  J MALUCELLI nas reuniões do  CONSÓRCIO 
CONSTRUTOR BELO MONTE77.

Ademais, restou apreendido com LUIZ APPOLONIO NETO mensagem de 
e-mail impressa em que ele discute com  CELSO JACOMEL JUNIOR os detalhes do contrato de 
consultoria, provavelmente fraudulento, que embasou o pagamento de R$ 183.007,00 para a  LS 
CONSULTORIA78.

Presentes fortes indícios da prática de crimes de pertinência a organização 
criminosa, fraude a licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, faz-se necessário, para o aprofunda-
mento da apuração dos fatos ora apresentados e para o acautelamento da persecução criminal, o  
deferimento das medidas requeridas a seguir.

4.1. Da medida cautelar de busca e apreensão

Para o prosseguimento das investigações, tornam-se necessárias e plena-
mente justificáveis ao caso concreto as medidas cautelares de busca e apreensão em relação a 
endereços residenciais e comerciais dos representados ANTONIO DELFIM NETTO e LUIZ APPO-
LONIO NETO, bem como em endereços da construtora J MALUCELLI e de seus executivos THE-
OPHILO  GARCEZ  DUARTE  NETO  e  CELSO  JACOMEL  JUNIOR, porquanto  os  direitos 
constitucionais à inviolabilidade do domicílio não se fazem absolutos, devendo ceder frente ao in-
teresse público aqui consubstanciado na investigação de crimes.

No  caso,  as  medidas  são  imprescindíveis,  pois  se  trata  de  investigação 
sobre crimes praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação, o que demonstra serem es-
tritamente necessárias para sua plena elucidação. Ademais, tais medidas serão implementadas em 
complemento às demais diligências já realizadas, entre elas oitivas de colaboradores e testemu-
nhas, levantamento de dados e outras já solicitadas a esse Juízo.

Isso posto, 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 ou-
tras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, contra o Sistema Fi-
nanceiro  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, comprovantes 
de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de 
reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos  

76 ANEXOS 23 e 24
77 ANEXO13
78 ANEXO31
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narrados nesta manifestação, inclusive 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 investi-
gados 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, 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 ca-
bal de sua origem lícita;

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

Especificamente, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a expedição IN-
DIVIDUAL 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 busca em um local não frustre 
o sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos posteri-
ormente –, 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 co-
lheita de provas:

A) Endereços relacionados a ANTONIO DELFIM NETTO79:

A.1) Rua Armando Penteado, 382, Pacaembu, São Paulo – SP, CEP 01242-010 – en-
dereço residencial de ANTONIO DELFIM NETTO (CPF 008.580.998-53) e sede das pes-
soas jurídicas  BUONA FORTUNA PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 14.359.114/0001-37)80, 
CAPRES CONSULTORIA LTDA. - EPP (CNPJ 55.066.732/0001-76)81 e IDEIAS CONSUL-
TORIA LTDA. - EPP (CNPJ 46.546.941/0001-26)82;

A.2) Rua Itápolis, 285 e 287, Pacaembu, São Paulo – SP, CEP 01245-000 – sede da 
pessoa jurídica  ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO LTDA. (CNPJ 
02.733.219/0001-25)83;

79 ANEXO35
80 A pessoa jurídica BUONA FORTUNA PARTICIPACOES S.A. possui sede no endereço residencial de ANTONIO DELFIM NETTO e é por  

ele gerida juntamente com sua filha FABIANA DIORIO DELFIM.
81 A pessoa jurídica CAPRES CONSULTORIA LTDA. possui sede no endereço residencial de ANTONIO DELFIM NETTO, o qual figura 

como sócio-administrador com 50% de participação na empresa.
82 A pessoa jurídica IDEIAS CONSULTORIA LTDA. - EPP possui sede no endereço residencial de ANTONIO DELFIM NETTO, o qual figura  

como sócio-administrador com 50% de participação na empresa.
83 A pessoa jurídica ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO LTDA. é controlada por ANTONIO DELFIM NETTO (20%), por 

sua esposa GERVASIA DIORIO DELFIM (40%) e por sua filha FABIANA DIORIO DELFIM (40%).
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B) Endereços relacionados a LUIZ APPOLONIO NETO84:

B.1) Alameda Franca, 692, Apartamento 211, Cerqueira Cezar, São Paulo – SP, CEP 
01422000 – endereço residencial de LUIZ APPOLONIO NETO (CPF 277.998.088-53);

B.2) Alameda Lorena, 427, Andar 5, Conjuntos 51 e 52, Jardim Paulista, São Paulo – 
SP, CEP 01424000 – CEP 01424-000 – endereço de LS CONSULTORIA EMPRESARIAL 
AGRO PECUARIA E COMERCIAL LT – EPP (CNPJ 54.576.038/0001-36)85;

C) Endereços relacionados à J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS 
S/A86 e à J. MALUCELLI ENERGIA S/A87:

C.1) Rodovia do Café, BR-277, 315, Mossunguê, Curitiba-PR, CEP 82305-100 – en-
dereço  das  sedes  da  J.  MALUCELLI  CONSTRUTORA  DE  OBRAS  S/A (CNPJ 
76.519.974/0001-48) e da J. MALUCELLI ENERGIA S/A (CNPJ 04.407.406/0001-44);

D) Endereço relacionado a THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO88:

D.1) Travessa Rafael Greca, 34, 3º andar, Apartamento 301, Água Verde, Curitiba – 
PR, CEP 80620-150 – endereço residencial de  THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 
(CPF 088.948.849-53).

E) Endereço relacionado a CELSO JACOMEL JUNIOR89:

E.1)  Rua Eduardo  Sprada,  1989,  Casa  5,  Campo Comprido,  Curitiba  –  PR,  CEP 
81210370 – endereço residencial de CELSO JACOMEL JUNIOR (CPF 752.302.329-00).

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 ofici-
ais, justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relacionados à prática de cri-
mes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para que a autoridade policial realize 
as buscas e apreensões nas sedes empresariais objeto do mandado 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 di-
ligências sejam efetuadas simultaneamente, permitindo-se o auxílio de autoridades policiais de 

84 ANEXO36
85 A pessoa jurídica LS CONSULTORIA EMPRESARIAL AGRO PECUARIA E COMERCIAL LT – EPP é controlada e administrada por LUIZ  

APPOLONIO  NETO  (0,01%)  e  por  seus  familiares  SILVIA  REGINA  VASSERMAN  APPOLONIO  (50%),  DANIELA  VASSERMAN 
APPOLONIO BASTOS (16,67%), LUIS VASSERMAN APPOLONIO (16,66%) e MARCELA VASSERMAN APPOLONIO (16,66%).

86 ANEXO37
87 ANEXO38
88 ANEXO39
89 ANEXO40
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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 
necessários.

4.2. Da constrição de bens

Conforme demonstrado, ANTONIO PALOCCI, no ano de 2012, comunicou a 
OTÁVIO AZEVEDO, da ANDRADE GUTIERREZ, que, do total de vantagens indevidas acordadas com 
o CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE,  R$ 15 milhões deveriam ser destinados a ANTO-
NIO DELFIM NETTO.

A diretriz foi, então, repassada por FLAVIO BARRA, da ANDRADE GUTIER-
REZ, para as demais construtoras integrantes do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, cada 
qual ficando responsável por pagar a sua quota de propina na proporção de sua participação no 
consórcio.

Desse modo, a construtora J. MALUCELLI, que possuía 2% de participação 
no CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, ficou responsável pelo pagamento de 2% da van-
tagem indevida destinada a ANTONIO DELFIM NETTO, o que equivale a R$ 300.000,00 (trezen-
tos mil reais).

Isso  posto,  requer  o  Ministério  Público  Federal  seja  determinado,  em 
concomitância  com a busca e  apreensão pleiteada,  o  bloqueio cautelar  de quaisquer ativos 
mantidos  em  instituições  financeiras  pelos  representados  abaixo  especificados,  até  os 
montantes discriminados, sem prejuízo de posterior análise de situações individuais:

NOME CPF / CNPJ VALOR

ANTONIO DELFIM NETTO 008.580.998-53

R$ 15.000.000,00

BUONA FORTUNA PARTICIPACOES S.A. 14.359.114/0001-37

CAPRES CONSULTORIA LTDA. - EPP 55.066.732/0001-76

ASPEN ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO LTDA. 02.733.219/0001-25

IDEIAS CONSULTORIA LTDA. - EPP 46.546.941/0001-26

LUIZ APPOLONIO NETO 277.998.088-53

LS CONSULTORIA EMPRESARIAL AGRO PECUARIA E COMERCIAL LT - EPP 54.576.038/0001-36

NOME CPF / CNPJ VALOR

J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A 76.519.974/0001-48

R$ 300.000,00
J. MALUCELLI ENERGIA S/A 04.407.406/0001-44

THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO 088.948.849-53

CELSO JACOMEL JUNIOR 752.302.329-00

5. DO PEDIDO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

A) sejam expedidos mandados de  busca e apreensão para os endereços 
relacionados a  ANTONIO DELFIM NETO,  LUIZ APPOLONIO NETO,  J.  MALUCELLI CONSTRU-
TORA DE OBRAS S/A,  J.  MALUCELLI  ENERGIA S/A,  THEOPHILO GARCEZ DUARTE NETO e 
CELSO JACOMEL JUNIOR, indicados no capítulo 4.1;

B) seja determinado o bloqueio cautelar de quaisquer ativos mantidos em 
instituições financeiras pelas pessoas indicadas no capítulo 4.2.

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 supramenci-
onadas.

Pede deferimento.

Curitiba, 12 de Janeiro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

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

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República
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