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FORÇA-TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5040688-23.2017.4.04.7000  (Busca  e  Apreensão),
5040686-53.2017.4.04.7000 (Afastamento de sigilos bancário e fiscal), 5040685-68.2017.4.04.7000
(Afastamento de sigilo telemático), 5040895-22.2017.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telefônico),
5022766-66.2017.4.04.7000  (Petição  6823/STF),  5071379-25.2014.4.04.7000  (IPL  Odebrecht),
5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer 

DENÚNCIA em face de

CESAR  RAMOS  ROCHA  [CESAR  ROCHA],  colaborador1,  brasileiro,  casado,
administrador,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  363.752.091-53  e  no  RG  sob  o  nº
2.892.909 SSP/GO, nascido em 30/05/1966 (51 anos), natural de Itumbiara/GO, filho
de Valdemar Barbosa Rocha e Estelinha Ramos Rocha, residente e domiciliado na Rua
Carlos Weber, 663, ap. 24-A, Vila Leopoldina, São Paulo/SP;

DJALMA  RODRIGUES  DE  SOUZA  [DJALMA  RODRIGUES],  brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.162.964-72 e no RG sob o nº 820765
SSP/PE,  nascido em 28/07/1950 (67  anos),  natural  do Rio  de Janeiro/RJ,  filho de
Aprigio Francisco de Souza e Sofia Rodrigues de Souza, residente e domiciliado na
Avenida Aquarela do Brasil, 333, Bloco 01, ap. 604, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ;

GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI  [GLAUCO  COLEPICOLO], brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.952.286-72 e no RG sob o nº 729524
II/MG, nascido em 08/10/1956 (61 anos),  natural de Jacutinga/MG, filho de Persio
Legatti e Ilza Colepicolo Legatti, residente e domiciliado na Avenida Rainha Elizabeth
da Bélgica, 535, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;

ISABEL IZQUIERDO MENDIBURO DEGENRING BOTELHO [ISABEL  IZQUIERDO],
brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.673.737-34, nascida em 01/04/1957
(61 anos), natural do Rio de Janeiro/RJ, filha de Jose Luis Izquierdo Mendiburo e Alicia

1 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5040865-84.2017.4.04.7000) – ANEXO 01 (documento sigiloso).
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Cespedes de Izquierdo, residente e domiciliada na Rua Francisco Otaviano, 140, ap.
301, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ; 

MÁRCIO  FARIA  DA  SILVA  [MÁRCIO  FARIA],  colaborador2, brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.670.006-00 e no RG sob o nº 1.62775
SSP/MG, nascido em 02/12/1953 (64 anos), natural de Arcos/MG, filho de Augusto
Batista da Silva e Iva Faria Gontijo da Silva, residente e domiciliado na Rua Joaquim
José Esteves, 60, ap. 41-A, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP;

MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  [MAURÍCIO  GUEDES],  brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.297.467-00, nascido em 07/03/1963 (55
anos), natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Fernando de Carvalho Guedes e Leilah de
Oliveira Guedes, residente e domiciliado na Rua Cândido Gaffree, 205, ap. 42, Urca,
Rio de Janeiro/RJ;

OLIVIO  RODRIGUES  JUNIOR  [OLIVIO  RODRIGUES],  colaborador3,  brasileiro,
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  075.436.988-97,  filho  de  Conceição  Aparecida  dos
Santos Rodrigues, nascido em 16/06/1967 (49 anos), com endereço na Rua Antonio
Camardo, 593, ap. 171, vila Bomes Cardim, São Paulo/SP;

PAULO CEZAR AMARO AQUINO [PAULO AQUINO],  brasileiro,  casado,  geólogo,
inscrito no CPF/MF sob o nº 206.147.480-20 e no RG sob o nº 300299952-6 SSP/RS,
nascido  em  11/06/1957  (60  anos),  filho  de  Admar  Amaro  Aquino,  residente  e
domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, 2300, bloco 02, ap. 101,  Ipanema, Rio de
Janeiro/RJ e/ou na Rua Professor Gastão Bahiana, 520, ap. 101, Copacabana, Rio de
Janeiro/RJ;

ROGÉRIO  SANTOS  DE  ARAÚJO  [ROGÉRIO  ARAÚJO],  colaborador4, brasileiro,
casado, engenheiro,  inscrito no CPF/MF sob o nº 159.916.527-91 e no RG sob o nº
031027386 SSP/RJ, nascido em 19/09/1948 (69 anos), natural do Rio de Janeiro/RJ,
filho de Lauro Lacaille de Araújo e Yolanda Santos de Araújo, residente e domiciliado
na Rua Igarapava, 90, ap. 801, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma
ampla  organização criminosa,  pelo  menos  entre  2004 e  2014,  dedicada à  prática  reiterada de
ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS. Dentre os crimes praticados merecem destaque a

2 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5040861-47.2017.4.04.7000) – ANEXO 02 (documento sigiloso).
3 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
4 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5042852-58.2017.4.04.7000) – ANEXO 03 (documento sigiloso).
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formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento sistemático de
propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de
profissionais  da  lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal.

O prosseguimento das investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava Jato
permitiu  desvelar,  ainda,  que  o  estratagema  criminoso  não  se  limitou  aos  contornos  da
PETROBRAS, avançando também no seio de suas subsidiárias, a exemplo da PETROBRAS QUÍMICA
SA – PETROQUISA5. 

Na presente denúncia é especificamente objeto de imputação a prática de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contrato celebrado entre o Grupo ODEBRECHT e a
PETROQUÍMICA SUAPE (COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO) para construção de uma
planta industrial  de PTA (Ácido Tereftálico Purificado)  e entre  o grupo empresarial  e  a  CITEPE
(COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO) para projetos de produção de filamentos
têxteis (POY) e polietileno tereftalado (PET), ambas relacionadas ao Complexo Petroquímico Suape,
em Ipojuca/PE, e lideradas pela PETROQUISA6-7, braço Petroquímico da PETROBRAS.

Nesse contexto, em decorrência dos contratos de aliança firmados para obras do
PTA e do POY-PET, o Grupo ODEBRECHT ofereceu e efetuou o pagamento de vantagens indevidas
a agentes públicos, dentre os quais, além de PAULO ROBERTO COSTA e ANTONIO JORGE ABDALLA
KURBAN8, figuram PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO e MAURICIO
GUEDES.

2 – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO

Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre meados de 20069 e
01/09/201010, ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, na condição de administradores e diretores
do Grupo ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário,  para que

5 ANEXOS 04 e 05.
6 ANEXOS 06 e 07.
7 “O Complexo Petroquímico de Suape compõe-se de 3 plantas industriais (plantas de ácido tereftálico purificado (PTA), de
polímero termoplástico (polietileno tereftalato – PET), e dos fios de poliéster e filamentos têxteis (POY)), cuja implantação é
responsabilidade da Companhia Petroquímica de Pernambuco – Petroquímica Suape (PQS) e da Companhia Integrada
Têxtil de Pernambuco (Citepe), subsidiárias integrais da PETROBRAS, desde setembro de 2008” (ANEXOS 08 e 09).
8 Conforme dados extraídos do sistema da Receita Federal do Brasil, o ex-funcionário da PETROBRAS ANTONIO JORGE
ABDALLA KURBAN (CPF 148.272.710-20) faleceu em 01/12/2007, consoante dados da certidão de óbito registrada junto
ao Cartório da 5ª Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, Livro 672, Folha 93 e Termo
158277 (ANEXO 10).
9 Em 04/10/2006, o Conselho de Administração da PETROQUÍMICA SUAPE, em consonância com as decisões da Diretoria
da PETROBRAS, autorizou a negociação e a contratação com o Grupo Odebrecht (ANEXO 11), culminando na assinatura,
em 13/10/2006, do Contrato nº 011/2006, entre a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. e a PETROQUÍMICA DE
PERNAMBUCO – PETROQUÍMICA SUAPE, cujo objeto era a “prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços
de consultoria e planejamento para estruturação de escopo de empreendimento, definição de tecnologia e consolidação de
projeto básico,  (...)”,  atrelados à Planta de PTA do Complexo Petroquímico de Suape/PE, com prazo de 01 (um) ano
(ANEXOS 12 e 13), e no âmbito do qual restaram adotadas diversas medidas (ANEXO 14) para, ao fim, a negociação e a
assinatura de um contrato de aliança (ANEXO 12).
10 Data em que firmado o Contrato nº 014/2010 entre a COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO – CITEPE e a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. (ANEXO 15).
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obtivessem benefícios para a empreiteira,  ofereceram,  prometeram e  efetuaram o pagamento
de vantagens econômicas indevidas aos funcionários da PETROBRAS PAULO AQUINO, DJALMA
RODRIGUES, MAURÍCIO GUEDES e GLAUCO COLEPICOLO, para determiná-los a praticar atos de
ofício em proveito da empreiteira, bem como para que se abstivessem de praticar atos de ofício
que viessem contra os interesses do Grupo ODEBRECHT.

Assim  agindo,  ROGÉRIO  ARAÚJO  e MÁRCIO  FARIA incorreram  no  delito  de
corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código
Penal, vez que os funcionários públicos em comento não só aceitaram tal promessa de vantagem
indevida, em razão do cargo que ocupavam, como, efetivamente, deixaram de praticar atos de
ofício em infração de deveres funcionais e praticaram atos de ofício na mesma circunstância, tendo
recebido vantagens econômicas indevidas para tanto.

Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre meados de 2006 e
01/09/2010,  PAULO  AQUINO,  DJALMA  RODRIGUES,  MAURÍCIO  GUEDES  e  GLAUCO
COLEPICOLO, funcionários de carreira da PETROBRAS, de modo consciente e voluntário, aceitaram
tais promessas de benefícios econômicos indevidos, passando em seguida,  a  rece  ber,  para si e
para outrem, as vantagens prometidas/oferecidas por  ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, em
razão dos atos  de ofício que praticaram e que se  abstiveram de praticar,  em favor  do Grupo
ODEBRECHT, tanto durante a fase de negociação do contrato com a PETROQUÍMICA SUAPE e com
a CITEPE, quanto durante a execução contratual.

Assim  agindo,  PAULO  AQUINO, DJALMA  RODRIGUES, MAURÍCIO  GUEDES  e
GLAUCO COLEPICOLO incorreram no delito  de  corrupção passiva em sua  forma majorada,
previsto no art. 317, caput e §1º c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal.

Por volta do ano de 2007, ANTONIO JORGE ABDALLA KURBAN, então Gerente-Geral
e  Conselheiro  da  PETROQUISA,  informou  ao  Diretor  do  Grupo  ODEBRECHT  e  colaborador
ROGÉRIO ARAÚJO que a subsidiária da PETROBRAS almejava construir um empreendimento de
PTA em uma modelagem privada, manifestando, na oportunidade, interesse de que a empreiteira
ou a BRASKEM, empresa a ela ligada, figurasse como sócia do empreendimento.11

Iniciados os trâmites para a realização do projeto no âmbito da Estatal, optou-se,
após negociação e acordo das duas partes, pelo modelo de contrato de aliança. 

Nesse aspecto, conforme demonstra Ata de Reunião do Conselho de Administração
da PETROQUÍMICA SUAPE,  datada de  04/10/2006,  o  Grupo ODEBRECHT,  representado,  dentre
outros  Diretores,  por  ROGÉRIO ARAÚJO,  apresentou  aos  Conselheiros  e  ao  seu  Presidente
ABDALLA KURBAN, no seio do projeto PTA, as modalidades de contrato, ressaltando as vantagens
e desvantagens de cada um deles, com ênfase no contrato de aliança.12

Na  sequência,  ainda  naquela  oportunidade,  ABDALLA  KURBAN  informou  que  a
Diretoria  da  PETROBRAS  encaminhou  proposição  de  deliberação  no  sentido  de  que  entendeu
interessante a formação de aliança para a construção da planta industrial em comento. Distribuídas
cópias da proposta do Grupo ODEBRECHT e de minuta de contrato aos Conselheiros, o Presidente
do  Conselho  opinou  favoravelmente  à  proposta  e  expôs  que  a  Diretoria  havia  contatado,
anteriormente, as empresas QUEIROZ GALVÃO, ANDRADE GUTIERREZ e SCHAHIN ENGENHARIA S/A
para  as  mesmas  finalidades,  sendo  os  valores  propostos  superiores  àqueles  historicamente

11 ANEXOS 16 a 18.
12 ANEXO 11.
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praticados  em  projetos  da  PETROQUISA.  ABDALLA  KURBAN  propôs,  então,  que  o  Colegiado
autorizasse a Diretoria da PETROBRAS a negociar com o Grupo ODEBRECHT a fim de  “estabelecer
parceria para a construção da planta industrial, bem como para firmar os instrumentos pertinentes”, o
que restou aprovado por unanimidade.13

Assim, em 13/10/2006, a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. celebrou, com
a PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO – PETROQUÍMICASUAPE, o Contrato nº 011/2006, cujo objeto
era  a  prestação  “de  serviços  de  consultoria  e  planejamento  para  estruturação  de  escopo  de
empreendimento, definição de tecnologia e consolidação de projeto básico, (...)”, atrelados à Planta de
PTA do Complexo Petroquímico de Suape/PE, com prazo de um ano, prorrogável por igual período.14

De maneira  semelhante,  em dezembro de 2007,  restou celebrado o Contrato nº
035/2007, entre a PETROQUÍMICASUAPE e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., a fim de
que fossem prestados serviços iniciais visando à celebração de um futuro contrato em regime de
aliança,  a  partir  do  momento  em  que  as  partes  julgassem  oportuna  a  elaboração  de  um
orçamento, para a implantação da planta de produção de ácido tereftálico purificado (PTA).15

Destarte,  as  condições  de  contratação  que  se  estabeleceram  acabaram  por
direcionar  a  execução  da  obra  da  planta  industrial  para  o  Grupo  ODEBRECHT,  culminando,
finalmente,  na  assinatura  do  Contrato  nº  027/2008  entre  a  COMPANHIA  PETROQUÍMICA  DE
PERNAMBUCO – Petroquímica Suape e a CONTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., datado de
01/12/2008, no valor (meta) de R$ 1.085.822.739,57 (valor teto de R$ 1.194.405.012,90).16

Ocorre, contudo, que a modalidade contratual de aliança adotada suprimiu qualquer
possibilidade de que houvesse concorrência, em razão das características a ela inerentes e do fato
de  que,  no  Brasil,  apenas  o  Grupo  ODEBRECHT  possuía  experiência  nessa  modalidade  de
construção17-18.  Destaque-se que, historicamente, esse modelo de contrato aliança era o menos
utilizado no âmbito da PETROBRAS.19-20

Nesse aspecto, conforme sublinhou  ROGÉRIO ARAÚJO, além de mais vantajoso à
empreiteira, o modelo adotado se apresentou, também, como uma maneira de afastar do processo
a empresa SCHAHIN, que, no início, à época em que ventilada a possibilidade de um contrato de
EPC, prospectava o negócio.21

Ademais,  conforme avaliado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS,
analisando-se  a  linha  do  tempo  do  projeto,  resta  evidente  que  a  contratação  do  Grupo
ODEBRECHT por meio do Contrato nº 027/2008 foi realizada antes mesmo de restar concluído o
projeto básico da unidade de PTA.22

13 ANEXO 11.
14 ANEXOS 12 e 13.
15 ANEXO 19, p. 22-ss.
16 ANEXO 19.
17 ANEXOS 16 a 18.
18 Consoante consta expressamente do “Considerando 'b'” do Contrato nº 027/2008, firmado entre a PETROQUÍMICA
SUAPE  e  a  ODEBRECHT,  “A  CNO foi  selecionada  pela  PetroquímicaSuape  em razão  de  sua  experiência,  estrutura  e
capacidade  técnica  suficiente  ao  gerenciamento  de  um  empreendimento  da  magnitude  da  Planta  Industrial  da
PetroquímicaSuape;” (ANEXO 19).
19 ANEXOS 08 e 09.
20 ANEXO 20.
21 ANEXOS 08, 09 e 16 a 18.
22 ANEXOS 08 e 09.
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Assim,  apurou-se  que  o  projeto  do  PTA  seguiu  um  processo  que  poderia  se
assemelhar,  conforme  anotou  a  CIA  em  seu  relatório  final,  a  um  "processo  fast  track"
desorganizado,  mal  planejado  e  com  falta  de  zelo,  implicando,  ao  fim,  em  diversas  não-
conformidades e em prejuízos para a Estatal,  e contribuindo para que o modelo de aliança, no
presente caso, tenha sido um caso de insucesso.23

Inobstante  os  diversos  hiatos  encontrados  no  âmbito  do  contrato  em  questão,
novamente  em  um  problemático  processo  fast  track24,  restou  firmado,  no  mesmo  contexto,
atrelado  ao  primeiro25,  igualmente  no  modelo  de  aliança,  o  Contrato  nº  014/2010  entre  a
COMPANHIA  INTEGRADA  TÊXTIL  DE  PERNAMBUCO  –  CITEPE  e  a  CONSTRUTORA  NORBERTO
ODEBRECHT S.A., datado de 01/09/2010, no valor (meta) de R$ 1.799.000.000,00.26

Ao longo das negociações de ambos os contratos citados, imbuídos do intento de
assegurar  a  contratação com a Administração Pública  para as  obras  em comento,  agentes  do
Grupo ODEBRECHT procederam à oferta de vantagens indevidas a importantes funcionários da
PETROBRAS e da PETROQUISA, a fim de que, mediante a contrapartida financeira, zelassem pelos
interesses da empreiteira no que tange às construções do PTA e POY-PET.

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

Inobstante,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  enquanto  representante  da  área  de
Abastecimento da PETROBRAS, não possuía poder suficiente para, sozinho, aprovar a escolha do
Grupo ODEBRECHT para os contratos de aliança a serem firmados para as obras do PTA e do POY-
PET junto ao Conselho de Administração da PETROQUISA.27

Desse modo, os representantes do Grupo ODEBRECHT procederam, ainda, à oferta e
ao pagamento de vantagens indevidas a outros funcionários da Estatal e de sua subsidiária, os quais
possuíam forte influência de decisão e possibilitariam o bom desenvolvimento dos negócios sob o
ponto de vista da empreiteira.28

Mais  especificamente,  no  âmbito  da  PETROQUISA,  o  Grupo  ODEBRECHT  pagou
vantagens indevidas aos denunciados DJALMA RODRIGUES e a PAULO AQUINO,  aos quais cabia
apreciar e referendar assuntos de competência da empresa e de seu Conselho de Administração, no
intuito de que as aprovações fluíssem com facilidade, no modelo selecionado, em prazos reduzidos e
em condições favoráveis à ODEBRECHT.

Nesse sentido, a Ata da Reunião do Conselho de Administração da PETROQUÍMICA
SUAPE, datada de 28/11/2008, por meio da qual restou registrada a aprovação da contratação do
Grupo ODEBRECHT para a construção das plantas, demonstra que  PAULO AQUINO figurava, na
oportunidade, como seu Presidente, desempenhando, portanto, relevante papel para a consecução
dos interesses da empreiteira.29

23 ANEXOS 08 e 09.
24 ANEXOS 08 e 09.
25 ANEXOS 16 a 18, 21 e 22.
26 ANEXO 15.
27 ANEXOS 16 a 18, 21 e 22.
28 ANEXOS 16 a 18, 21 e 22.
29 ANEXO 19, p. 22-ss.
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Ademais, os elementos angariados no decorrer das investigações demonstraram que,
à época, mais especificamente entre 01/05/2008 e 31/12/2010, PAULO AQUINO exerceu a função de
Gerente Executivo do Abastecimento, Petroquímica e Fertilizantes (AB-PQF).30

Em adição, observe-se que  PAULO AQUINO restou apontado como corresponsável
por diversas não-conformidades identificadas pela PETROBRAS mediante trabalhos conduzidos por
Comissão Interna de Apuração dedicados ao estudo dos contratos firmados para obras do Complexo
Petroquímico de Suape, com alto grau de responsabilidade.31

Por sua vez,  DJALMA RODRIGUES ocupava, à época, o cargo de Diretor de Novos
Negócios  da  PETROQUISA,  sendo  responsável  então,  pela  direção  do  projeto  do  Complexo
Petroquímico de Suape, assim como pelo relacionamento com os sócios privados e pela indicação
dos representantes da PETROQUISA nos negócios em comento.32

Nesse sentido, cumpre referir que, em um primeiro momento, estava previsto que os
projetos do PTA e do POY seriam executados e construídos na Bahia, pela BRASKEM e por grupos
têxteis, sem a participação da PETROBRAS. Contudo, com a participação de DJALMA RODRIGUES, o
projeto foi  realizado,  em verdade,  em Pernambuco.33 Além disso,  conforme  o então  Diretor  da
PETROQUISA  PATRICK  HORBACH  FAIRON  deduziu,  as  orientações  para  condução  do  projeto
advinham,  notadamente,  de  DJALMA RODRIGUES,  no  âmbito  da  PETROQUISA,  e  ABDALLA
KURBAN, no seio da PETROBRAS.34

Em  sentido  semelhante,  o  funcionário  da  PETROBRAS  GERALDO  CORTEGIANO
aduziu que o Diretor de Novos Negócios da PETROQUISA, DJALMA RODRIGUES, era responsável
por trazer novas oportunidades de negócios para a subsidiária da Companhia, pelos projetos e por
seu  direcionamento,  relacionando-se  com  os  sócios  privados  e  atuando  na  indicação  dos
representantes da PETROQUISA na PETROQUÍMICA SUAPE e na CITEPE.35

Assim como  PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES restou responsabilizado, com
alto grau de implicação,  por  não-conformidades atreladas ao Complexo Petroquímico de Suape
identificadas pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS.36 

Por oportuno,  cumpre ressaltar que, em resumo, para fins de responsabilização,  a
Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS instaurada para investigar irregularidades praticadas
no âmbito dos contratos firmados para obras do Complexo Petroquímico de Suape identificou duas
grandes não-conformidades.37

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

30 ANEXOS 23 e 24.
31 ANEXOS 08 e 09.
32 ANEXOS 08 e 09.
33 ANEXO 20.
34 ANEXO 20.
35 ANEXO 20.
36 ANEXOS 08 e 09.
37 ANEXOS 08 e 09.
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prazo e  rentabilidade,  levado a  cabo pelo  Gerente  Executivo do Abastecimento  Petroquímica  e
Fertilizantes, PAULO AQUINO.38

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

Ademais, especificamente no que respeita à subsidiária da PETROBRAS e sua relação
com o grupo empresarial contratado, importante referir que, em troca de e-mails concernente ao
ramo  Petroquímico  entre  importantes  Diretores  do  Grupo  ODEBRECHT,  datada  de  30/11/2011,
ROGÉRIO ARAÚJO suscitou a estratégia de que fosse realizado “um trabalho de base a nível de
Gerentes Executivos”, citando, então, dentre outros, PAULO AQUINO e DJALMA RODRIGUES39:

38 ANEXOS 08 e 09.
39 ANEXO 25.
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Corroborando os demais elementos de prova angariados,  tem-se,  ainda,  cópia de
agenda apreendida na sede da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., por ocasião
do cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado por esse Juízo em sede dos Autos n.
5024251-72.2015.4.04.7000,  que  demonstra  serem,  de  fato,  os  investigados  PAULO AQUINO e
DJALMA RODRIGUES os contatos do grupo empresarial no âmbito da PETROQUISA.40

40 ANEXO 26.
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Cumpre  referir,  ainda,  que  PAULO AQUINO,  na  qualidade  de  Presidente  da
PETROQUISA, e DJALMA RODRIGUES, enquanto Diretor da PETROQUISA, restaram presenteados,
em  2010,  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  com  quadros/gravuras  de  Lúcio  Costa,  famoso  arquiteto
brasileiro, cujo remetente foi ROGÉRIO ARAÚJO.41

Nessa senda, importante mencionar que, além de encontros em outros locais, entre
os anos de 2008 e 2012, ROGÉRIO ARAÚJO reuniu-se com DJALMA RODRIGUES por 37 vezes na
sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro/RJ (Edifício Edise).42

Em  sentido  semelhante,  tem-se,  ainda,  mensagem  de  e-mail  encaminhada  pela
Secretária da Diretoria da PETROQUISA, atuando em nome de  DJALMA RODRIGUES,  datada de
20/07/2010, por meio do qual convidou diversos investigados, dentre eles MÁRCIO FARIA, PAULO
AQUINO e  ROGÉRIO ARAÚJO, para visitar as instalações do Complexo Petroquímico de Suape e
para comemorar o aniversário de 60 anos de DJALMA RODRIGUES.43

Para  além  dos  agentes  suprarreferidos,  os  representantes  do  Grupo  ODEBRECHT
identificaram, ainda, a necessidade de que outros funcionários ligados à PETROBRAS e diretamente
envolvidos com as obras do PTA e do POY-PET zelassem pelos interesses da empreiteira, restando
agraciados, em contrapartida, com o pagamento de vantagens indevidas.

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

A promessa pelo Grupo ODEBRECHT e a  aceitação de vantagens indevidas  pelos
referidos funcionários da PETROBRAS não se deram apenas no âmbito das obras do PTA e do POY-
PET. Conforme já verificado em outras ações penais proposta perante esse Juízo44, em verdade, tais
condutas espúrias visavam a garantir bom relacionamento e zelo pelos interesses da empreiteira e
das empresas com ela consorciadas em negócios mantidos com a Estatal, inclusive nas referidas
obras. Destaque-se, por oportuno, que essas obras do PTA e do POY-PET, submetidas, como outras,
à ingerência de GLAUCO COLEPICOLO, DJALMA RODRIGUES e PAULO AQUINO, figuraram como
os “centros de custos” em que debitadas as respectivas propinas. Da mesma forma, essas obras do
PTA e do POY-PET estiverem sob a ingerência de MAURÍCIO GUEDES, que também atuou em outras
obras de interesse do Grupo ODEBRECHT, como a REVAP/REPAR, que figuraram como os “centros de
custos” em que alocados os custos dos seus pagamentos ilícitos.

Conforme ressaltou a Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS concernentes às
plantas petroquímicas em apreço, uma das peculiaridades desses projetos foi a participação da Área
de  Engenharia  da  PETROBRAS  como  fiscalizadora  das  obras,  com  estrutura  organizacional
independente, ainda que consistisse em aspecto estranho ao conceito de aliança.45

41 ANEXO 27.
42 ANEXO 28.
43 ANEXOS 29 e 30.
44 Cite-se como exemplo a ação penal  5015608-57.2017.404.7000 em que restou denunciado e condenado,  dentre
outros, o funcionário da PETROBRAS ROBERTO GONÇALVES.
45 ANEXOS 08 e 09.
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Nessa  senda,  na  qualidade  de  Gerentes  Gerais  ligados  à  Área  de  Engenharia  da
PETROBRAS46-47 e/ou  Gerentes  Executivos48,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO GUEDES eram
responsáveis pelo planejamento, pela formatação do orçamento, pelo acompanhamento, gestão e
fiscalização do contrato e das obras, estando intimamente ligados, portanto, à maximização de seus
resultados, à busca de aditivos, ao reconhecimento de pleitos deduzidos pela empreiteira, dentre
outros aspectos a eles concernentes.

Consoante deduziu o próprio GLAUCO COLEPICOLO perante esse Juízo em sede da
Ação Penal  nº  5083360-51.2014.4.04.7000,  “A  função  do  gerente  geral  é  articular  com todas  as
gerências que estão abaixo do gerente geral para que eles cumpram e façam cumprir os contratos, os
projetos que aconteçam, e a função do gerente geral é trabalhar essas interfaces e garantir que as
coisas aconteçam”.49

Destarte,  a cooptação dos agentes  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO GUEDES
para dentro do estratagema criminoso, mediante contrapartidas financeiras, mostrou-se fundamental
para a consecução dos objetivos do Grupo ODEBRECHT, a fim de que não apenas tivesse seus pleitos
aprovados pela PETROBRAS, mas, igualmente, a fim de que lograssem êxito em firmar novos aditivos
que lhes favorecessem.50

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

Em  contrapartida  às  vantagens  indevidas  prometidas  e  efetivamente  recebidas,
GLAUCO COLEPICOLO atuou para que diversos interesses do Grupo ODEBRECHT fossem atendidos
junto à PETROBRAS.

A  proximidade  de  GLAUCO COLEPICOLO e  ROGÉRIO ARAÚJO,  assim  como  a
atuação daquele em favor do Grupo ODEBRECHT, resta corroborada por mensagem de e-mail em
que o executivo da empreiteira afirma para o funcionário da PETROBRAS que conta “com seu apoio”.51

46 ANEXO 31.
47 ANEXOS 32 e 33. “Defesa:- Os fatos narrados na denúncia abrangem um período de 2006 a 2012, nesse período qual a
atividade que o senhor exercia na Petrobras? Depoente:- Bom, entre 2006 e 2009, até outubro de 2009, desculpe, entre 2006
até abril de 2009 eu ocupava a função de gerente de empreendimentos de energia na área de engenharia, entre abril de
2009 e outubro de 2009 eu ocupei uma gerência geral de serviços de logística da engenharia, e de outubro de 2009 a abril
de 2012 eu ocupei a gerência geral de implementação de empreendimento para gás e energia também da engenharia, e
em maio de 2012 eu fui designado para a posição atual,  que é gerente executivo de engenharia para abastecimento.
Defesa:- Essas gerências,  ao longo do tempo de 2006 a 2012, eram na diretoria de serviços? Depoente:-  Exatamente.”
(Depoimento de  MAURÍCIO GUEDES em sede dos Autos nº 5012331-04.2015.4.04.7000, reduzido a termo no evento
835).
48 ANEXOS 16 e 34.
49 ANEXO 35.
50 Observe-se,  nesse particular,  que restaram firmados,  de fato,  três aditivos contratuais no âmbito do Contrato de
Aliança  nº  027/2008,  os  quais,  dentre  outras  alterações,  elevaram  o  seu  valor  para  R$  1.914.089.285,50,  ou  seja,
majoraram o valor meta em aproximadamente 76,2% (ANEXOS 08 e 09).
51 ANEXO 31.
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A natureza escusa da relação entre  GLAUCO COLEPICOLO e  ROGÉRIO ARAÚJO é
evidenciada, também, pelo fato de o executivo do Grupo ODEBRECHT se referir, em mensagens de e-
mail enviadas a seus subalternos na empreiteira, ao funcionário da PETROBRAS apenas como “G”.
Ora,  fossem  seus  contatos  com  GLAUCO COLEPICOLO apenas  para  tratar  de  assuntos  lícitos,
ROGÉRIO ARAÚJO não necessitaria esconder o nome do empregado da PETROBRAS.52

O relatório das visitas realizadas a  GLAUCO COLEPICOLO aponta que  ROGÉRIO
ARAÚJO esteve na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro/RJ (Edifício Edise), para visitá-lo, em 21
ocasiões,  entre 11/06/2008 e 02/12/201353.  GLAUCO COLEPICOLO recebeu, ainda,  03 visitas de
MÁRCIO FARIA DA SILVA, entre 12/03/2008 e 16/04/200954.

Por sua vez, conforme deduzido pelo executivo ROGÉRIO ARAÚJO, houve a oferta e
a aceitação do pagamento do montante total de US$ 2.000.000,00 ao ex-Gerente da PETROBRAS
MAURÍCIO GUEDES. 

À época, MAURÍCIO GUEDES ocupava o cargo de Gerente Executivo, de modo que
todas as questões atinentes à Área de Abastecimento eram a ele submetidas, estando ligado a
diversos projetos. Assim, visando à manutenção de um bom relacionamento e à possibilidade de
favorecimento à  empreiteira,  a  exemplo da aceleração da aprovação de  aditivos  com diversos
Gerentes,  a  atualização  de  assuntos  internos  à  PETROBRAS,  dentre  outras  questões,  o  Grupo
ODEBRECHT ofereceu a MAURÍCIO GUEDES um montante global de propinas, relativo às obras do
PTA e do POY-PET, da Refinaria Henrique Lage – REVAP e da Refinaria Presidente Getúlio Vargas –
REPAR, o qual foi prontamente aceito pelo ex-funcionário da Estatal.55 

Ainda, tem-se que, ouvido perante esse Juízo, o investigado CELSO ARARIPE aduziu
que o então Gerente-Geral de Engenharia, participava ativamente do processo de contratação das
diversas empreiteiras pela PETROBRAS, possuindo, então, bastante ingerência sobre ele.56

Nessa  senda,  observe-se  a  existência  de  registro  de  reunião  realizada  entre  os
investigados  MAURÍCIO GUEDES e GLAUCO COLEPICOLO,  na  companhia  de  outros  ex-
funcionários da Estatal, com diversos representantes de empreiteiras consorciadas para obras da
Refinaria Abreu e Lima – RNEST, cujo assunto consistia em aditivos a serem aprovados no âmbito
do referido contrato.57

Diante do exposto, tem-se que, no caso em tela, ROGÉRIO ARAÚJO  e MÁRCIO
FARIA,  na  condição  de  administradores  e  diretores  do  Grupo  ODEBRECHT,  ofereceram,
prometeram e efetuaram o pagamento de vantagens econômicas indevidas aos ex-funcionários da
PETROBRAS  PAULO  AQUINO,  DJALMA  RODRIGUES,  MAURÍCIO  GUEDES  e  GLAUCO
COLEPICOLO, os quais aceitaram o pagamento de propina, no período de, pelo menos, meados de
2006 e 01/09/2010,  e receberam, de forma dissimulada e oculta, conforme descrito no capítulo
seguinte.

52 ANEXO 36.
53 ANEXO 37.
54 ANEXO 38.
55 ANEXOS 16, 30 e 39.
56 ANEXO 40.
57 ANEXO 41.
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3 – DOS DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS

ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA  e CÉSAR  ROCHA,  na  condição  de
administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, OLIVIO RODRIGUES, atuando como operador
financeiro,  ISABEL IZQUIERDO,  agindo como agente financeira, e  PAULO AQUINO, no período
compreendido entre 29/06/201158 e 08/05/201359, de modo consciente e voluntário, no contexto
das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,
dissimularam a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de  R$ 10.500.000,00,
provenientes do crime de corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de
14 (quatorze) transferências bancárias,  a partir de contas mantidas em instituições financeiras
sediadas  no  exterior  em  nome  das  offshores MAGNA  INTERNATIONAL  CORP.,  KLIENFELD
SERVICES  LTD.,  INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD.  e  TRIDENT
INTER TRADING LTD., controladas por OLIVIO RODRIGUES, para conta titularizada pela offshore
KATELAND INTERNATIONAL  S.A.,  mantida  em instituição  financeira  sediada  na  Suíça  e  cujo
beneficiário  final  era  PAULO AQUINO,  incorrendo,  assim,  na  prática  do delito  tipificado no
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 14 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA  e CÉSAR  ROCHA,  na  condição  de
administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, OLIVIO RODRIGUES, atuando como operador
financeiro, e DJALMA RODRIGUES, no período compreendido entre 16/12/201060 e 19/03/201461,
de modo consciente e voluntário,  no contexto das atividades da organização criminosa que
integravam, em concurso e unidade de desígnios, dissimularam a origem, a movimentação, a
disposição  e  a  propriedade  de  R$  17.700.000,00,  provenientes  do  crime  de  corrupção,
conforme descrito nesta peça, mediante a realização de 20 (vinte) transferências bancárias,  a
partir  de  contas  mantidas  em  instituições  financeiras  sediadas  no  exterior  em  nome  das
offshores INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND  DEVELOPMENT  LTD.,  KLIENFELD
SERVICES LTD.,  SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES e MAGNA INTERNATIONAL
CORP.,  controladas por  OLIVIO RODRIGUES,  para contas titularizadas pelas  offshores  SPADA
LTD,  MAHER  INVEST  LIMITED,  GREENWICH  OVERSEAS  GROUP  e  SPIDER  CONSULTANT  LTD,
também mantidas  em instituições financeiras  sediadas na Suíça e cujo beneficiário final  era
DJALMA RODRIGUES, incorrendo, assim, na prática do delito tipificado no artigo 1º, caput e §
4º, da Lei nº 9.613/98, por 20 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA  e CÉSAR  ROCHA,  na  condição  de
administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, OLIVIO RODRIGUES, atuando como operador
financeiro, e GLAUCO COLEPICOLO, no período compreendido entre 22/09/201162 e 14/12/201163,
de modo consciente e voluntário,  no contexto das atividades da organização criminosa que
integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a
movimentação,  a disposição e a propriedade de  R$ 2.000.000,00,  provenientes do crime de
corrupção,  conforme  descrito  nesta  peça,  mediante  a  realização  de  5  (cinco)  transferências

58 Data da primeira transferência efetuada da MAGNA para a KATELAND – ANEXO 42, assim como ANEXOS 43 e 44.
59 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a KATELAND – ANEXO 45, assim como ANEXOS 43 e 44.
60 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a SPADA – ANEXO 46, assim como ANEXOS 43 e 44.
61 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
62 Data da primeira transferência efetuada da KLIENFELD para a PALMVIEW – ANEXO 48, assim como ANEXOS 43 e 44.
63 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a PALMVIEW – ANEXO 49, assim como ANEXOS 43 e 44.
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bancárias, a partir de contas mantidas em instituição financeira sediadas no exterior em nome
das  offshores KLIENFELD  SERVICES  LTD.,  MAGNA  INTERNATIONAL  CORP.  e  INNOVATION
RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD., controladas por OLIVIO RODRIGUES, para
conta titularizada pela offshore PALMVIEW MANAGEMENT CO, mantida em instituição financeira
sediada em Hong Kong, cujo beneficiário final era  GLAUCO COLEPICOLO,  incorrendo, assim,
na prática do delito tipificado no artigo 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/98 (na redação anterior à Lei
nº 12.683/2012), por 5 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA  e CÉSAR  ROCHA,  na  condição  de
administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, OLIVIO RODRIGUES, atuando como operador
financeiro, ISABEL IZQUIERDO, agindo como agente financeira, e MAURÍCIO GUEDES, no período
compreendido entre 24/10/201264 e 03/12/201265, de modo consciente e voluntário, no contexto
das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,
ocultaram  e  dissimularam a  origem,  a  movimentação,  a  disposição  e  a  propriedade  de  R$
2.370.000,00,  provenientes do crime de corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a
realização  de  4  (quatro)  transferências  bancárias,  a  partir  de  conta  mantida  em  instituição
financeira sediada no exterior em nome da  offshore TRIDENT INTER TRADING LTD., controlada
por OLIVIO RODRIGUES, para conta titularizada pela offshore GUILLEMONT INTERNATONAL SA,
mantida  em instituição  financeira  sediada  na  Suíça,  aberta  mediante  a  atuação  de  ISABEL
IZQUIERDO e cujo beneficiário final era MAURÍCIO GUEDES, incorrendo, assim, na prática do
delito  tipificado  no  artigo  1º,  V  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/98  (na  redação  anterior  à  Lei  nº
12.683/2012), por 4 vezes, na forma do art. 71 do CP.

Assim,  consolidando-se  as  imputações,  verifica-se  que,  entre  16/12/201066 e
19/03/201467,  os  denunciados  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA  e OLIVIO
RODRIGUES,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das  atividades  da  organização
criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,  no intuito de branquear  o
dinheiro  oriundo  de  crimes  praticados  em  contratos  públicos  celebrados  entre  o  Grupo
ODEBRECHT e a PETROQUÍMICA SUAPE e entre o Grupo ODEBRECHT e a CITEPE, praticaram 04
(quatro)  séries  independentes  de  atos  de  lavagem  de  capitais,  as  quais  totalizaram
movimentações  no  valor  global  de  R$ 32.570.000,00.  Assim agiram para  que,  mediante  43
(quarenta  e  três)68 atos  de  lavagem,  fosse  operacionalizada  a  dissimulação  da  origem,
movimentação e disposição de valores escusos auferidos com a prática de crimes de fraude em
licitação e corrupção contra a PETROBRAS. Incorreram, portanto, mediante tais condutas,  na

64 Data da primeira transferência efetuada da TRIDENT para a GUILLEMONT – ANEXO 50, assim como ANEXOS 43 e 44.
65 Data da última transferência efetuada da TRIDENT para a GUILLEMONT – ANEXO 51, assim como ANEXOS 43 e 44.
66 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a SPADA – ANEXO 46, assim como ANEXOS 43 e 44.
67 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
68 Embora cada um dos  43 (quarenta e três) pagamentos consubstancie, isoladamente, uma operação autônoma de
lavagem de dinheiro, o fato de eles terem sido destinados a 04 funcionários públicos distintos, efetuados ao longo de
cerca de 04 anos, utilizando-se de pontes diferentes, contas finais distintas, em contextos diferentes, permite concluir que
os  denunciados  praticaram  04 (quatro)  séries  independentes  de  atos  criminosos  de  branqueamento  de  capitais.  A
absoluta ausência de sucessão circunstancial entre essas séries de crime, ao contrário, o fato de que os pagamentos de
vantagens indevidas aos funcionários da PETROBRAS foram planejados em autêntica sucessão habitual de delitos, com
intuito e destinatários distintos, impõe que a essas 04 (quatro) séries criminosas seja aplicada a regra do art. 69 do CP, ao
passo que aos diferentes pagamentos que em decorrência de cada uma delas foram efetuados – 43 (quarenta e três) no
total – aplica-se a regra do art. 71 do CP.
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prática do delito tipificado no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 04 (quatro) vezes, na
forma do art. 69 do CP69. 

Consolidando-se  as  imputações,  verifica-se  que,  entre  29/06/201170 e
08/05/201371, a denunciada ISABEL IZQUIERDO, de modo consciente e voluntário, no contexto
das atividades da organização criminosa que integrava, em concurso e unidade de desígnios
com os demais denunciados, no intuito de branquear o dinheiro oriundo de crimes praticados
em contratos públicos celebrados entre o Grupo ODEBRECHT e a PETROQUÍMICA SUAPE e entre
o Grupo ODEBRECHT e a CITEPE, praticou 02 (duas) séries independentes de atos de lavagem
de capitais,  as quais totalizaram movimentações no valor global de  R$ 12.870.000,00.  Assim
agiu para que, mediante 18 (dezoito)72 atos de lavagem, fosse operacionalizada a dissimulação
da origem, movimentação e disposição de valores escusos auferidos com a prática de crimes
de corrupção contra a Companhia. Incorreu, portanto, mediante tais condutas,  na prática do
delito tipificado no art. 1º,  caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 02 (duas) vezes, na forma do
art. 69 do CP73. 

Consoante  supramencionado,  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,  contratados  pela
PETROQUÍMICA SUAPE para a construção de uma planta industrial  de PTA e pela CITEPE para
projetos  de  produção  de  filamentos  têxteis  (POY)  e  polietileno  tereftalado  (PET),  ambas
relacionadas  ao Complexo  Petroquímico  Suape,  em Ipojuca/PE,  e  lideradas  pela  PETROQUISA,
ofereceram, prometeram e efetuaram o pagamento de vantagens indevidas aceitas por  PAULO

69 Considerou-se, dentro de cada série de lavagem, que os atos foram praticados dentro de um mesmo contexto, pelo
que se colocam em continuidade delitiva. Assim, dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas ao Grupo
ODEBRECHT para PAULO AQUINO, foram praticados 14 (quatorze) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do
CP. Assim, dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas ao Grupo ODEBRECHT para DJALMA RODRIGUES,
foram praticados 20 (vinte) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Assim, dos pagamentos efetuados a
partir de contas relacionadas ao Grupo ODEBRECHT para  GLAUCO COLEPICOLO, foram praticados  05 (cinco) atos de
lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Assim, dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas ao
Grupo ODEBRECHT para MAURÍCIO GUEDES, foram praticados 04 (quatro) atos de lavagem de valores, na forma do art.
71 do CP. Entre essas quatro séries de lavagem, porém, uma vez que realizadas em contextos diversos, com destinatários
e intuitos distintos, de modo que apresentam potencialidade delitiva própria, considerou-se a prática, pelos denunciados,
por 04 (quatro) vezes, em concurso material, do delito de lavagem de capitais.
70 Data da primeira transferência efetuada da MAGNA para a KATELAND – ANEXO 42, assim como ANEXOS 43 e 44.
71 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a KATELAND – ANEXO 45, assim como ANEXOS 43 e 44.
72 Embora cada um dos 18 (dezoito) pagamentos consubstancie, isoladamente, uma operação autônoma de lavagem de
dinheiro, o fato de eles terem sido destinados a 02 funcionários públicos distintos, efetuados ao longo de cerca de 02
anos,  utilizando-se  de  pontes  diferentes,  contas  finais  distintas,  em  contextos  diferentes,  permite  concluir  que  a
denunciada praticou  02 (duas)  séries  independentes  de atos  criminosos de branqueamento de capitais.  A absoluta
ausência de sucessão circunstancial entre essas séries de crime, ao contrário, o fato de que os pagamentos de vantagens
indevidas aos funcionários da PETROBRAS foram planejados em autêntica sucessão habitual de delitos, com intuito e
destinatários distintos, impõe que a essas 02 (duas) séries criminosas seja aplicada a regra do art. 69 do CP, ao passo que
aos diferentes pagamentos que em decorrência de cada uma delas foram efetuados – 18 (dezoito) no total – aplica-se a
regra do art. 71 do CP.
73 Considerou-se, dentro de cada série de lavagem, que os atos foram praticados dentro de um mesmo contexto, pelo
que se colocam em continuidade delitiva. Assim, dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas ao Grupo
ODEBRECHT para PAULO AQUINO, foram praticados 14 (quatorze) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do
CP. Dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas ao Grupo ODEBRECHT para MAURÍCIO GUEDES, foram
praticados 04 (quatro) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Entre essas duas séries de lavagem, porém,
uma  vez  que  realizadas  em  contextos  diversos,  com  destinatários  e  intuitos  distintos,  de  modo  que  apresentam
potencialidade delitiva própria, considerou-se a prática, pela denunciada, por 02 (duas) vezes, em concurso material, do
delito de lavagem de capitais.

15/61



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

AQUINO,  DJALMA  RODRIGUES, GLAUCO  COLEPICOLO  e  MAURÍCIO  GUEDES,  para  que
praticassem e/ou deixassem de praticar atos de ofício relacionados ao cargo que então ocupavam
no âmbito da Companhia e de sua subsidiária, em benefício da empreiteira.

Nesse  contexto,  o repasse  de  valores  pelo  Grupo  ODEBRECHT  aos  funcionários
públicos se deu, com estratagemas de ocultação e dissimulação, por meio da entrega de valores em
espécie  no  Brasil e  mediante  depósitos  em  contas  mantidas  no  exterior,  cujos  dados  eram
transmitidos por meio de ROGÉRIO ARAÚJO, que, com a anuência de MÁRCIO FARIA, coordenava,
junto com CESAR ROCHA e integrantes do Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT,
a sua operacionalização.74-75

Desde logo, verifica-se que, imbuído do intuito de realizar operações delituosas e o
pagamento de vantagens indevidas a diversos agentes públicos e políticos, o Grupo ODEBRECHT
idealizou e conferiu funcionamento, no âmbito interno da empreiteira, ao denominado  Setor de
Operações  Estruturadas,  destinado  especificamente  ao  controle,  organização,  gestão  e
operacionalização de pagamentos de valores espúrias de maneira maquiada. 

O Setor  de Operações Estruturadas  executava as ordens dos altos executivos do
grupo empresarial e era composto por executivos de confiança da cúpula do Grupo ODEBRECHT,
tais como HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, UBIRACI SANTOS,
MARIA LUCIA TAVARES e ANGELA PALMEIRA.

Conforme revelado pelos colaboradores VINICIUS VEIGA BORIN e MARIA LUCIA DE
SOUZA TAVARES, para a transmissão das ordens de pagamentos indevidas, com o fim de dificultar
eventual  investigação  e  inviabilizar  a  identificação  dos  envolvidos,  o  Setor  de  Operações
Estruturadas  se  utilizava  de  dois  sistemas  de  informática  específicos,  um  para  alimentação  e
controle dos dados financeiros relativos à contabilidade paralela e outro para a comunicação entre
os  envolvidos  nas  transações,  denominados,  respectivamente,  de  “MyWebDay” e  “Drousys”,  e
funcionavam com codinomes e senhas pessoais.76

Nesse  sentido,  a  partir  das  declarações  do  colaborador  VINICIUS  VEIGA BORIN,
restou possível identificar o funcionamento dessa complexa e ardilosa estrutura financeira, erigida
para  viabilizar  pagamentos  ilícitos  e  impedir  a  vinculação  entre  o  pagador  e  o  recebedor  do
dinheiro: as contas mantidas no exterior, controladas por MARCOS GRILLO, executivo do Grupo
ODEBRECHT,  abasteciam  aquelas  controladas  por  FERNANDO  MIGLIACCIO  e/ou  por  LUIZ
EDUARDO  SOARES,  essas,  por  sua  vez,  as  de  OLIVIO RODRIGUES,  sendo  os  valores,  então,
repassados aos beneficiários e/ou a operadores financeiros.77

Igualmente, no âmbito dos respectivos acordos de colaboração premiada firmados
com o Ministério Público Federal, os executivos  CESAR ROCHA,  ROGÉRIO ARAÚJO e  MÁRCIO
FARIA descreveram  parte  da  divisão  de  tarefas  adotada  no  âmbito  do  Setor  de  Operações
Estruturadas e deduziram que, no que respeita aos pagamentos de vantagens espúrias perpetrados
em decorrência do contrato firmado pelo Grupo ODEBRECHT para obras do PTA e do POY-PET,
restaram eles operacionalizados por meio da atuação de seus membros.78

74 ANEXOS 16 a 18 e 52.
75 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES – ANEXOS 53 e 54. 
76 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES – ANEXOS 53 e 54. 
77 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN – ANEXO 53. 
78 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 52.
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ROGÉRIO ARAÚJO, após a anuência de MÁRCIO FARIA e o contato com agentes
públicos e políticos,  bem como o oferecimento,  a solicitação e/ou a aquiescência de que lhes
fossem  repassadas  vantagens  indevidas,  reunia-se  com  CESAR ROCHA,  Diretor  Financeiro  da
empreiteira, a fim de lhe apresentar os codinomes que seriam beneficiados, os valores a serem
pagos, a forma e/ou o local dos pagamentos e o projeto a que se referiam.79

Autorizada a realização das transações por MÁRCIO FARIA, CESAR ROCHA, então,
diligenciava com a área coordenada por HILBERTO SILVA, notadamente junto a ISAIAS UBIRACI, a
sua operacionalização. Para as situações em que os pagamentos se davam em espécie, no Brasil,
eram eles organizados por MARIA LUCIA TAVARES, com a disponibilização do codinome, o local e
uma senha, enquanto os pagamentos em moeda estrangeira se apresentavam de responsabilidade
de ANGELA PALMERA.

Nesse contexto, consoante anteriormente suscitado, parte dos pagamentos espúrios
em  favor  de  PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO
GUEDES restou efetuada por  meio da utilização,  pelos  agentes  do estratagema criminoso,  de
contas mantidas em instituições bancárias localizadas no exterior, em nome de empresas offshores
e  controladas  por  OLIVIO RODRIGUES,  mediante  a  determinação,  na  forma  descrita,  pelos
executivos ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA e CESAR ROCHA.

Consta  do  extrato  do  sistema  “Drousys”,  fornecido  pelos  executivos  ROGÉRIO
ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e  CESAR ROCHA no âmbito dos acordos de colaboração premiada
firmados por eles com o Parquet federal, em seus pormenores, a relação de parte dos pagamentos
espúrios  realizados pelos  representantes  do Grupo ODEBRECHT no âmbito  dos contratos  para
obras do PTA e do POY-PET, entre 2008 e 2014, aos agentes de codinomes “PRISMA” (em suas
variações, “PRISMA1” e “PRISMA2”), “PEIXE”, “JABUTI” (em suas variações, “JABUTIZÃO”, “JABUTI R$”
e “JABUTI OFF”) e ”KEJO”80:

79 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 52.
80 ANEXO 55.
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Posteriormente, a partir dos depoimentos e documentos fornecidos por executivos
do Grupo empresarial, desvelou-se que referidos codinomes pertenciam, respectivamente, a PAULO
ROBERTO  COSTA  (“PRISMA”),  PAULO AQUINO (“PEIXE”),  DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”)  e
GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”)81.

Nesse liame,  o Grupo ODEBRECHT,  utilizando-se de contas por  ela mantidas em
instituições  bancárias  no  exterior  em nome  de  empresas  offshores e  controladas  por  OLIVIO
RODRIGUES,  notadamente da INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD,
KLIENFELD  SERVICES  LTD,  SELECT  ENGINEERING  CONSULTING  AND  SERVICES,  MAGNA
INTERNATIONAL CORP e TRIDENT INTER TRADING LTD., efetuou, entre 18/10/2010 e 19/03/2014,
transferências bancárias para as contas pertencentes a  PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,
GLAUCO COLEPICOLO e MAURÍCIO GUEDES.

Sintetizando-se a totalidade das transferências realizadas pelo Grupo ODEBRECHT,
mediante a utilização de contas mantidas no exterior em nome de empresas offshores, no interesse
dos contratos firmados para as obras do PTA e do POY-PET, que são objeto da presente denúncia,
tem-se o seguinte cenário82:

Pagamentos no exterior – PTA e POY-PET

Nº Data Origem Destinatário Beneficiado Valor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 52.
82 ANEXOS 43, 44 e 56.
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23 13/06/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 13/12/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.100.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL R$ 32.570.000,00

Cumpre ressaltar, nesse aspecto, que as contas mantidas em nome das offshores
INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND  DEVELOPMENT  LTD,  KLIENFELD  SERVICES  LTD,
SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES, MAGNA INTERNATIONAL CORP e TRIDENT
INTER TRADING LTD., utilizadas para o pagamento de vantagens indevidas a  PAULO AQUINO,
DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO GUEDES,  são  relacionadas  ao
Grupo ODEBRECHT, sendo administradas e controladas por OLIVIO RODRIGUES JUNIOR.

Nesse contexto, embora OLIVIO RODRIGUES não estivesse formalmente vinculado
ao Grupo ODEBRECHT, prestava serviços ao conglomerado empresarial  para o desempenho de
atividades ilícitas, agindo como operador financeiro na tutela de seus interesses, notadamente para
que  o  denominado  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  empreiteira  funcionasse  a  contento,
consoante narrado por este órgão ministerial em sede dos Autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000,
5015608-57.2017.4.04.7000 e 5020421-30.2017.4.04.7000.

OLIVIO RODRIGUES atuava,  principalmente,  na abertura  e na  movimentação de
contas  bancárias  mantidas  no  exterior  em  nome  de  empresas  offshores e  não  declaradas  às
autoridades brasileiras, as quais foram comprovadamente utilizadas pelo Grupo ODEBRECHT para a
lavagem de dinheiro proveniente de contratos firmados com a PETROBRAS e para o pagamento de
vantagens indevidas a altos funcionários da Estatal.

Especificamente  no  que  respeita  às  contas  em  nome  da  KLIENFELD  e  da
INNOVATION,  rememore-se,  por  oportuno,  que,  em  sede  da  Ação  Penal  nº  5036528-
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23.2015.4.04.7000,  comprovou-se  que  agentes  ligados  às  empresas  do  Grupo  ODEBRECHT
pagaram valores espúrios no montante aproximado de US$ 67 milhões a PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DE SOUZA DUQUE e PEDRO BARUSCO, ex-funcionários da Estatal, por meio de contas-
correntes mantidas pelo grupo empresarial no exterior, constatando-se, dentre outras, a utilização
das  contas  em  nome  das  offshores S&N,  GOLAC,  SHERKSON,  HAVINSUR,  CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL DEL SUR, KLIENFELD, INNOVATION e ARCADEX.83

Por sua vez, em sede dos autos da Ação Penal nº 5015608-57.2017.4.04.7000, esse
Juízo reconheceu a utilização, pelo Grupo ODEBRECHT, de contas mantidas no exterior em nome
de empresas offshores e de responsabilidade de OLIVIO RODRIGUES, notadamente da MAGNA e
da SELECT, para o pagamento de vantagens indevidas em benefício do ex-Gerente da PETROBRAS
ROBERTO GONÇALVES.84

Nesse  particular,  cumpre  observar  que  os  documentos  remetidos  a  este  órgão
ministerial  pelas  autoridades  antiguanas  dão  conta  de  demonstrar  que  o  denunciado  OLIVIO
RODRIGUES figurava, de fato, como controlador e administrador das contas mantidas naquele país
em  nome  das  offshores  INNOVATION,  KLIENFELD,  SELECT,  MAGNA  e  TRIDENT,  conforme
exemplifica o seguinte excerto, extraído dos documentos atinentes à abertura da conta titularizada
pela TRIDENT junto ao Meinl Bank:85

83 ANEXOS 56 e 57.
84 ANEXOS 58 e 59.
85 ANEXO 60.
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Portanto, OLÍVIO RODRIGUES atuou como operador financeiro em favor do Grupo
ODEBRECHT, por meio do Setor de Operações Estruturadas, realizando movimentações financeiras
de  valores  provenientes  de  crimes  perpetrados  em  desfavor  da  PETROBRAS,  para  que,  após,
houvesse a disponibilização a ex-funcionários públicos corrompidos, a fim de tutelar interesses
escusos do grupo empresarial. Dentre os funcionários públicos corrompidos que receberam valores
no exterior por intermédio do Setor de Operações Estruturadas estão PAULO AQUINO,  DJALMA
RODRIGUES, GLAUCO COLEPICOLO e MAURÍCIO GUEDES.

3.1. Dos atos de lavagem que beneficiaram PAULO AQUINO

O ex-Presidente  da  PETROQUISA  PAULO AQUINO,  em conjunto  com  ROGÉRIO
ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e  CESAR ROCHA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  período
compreendido  entre  29/06/2011  e  08/05/2013  e  no  contexto  das  atividades  da  organização
criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios, ocultou e dissimulou a origem,
a movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 10.500.000,0086-87, mediante a realização de
14  transferências  bancária  s   das  contas  titularizadas  pelas  offshores  MAGNA,  KLIENFELD,
INNOVATION e TRIDENT, controladas por OLIVIO RODRIGUES, para a conta mantida por PAULO
AQUINO em nome da  offshore KATELAND INTERNATIONAL S.A., no Banco Société Genérale, na
Suíça. Tais transferências podem ser assim sintetizadas:

A  realização  dos  pagamentos  em  benefício  da  KATELAND  resta  corroborada,
outrossim, por mensagens de e-mail e extratos do sistema “Drousys”, mencionando a realização de
pagamentos  ao  codinome  “PEIXE”,  pertencente,  consoante  anteriormente  deduzido,  a  PAULO
AQUINO88:

86 ANEXOS 43 e 44.
87 ANEXO 61.
88 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 62.
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Pagamentos a PAULO AQUINO – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 29/06/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
2 25/07/2011 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
3 06/10/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
4 17/11/2011 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
5 14/12/2011 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 800.000,00
6 13/06/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
7 11/07/2012 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
8 04/10/2012 KLIENFELD KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
9 30/11/2012 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
10 13/12/2012 MAGNA KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 1.300.000,00
11 16/01/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
12 19/02/2013 TRIDENT KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
13 28/03/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00
14 08/05/2013 INNOVATION KATELAND PAULO AQUINO (“PEIXE”) R$ 650.000,00

TOTAL R$ 10.500.000,00
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Ademais, esta Força-Tarefa do Ministério Público Federal recebeu das autoridades
Suíças, pedido de cooperação jurídica internacional e respectiva documentação, concernentes às
investigações conduzidas naquele país  em desfavor de  PAULO AQUINO (SV.16.0562-LEN)89.  Os

89 ANEXO 63.
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documentos remetidos revelam que a conta da KATELAND mantida no Banco Société Genérale, na
Suíça, pertence, de fato, a PAULO AQUINO90:

Perante o Banco Société Genérale,  PAULO AQUINO sustentou que os pagamentos
efetuados em favor da KATELAND seriam decorrentes de serviços de consultoria prestados por ele
às empresas TRIDENT, INNOVATION e KLEINFELD, apresentando, na oportunidade, o documento
correspondente. Entretanto, conforme anteriormente referido, essas empresas estão relacionadas,
em verdade, ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT e, no caso, viabilizaram a
lavagem de bens em favor de PAULO AQUINO.

90 ANEXO 64.
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Observe-se, por oportuno, que, conforme levantamento realizado pelas autoridades
suíças, PAULO AQUINO mantém as seguintes contas bancárias em instituições bancárias sediadas
na Suíça:

Ademais, o executivo ROGÉRIO ARAÚJO declinou ter auxiliado PAULO AQUINO na
abertura de conta no exterior junto a MARCELO LAMBERTINI, Diretor do Banco Société Genérale
no Uruguai.91

Depois  que  tomou  conhecimento  que  investigações  conduzidas  no  âmbito  da
Operação Lava Jato o implicavam, PAULO AQUINO reconheceu que mantinha contas, em nome de
empresas offshores, na Suíça.92

Ressalte-se,  conforme  se  depreende  da  tabela  anteriormente  colacionada,  que
ISABEL IZQUIERDO figura, ao lado de PAULO AQUINO, como procuradora não apenas da conta
titularizada pela KATELAND, mas, igualmente, de todas as contas identificadas pelas autoridades
daquele país como relacionadas ao ex-Presidente da PETROQUISA.93

Isso  se  explica  na medida em que  ISABEL IZQUIERDO atuava  como auxiliar  de
MARCELO LAMBERTINI (representante do Banco Société Générale) no Brasil, mais especificamente
no Rio de Janeiro/RJ.94

Entre as atividades desempenhadas por  ISABEL IZQUIERDO estava a recepção de
clientes brasileiros, dentre eles aqueles funcionários públicos indicados por ROGÉRIO ARAÚJO, a
exemplo de  PAULO AQUINO,  coleta de dados e documentos necessários à abertura de novas
contas junto à instituição bancária suíça, e, ainda, realização de medidas de know your customer.95

Compulsando-se  os  documentos  remetidos  pelas  autoridades  helvéticas  a  este
órgão  ministerial  no  âmbito  da  transferência  de  investigação  atinente  ao  investigado  PAULO
AQUINO, verifica-se que ISABEL IZQUIERDO atuou na abertura da conta em nome da KATELAND
INTERNATIONAL S.A.,  junto ao Banco Société  Générale,  na  Suíça,  bem como na  realização de
procedimentos de know your customer96:

91 ANEXOS 16 a 18.
92 ANEXO 65.
93 ANEXO 63.
94 ANEXOS 16, 34, 66 e 67.
95 ANEXOS 16, 34, 66 e 67.
96 ANEXOS 63 e 64.
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Banco Titular da conta Procuradores Dados da conta

SOCIETE GENERALE KATELAND International SA 4316490

SOCIETE GENERALE JUNE Investment Holding 4326570

SOCIETE GENERALE Paulo Cézar AMARO AQUINO

Responsável 
econômico

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

Paulo Cézar AMARO 
AQUINO

Isabel IZQUIERDO
Paulo Cézar AMARO AQUINO

4316730
SHARIFES
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A atuação de ISABEL IZQUIERDO em favor de PAULO AQUINO resta corroborada,
ainda, pelo resultado do afastamento do sigilo telefônico autorizado por esse Juízo em sede dos
Autos nº 5040684-83.2017.4.04.7000, o qual demonstrou a existência, no período de 05/10/2012 a
01/07/2014,  de  38  (trinta  e  oito)  ligações  telefônicas  mantidas  entre  terminais  telefônicos
pertencentes  à denunciada e aqueles de  PAULO AQUINO,  conforme demonstra  o  Relatório de
Informação nº 36/2018 – ASSPA/PRPR.97

Ademais, o caráter ilícito das atividades desempenhadas por  ISABEL IZQUIERDO
queda-se reforçado, outrossim, por documentos apreendidos em sua residência98,  a exemplo de
planilha  intitulada  “SOCIETE  GENERALE”  que  contém  dados  bancários  de  contas  mantidas  no
exterior,  notadamente junto à instituição bancária na Suíça,  por diversos agentes,  os quais são
identificados com os respectivos “seudónimo” (do espanhol, “pseudônimo”), conforme demonstra o
seguinte excerto99:

97 ANEXO 68.
98 Colhidos quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados por esse Juízo em sede dos Autos
nº 5040688-23.2017.4.04.7000.
99 ANEXO 69.
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Nela encontra-se, em sua segunda página, o denunciado PAULO AQUINO100:

Outros documentos, apreendidos em mídias digitais com a investigada101 e constantes
de  sua  caixa  de  e-mails102,  corroboram a  relação  mantida  entre  ISABEL IZQUIERDO e  PAULO
AQUINO103.

O  dolo  da  denunciada  resta  corroborado,  assim,  pelos  diversos  elementos
anteriormente descritos, que demonstram o conhecimento, por  ISABEL IZQUIERDO, de que seus
clientes ocupavam importantes cargos públicos e do intuito espúrio que caracterizava as transações
por eles perpetradas por meio das contas mantidas no exterior.

Em sentido semelhante,  restaram apreendidas na residência da investigada,  ainda,
diversas tabelas contendo registros e controles dos honorários auferidos por  ISABEL IZQUIERDO
quando de sua atuação como agente financeira  e na consecução do pagamento de vantagens

100 ANEXO 69.
101 Colhidos quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados por esse Juízo em sede dos
Autos nº 5040688-23.2017.4.04.7000.
102 Afastamento de sigilo telemático autorizado por esse Juízo em sede dos Autos nº 5040897-89.2017.4.04.7000.
103 ANEXO 70.
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indevidas  a  funcionários  públicos,  permitindo-lhe auferir  um rendimento anual  de mais  de US$
100.000,00.104

Inobstante,  extrai-se  da  Informação  de  Pesquisa  e  Investigação  –  IPEI  nº
PR201800008, elaborada pela Receita Federal do Brasil, que, apenas recentemente, notadamente
após a deflagração da 46ª fase da Operação Lava Jato, oportunidade na qual a denunciada tomou
conhecimento de que figurava como um dos alvos da investigação, ISABEL IZQUIERDO procedeu
à  retificação  de  suas  declarações  de  imposto  de  renda,  referentes  aos  últimos  cinco  anos,
especificamente no que respeita a rendimentos recebidos no exterior, os quais não haviam sido
declarados ou haviam sido informados em valores substancialmente menores, o que culminou na
majoração da renda dessa natureza de R$ 930.470,16 para R$ 3.322.721,61, um aumento de mais
de 257%.105-106

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,
nomeadamente  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e  CÉSAR ROCHA,  mediante a atuação do
operador financeiro OLÍVIO RODRIGUES, ao ex-funcionário da PETROQUISA PAULO AQUINO, que,
por sua vez, se valeu dos serviços da agente financeira ISABEL IZQUIERDO para que as operações
de lavagem de capitais fossem operacionalizadas.

3.2. Dos atos de lavagem que beneficiaram DJALMA RODRIGUES

O ex-Diretor da PETROQUISA  DJALMA RODRIGUES,  em conjunto com  ROGÉRIO
ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e  CESAR ROCHA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  período
compreendido  entre  16/12/2010  a  19/03/2014  e  no  contexto  das  atividades  da  organização
criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios, ocultou e dissimulou a origem,
a movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 17.700.000,00107, mediante a realização de
20 transferências, das contas mantidas em nome das offshores INNOVATION, KLIENFELD, SELECT e
MAGNA, controladas por  OLIVIO RODRIGUES,  para contas ligadas a  DJALMA RODRIGUES em
nome das offshores SPADA LTD, MAHER INVEST LIMITED, GREENWICH OVERSEAS GROUP e SPIDER
CONSULTANT LTD.108 Tais transferências podem ser assim sintetizadas:

104 ANEXO 71.
105 ANEXO 72.
106 Destacou a autoridade fazendária, por oportuno, que, de acordo com os dados recentemente apresentados por
ISABEL IZQUIERDO, as principais fontes de renda da denunciada decorrem, sobretudo, de rendimentos recebidos no
exterior (58%) e da venda de imóveis (23%), anotando-se, ainda, rendimentos de aplicações financeiras (5%), rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas (4%) e outros (9%) - ANEXO 72.
107 ANEXOS 43 e 44.
108 ANEXOS 43 e 44.
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Observe-se,  nesse sentido,  que referidas transações são confirmadas não apenas
pelos extratos bancários cujo conteúdo restou sumarizado na tabela acima109, mas, igualmente, por
ordens de pagamentos atinentes às contas em comento, extraídas dos sistemas de controles do
Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT110,  que fazem menção ao codinome “JABUTI”,
pertencente,  consoante  anteriormente  deduzido,  a  DJALMA RODRIGUES,  como  exemplifica  o
seguinte excerto:

109 Documentos obtidos no âmbito do acordo de colaboração premiada firmados pelos executivos ROGÉRIO ARAÚJO,
MÁRCIO FARIA e CESAR ROCHA com o Ministério Público Federal – ANEXOS 43 e 44.
110 Documentos fornecidos pelo Grupo ODEBRECHT mediante solicitação formulada por este órgão ministerial atrelada
ao acordo de leniência firmado pelo grupo empresarial  – ANEXO 73.
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Pagamentos a DJALMA RODRIGUES – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 16/12/2010 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
2 31/03/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
3 10/05/2011 KLIENFELD SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.000.000,00
4 24/05/2011 SELECT SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 2.000.000,005 01/06/2011 INNOVATION SPADA DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”)
6 22/09/2011 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00
7 06/10/2011 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,00
8 29/11/2011 SELECT GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.600.000,00
9 14/12/2011 INNOVATION GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 800.000,0010 29/12/2011 MAGNA GREENWICH DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”)
11 22/05/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
12 13/06/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
13 11/07/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.200.000,00
14 04/10/2012 KLIENFELD MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 450.000,00
15 30/11/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
16 13/12/2012 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 1.100.000,00
17 15/01/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
18 19/02/2013 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI”) R$ 550.000,00
19 19/03/2014 INNOVATION MAHER DJALMA RODRIGUES (“JABUTI OFF”) R$ 1.600.000,00
20 19/03/2014 INNOVATION SPIDER DJALMA RODRIGUES (“JABUTIZÃO”) R$ 1.600.000,00

TOTAL R$ 17.700.000,00
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Os registros desses pagamentos encontram-se,  ainda,  nas mensagens de e-mails
trocadas  entre  os  funcionários  do  Setor  de  Operações  Estruturadas,  das  quais  constam,  por
diversas ocasiões,  menções a “JABUTI”,  codinome de  DJALMA RODRIGUES,  e os valores a ele
repassados111:

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,
nomeadamente  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e  CÉSAR ROCHA,  mediante a atuação do
operador  financeiro  OLÍVIO RODRIGUES,  ao  ex-Diretor  de  Novos  Negócios  da  PETROQUISA
DJALMA RODRIGUES, mediante a prática de atos de lavagem de ativos.

111 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 62.
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3.3. Dos atos de lavagem que beneficiaram GLAUCO COLEPICOLO

GLAUCO COLEPICOLO,  em conjunto com  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e
CESAR ROCHA, de modo consciente e voluntário, no período compreendido entre 22/09/2011 e
14/12/2011  e  no  contexto  das  atividades  da  organização  criminosa  que  integravam,  em
concurso e unidade de desígnios, ocultou e dissimulou a origem, a movimentação, a disposição
e a  propriedade de  R$ 2.000.000,00,  mediante a realização de  5 transferências bancárias das
contas titularizadas pelas  offshores  KLIENFELD SERVICES LTD, MAGNA INTERNATIONAL CORP e
INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND  DEVELOPMENT  LTD,  controladas  por  OLIVIO
RODRIGUES,  para  a  conta  PALMVIEW MANAGEMENT CO,  indicada  a  ROGÉRIO ARAÚJO por
BERNARDO FREIBURGHAUS112. Tais transferências podem ser assim sintetizadas113:

Cumpre salientar, nessa senda, que referidas transações são confirmadas não apenas
pelos extratos bancários cujo conteúdo restou sumarizado na tabela acima114, mas, igualmente, por
ordens de pagamentos atinentes às contas em comento, extraídas dos sistemas de controles do
Setor  de  Operações  Estruturadas  da  ODEBRECHT115,  que  fazem  menção  ao  codinome “KEJO”,
pertencente,  consoante  anteriormente  deduzido,  a  GLAUCO COLEPICOLO,  como  exemplifica  o
seguinte excerto:

112 ANEXOS 16 a 18.
113ANEXOS 43 e 44.
114 Documentos obtidos no âmbito do acordo de colaboração premiada firmados pelos executivos ROGÉRIO ARAÚJO,
MÁRCIO FARIA e CESAR ROCHA com o Ministério Público Federal – ANEXOS 43 e 44.
115 Documentos fornecidos pelo Grupo ODEBRECHT mediante solicitação formulada por este órgão ministerial atrelada
ao acordo de leniência firmado pelo grupo empresarial  – ANEXO 74.
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Pagamentos a GLAUCO COLEPICOLO – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 22/09/2011 KLIENFELD PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
2 16/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
3 31/10/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
4 17/11/2011 MAGNA PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00
5 14/12/2011 INNOVATION PALMVIEW GLAUCO COLEPICOLO (“KEJO”) R$ 400.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00
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A  realização  dos  pagamentos  em  benefício  de  GLAUCO COLEPICOLO,  referido
mediante a utilização de sua alcunha “KEJO”, utilizando-se, para tal, da conta mantida em nome da
PALMVIEW MANAGEMENT CO.  LTD,  resta  corroborada,  outrossim,  por  mensagens de e-mail  e
extratos do sistema “Drousys”, mencionando a realização de pagamentos 116:

116 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 62.
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Nesse contexto,  no caso específico dos autos,  os valores provenientes do Grupo
ODEBRECHT que aportavam na conta PALMVIEW eram, posteriormente, mediante a atuação do
operador financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS, disponibilizados ao então Gerente da PETROBRAS
GLAUCO COLEPICOLO117.

Mencione-se, desde logo, que, consoante se faz cediço, BERNARDO FREIBURGHAUS
era, no esquema da organização criminosa que se erigiu no seio e em desfavor da PETROBRAS,
importante  operador  financeiro  e  autêntico  representante  dos  interesses  da  ODEBRECHT,
utilizando-se, para tal, de contas bancárias mantidas no exterior e titularizadas por offshores, a fim
de transferir, de forma dissimulada, os valores indevidos aos referidos agentes, também em contas
mantidas em outros países.

Nessa senda, diversos elementos evidenciam que  GLAUCO COLEPICOLO figurava
como “cliente” de BERNARDO FREIBURGHAUS, na medida em que o operador financeiro auxiliou o
ex-funcionário da PETROBRAS a abrir, junto a instituições bancárias sediadas no exterior, as contas
das quais figurava como beneficiário econômico, bem como a movimentá-las, de acordo com os
interesses de GLAUCO COLEPICOLO118.

117 ANEXOS 16 e 34.
118 ANEXOS 75 a 77.
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Assim, BERNARDO FREIBURGHAUS procedeu aos trâmites, ainda no ano 2000, para
a  abertura  de  conta  mantida  por  GLAUCO COLEPICOLO em  nome  da  empresa  offshore
MOETCHANDON119:

Verifica-se,  ainda,  do  “perfil  de  cliente”  atinente  à  conta  mantida  em  nome  da
DROPJACK, pertencente a GLAUCO COLEPICOLO, que a indicação e a recomendação do cliente foi
realizada por BERNARDO FRAIBURGHAUS120:

119 ANEXOS 75 e 76, notadamente p. 14.
120 ANEXOS 75 e 76, notadamente p. 69-ss.
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Não  suficiente,  BERNARDO  FREIBURGHAUS  atuou,  ainda,  no  gerenciamento  da
conta mantida em nome da DROPJACK (nº 123834) junto ao banco Pictet, na Suíça,  auxiliando
GLAUCO COLEPICOLO em decorrência do amplo conhecimento que possuía na área, conforme
demonstra o seguinte excerto121:

121 ANEXOS 75 e 77, notadamente p. 23-ss.
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Nesse contexto, verifica-se que, inobstante a conta mantida em nome da PALMVIEW
não fosse titularizada pelo ex-funcionário da Estatal GLAUCO COLEPICOLO, eram os valores a ele
posteriormente destinados, em decorrência de sua atuação em favor do Grupo ODEBRECHT no
âmbito  de  diversos  contratos  firmados  com  a  PETROBRAS,  mediante  a  atuação  do  operador
financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS. Em verdade, a utilização de conta intermediária e a atuação
de agente especializado na entrega de valores “lavados” a funcionários públicos corrompidos são
fatores que, somados aos demais, apenas servem a sobressaltar o intento espúrio e a busca pela
clandestinidade das condutas criminosas pelos sujeitos participantes do estratagema delituoso,
não desconstituí-los.

De outro canto, mensagens de e-mail e extratos do sistema “Drousys”, mencionando
a realização  de  pagamentos  aos  codinomes  “KEQ”,  “KEJO”  e  “KPOOL”,  pertencente,  consoante
anteriormente deduzido, a GLAUCO COLEPICOLO, especificamente atreladas às obras do PTA e do
POY-PET, corroboram a manutenção de negócios espúrios entre o ex-Gerente da PETROBRAS e o
Grupo ODEBRECHT122: 

122 ANEXOS 16 a 18, 21, 22, 62 e 74.
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Importante  ressaltar,  nesse  particular,  que os  pagamentos realizados pelo Grupo
ODEBRECHT  em  favor  de  GLAUCO COLEPICOLO não  se  limitaram  àqueles  anteriormente
entabulados.  Documentos encaminhados pelo grupo empresarial  a esta  Força-Tarefa,  mediante
solicitação, no bojo das obrigações assumidas no âmbito do acordo de leniência firmado com o
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Parquet  federal,  evidenciam a  realização de  transações  espúrias  ao  ex-funcionário  público,  no
período de 09/12/2008 a 12/06/2012, em decorrência de diversas obras adjudicadas pelo Grupo
ODEBRECHT com a PETROBRAS, especificamente da GASVAP, da RNEST e de PTA e POY-PET, as
quais foram realizadas mediante a entrega de valores em espécie e a utilização de contas mantidas
no  exterior  em  nome  de  empresas  offshores,  notadamente  da  PALMVIEW  e  da  KENWICK,
totalizando pagamentos de mais de R$ 60.000.000,00.123

Ainda  no  que  respeita  às  condutas  delituosas  perpetradas  por  GLAUCO
COLEPICOLO,  o  ex-Gerente  da  PETROBRAS,  comparecendo de maneira  espontânea à  sede  do
Departamento  de  Polícia  Federal  no  Paraná,  apresentou  uma  planilha  em  que  indicou  os
pagamentos realizados em seu benefício,  destacando aqueles  que seriam provenientes  do ex-
funcionário  da  PETROBRAS e  então operador  financeiro  MÁRIO MIRANDA em decorrência  de
serviços supostamente lícitos por eles mantidos, os quais totalizariam US$ 6.060.000,00, sem, de
outro canto, apontar os pagamentos que foram realizados pelo Grupo ODEBRECHT,  declinando,
tão somente, que somariam US$ 7.000.000,00.124

Reconheceu, assim, a despeito de algumas inconsistências, que recebeu vantagens
indevidas provenientes do Grupo ODEBRECHT, no período de 2001/2002 a 2014, sendo que, em um
primeiro momento, os valores lhe foram repassados mediante a entrega de valores em espécie por
um  operador  financeiro,  e,  posteriormente,  procedeu  à  abertura  de  contas  na  Suíça  para  o
recebimento de vantagens espúrias, as quais eram controladas por BERNARDO FREIBURGHAUS.125

Na  mesma  oportunidade,  GLAUCO COLEPICOLO reconheceu  perante  aquelas
autoridades que mantém contas em instituições financeiras no exterior em nome das empresas
offshores KALVAZ,  MOET  CHANDON  e  DROPJACK,  além  de  uma  conta  em  nome  próprio,
manifestando,  ainda,  a  vontade  de  repatriar  a  integralidade  dos  valores  por  ele  mantidos  no
exterior.126 Os documentos fornecidos pelo investigado GLAUCO COLEPICOLO demonstram que o
ex-Gerente da PETROBRAS era, de fato, beneficial owner de referidas contas127.

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,
nomeadamente  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e  CÉSAR ROCHA,  mediante a atuação do
operador  financeiro  BERNARDO  FREIBURGHAUS,  ao  ex-funcionário  da  PETROBRAS  GLAUCO
COLEPICOLO,  que,  por  sua  vez,  se  valeu  dos  serviços  do  operador  financeiro  BERNARDO
FREIBURGHAUS para  a  concretização  dos  recebimentos,  mediante  a  prática  de  atos  de
branqueamento de capitais.

3.4. Dos atos de lavagem que beneficiaram MAURÍCIO GUEDES

MAURÍCIO  GUEDES,  em  conjunto  com  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e
CESAR ROCHA, de modo consciente e voluntário, no período compreendido entre 24/10/2012 e
03/12/2012  e  no  contexto  das  atividades  da  organização  criminosa  que  integravam,  em
concurso e unidade de desígnios, ocultou e dissimulou a origem, a movimentação, a disposição

123 ANEXOS 74 e 78.
124 ANEXOS 79 a 81.
125 ANEXOS 79 a 81.
126 ANEXOS 79 a 81.
127 ANEXOS 79 a 81.
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e a propriedade de R$ 2.370.000,00, mediante a realização de 4 transferências, a partir da conta
TRIDENT INTER TRADING LTD.,  controlada por  OLIVIO RODRIGUES,  para a conta mantida por
MAURÍCIO GUEDES em nome da offshore GUILLEMONT INTERNATIONAL S.A., no Banco Société
Genérale, na Suíça. Tais transferências podem ser assim sintetizadas128-129:

Conforme deduzido pelo executivo ROGÉRIO ARAÚJO, à época em que MAURÍCIO
GUEDES ocupava o cargo de Gerente Executivo, porquanto todas as questões atinentes à Área de
Abastecimento  eram a  ele  levadas,  estando  ligado  a  diversos  projetos,  o  Grupo  ODEBRECHT,
almejando  a  manutenção  de  um  bom  relacionamento  e  a  possibilidade  de  favorecimento  à
empreiteira,  a  exemplo  da  aceleração  da  aprovação  de  aditivos  com  diversos  Gerentes,  a
atualização de assuntos internos à PETROBRAS, dentre outras questões, efetuou a promessa do
pagamento do montante total de US$ 2.000.000,00.130

Nesse  sentido,  aceita  a  promessa  de  pagamento  de  vantagens  indevidas
provenientes do Grupo ODEBRECHT por MAURÍCIO GUEDES, ROGÉRIO ARAÚJO apresentou um
representante  do  Banco  Société  Générale  (Suíça)  no  Uruguai,  MARCELO  LAMBERTINI,  ao  ex-
Gerente da PETROBRAS, a fim de que procedesse à abertura de uma conta para o recebimento dos
valores.131 

MAURÍCIO GUEDES procedeu,  assim, à abertura de conta em nome da  offshore
GUILLEMONT INTERNATONAL SA junto ao Société Générale, na Suíça.132

Os documentos obtidos por este órgão ministerial  por meio de Pedido Ativo de
Assistência Mútua mantido com a Suíça demonstram que a conta mantida em nome da offshore
GUILLEMONT  junto  ao  Banco  Société  Générale  naquele  país  possui  o  ex-funcionário  da
PETROBRAS como seu representante, procurador e beneficiário final133:

128 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 34.
129ANEXOS 43 e 44.
130 ANEXOS 16, 34 e 82.
131 ANEXO 83.
132 ANEXOS 16 e 34.
133 ANEXOS 84 e 85, notadamente p. 08.
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Pagamentos a MAURÍCIO GUEDES – PTA e POY-PET
Nº Data Origem Destinatário Beneficiado Valor
1 24/10/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”) R$ 1.230.000,002 25/10/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”)
3 06/11/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”) R$ 630.000,00
4 03/12/2012 TRIDENT GUILLEMONT MAURÍCIO GUEDES (“AZEITONA”) R$ 510.000,00

TOTAL R$ 2.370.000,00
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Os valores transferidos a MAURÍCIO GUEDES por meio da GUILLEMONT, contudo,
inobstante abarcassem, outrossim, as obras do PTA e do POY-PET, restaram lançados internamente
no controle financeiro da empresa, a fim de distribuir e diluir os custos, como valores pagos em
decorrência das obras da Refinaria Henrique Lage – REVAP e da Refinaria Presidente Getúlio Vargas
– REPAR, assim como do PTA e do POY-PET.134

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

134 ANEXOS 16 e 34.
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transferências milionárias a  MAURÍCIO GUEDES, detentor do codinome "AZEITONA"135, na conta
mantida  em  nome  da  offshore GUILLEMONT  junto  ao  Banco  Société  Générale,  na  Suíça,
relacionados, na listagem, às obras da REPAR e da REVAP136:

Conforme consta do Relatório de Informação nº 56/2017 – ASSPA/PRPR, elaborado
com fulcro nos documentos fornecidos pelo colaborador naquela ocasião, a conta mantida em
nome  da  GUILLEMONT  INTERNATIONAL  S.A.  recebeu  valores  provenientes  das  contas
INNOVATION RESEARCH ENG. DEVELOPMENT LTD.,  MAGNA INTERNATIONAL CORP. e TRIDENT
INTER TRADING LTD. no montante total de US$ 1.500.691,00137:

Entretanto,  os  documentos  bancários  encaminhados  pelas  autoridades  suíças  ao
Parquet  federal  dão  conta  de  informar  que,  em  verdade,  os  valores  repassados  pelo  grupo
empresarial ao ex-Gerente da PETROBRAS não se resumiram às transações anteriormente listadas,
ultrapassando, em muito, aqueles valores, a exemplo da seguinte transação138:

135 ANEXOS 16 a 18, 21, 22 e 52.
136 ANEXO 40.
137 ANEXO 82.
138 ANEXOS 84, 86 e 87.
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Além  disso,  o  agente  que,  representando  os  interesses  do  Grupo  ODEBRECHT,
atuava junto Meinl Bank Antigua, VINICIUS BORIN, afirmou no âmbito do acordo de colaboração
premiada firmado com este órgão ministerial que, dentre as operações aparentemente suspeitas
perpetradas  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  empreiteira,  estaria  o  repasse  de  US$
1.659.282,72 das contas KLIENFELD, MAGNA e INNOVATION para a GUILLEMONT139-140. 

O  próprio  denunciado  MAURÍCIO GUEDES reconheceu,  nessa  senda,  em  seu
depoimento perante as autoridades policiais,  que possuía uma conta no exterior,  notadamente
junto ao Banco Société Générale, a qual foi aberta por pessoa indicada por ROGÉRIO ARAÚJO, a
representante "ISABEL", que possuía um escritório em Ipanema, no Rio de Janeiro/RJ.141

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

Conforme  anteriormente  suscitado,  as  investigações  conduzidas  no  âmbito  da
Operação  Lava  Jato  demonstraram  que  ISABEL IZQUIERDO desempenhava  a  atividade  de
secretária  administrativa  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  contratada  para  auxiliar  MARCELO LAMBERTINI,
representante do Banco Société Générale que atuava no Uruguai.142

Nesse  sentido,  ISABEL IZQUIERDO,  conhecendo  os  propósitos  espúrios  desses
contatos, recebia os clientes brasileiros, dentre eles aqueles indicados por  ROGÉRIO ARAÚJO, a
exemplo de MAURÍCIO GUEDES, e angariava os dados e os documentos necessários à abertura de

139 ANEXO 53.
140 VINICIUS BORIN apontou como transações suspeitas, ainda, outras transferências anteriormente narradas, a exemplo
da transferência de US$ 12.747.406,49 para a SUN OASIS ENTERPRISES LIMITED, de US$ 2.628.485,00 para a SPIDER
CONSULTANT LTD., de US$ 3.940.051,61 para a MAHER INVEST LIMITED, de US$ 2.065.910,00 para a SPLENDID CORE
LIMITED e de US$ 5.589.997,14 para a KATELAND INTERNATIONAL (ANEXO 53).
141 ANEXO 88.
142 ANEXOS 16, 34 e 66 e 67.

41/61



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

uma nova conta junto à instituição bancária suíça, procedendo, ainda, à realização de medidas de
know your customer.143

Compulsando-se  os  documentos  remetidos  pelas  autoridades  helvéticas  a  este
órgão ministerial no âmbito do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal atinente ao
investigado MAURÍCIO GUEDES, verifica-se que ISABEL IZQUIERDO atuou na abertura da conta
em nome da GUILLEMONT INTERNATIONAL S.A., junto ao Banco Société Générale, na Suíça144:

Em sentido semelhante, a documentação encaminhada pelas autoridades da Suíça
comprovam não apenas a efetiva atuação de ISABEL IZQUIERDO na abertura da conta em comento

143 ANEXOS 16, 34 e 66 e 67.
144 ANEXOS 84 e 85, notadamente p. 49.
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e a realização de mecanismos de  know your customer, mas, igualmente, que a investigada atuava
junto a MARCELO LAMBERTINI na representação do banco suíço145:

Ademais,  ISABEL IZQUIERDO,  tutelando  os  interesses  espúrios  de  MAURÍCIO
GUEDES,  atuou,  igualmente,  na  gestão  e  na  movimentação  da  conta  mantida  em  nome  da
empresa  offshore  GUILLEMONT. Nesse sentido,  por exemplo, veja-se mensagem de e-mail  cujo
assunto é “4317150 GUILLEMONT”, em que a denunciada encaminha a agentes do Banco Société
Générale – endereços com o domínio “@socgen.com” – ordens de compra e de transferência, bem
como solicitação de emissão de cartão de crédito e de débito146:

145 ANEXOS 84 e 85, notadamente p. 70.
146 ANEXOS 84 e 89, notadamente p. 39.
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Importante  ressaltar,  nesse  particular,  que,  inobstante  tenha  o  denunciado
MAURÍCIO GUEDES alegado  arrependimento  quanto  ao  recebimento  dos  valores  ilícitos
provenientes do Grupo ODEBRECHT em decorrência de sua atuação no zelo dos interesses da
empreiteira perante a PETROBRAS147, o ex-Gerente da Estatal utilizou-se por muitos meses da conta
bancária em comento, realizando transações e investimentos, emitindo cartões de crédito, dentre
outras condutas.148

Ainda no que respeita à atuação bastante ativa de ISABEL IZQUIERDO a fim de zelar
pelos interesses escusos do então Gerente da PETROBRAS, o resultado do afastamento do sigilo
telefônico  autorizado por  esse  Juízo  em sede  dos  Autos  nº  5040684-83.2017.4.04.7000,  o  qual
demonstrou  a  existência,  no  período  de  17/10/2012  a  31/01/2014,  de  140  (cento  e  quarenta)
ligações telefônicas mantidas entre terminais telefônicos pertencentes à denunciada e aqueles de
MAURÍCIO GUEDES149, conforme demonstra o Relatório de Informação nº 36/2018 – ASSPA/PRPR.150

147 ANEXO 89.
148 ANEXOS 84 a 88 e 90.
149 ANEXOS 91 e 92.
150 ANEXO 68.
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Ademais,  quando  do  cumprimento  de  medidas  de  busca  e  apreensão  criminal
autorizadas  por  esse  Juízo151,  restaram  apreendidos,  na  residência  da  denunciada,  diversos
documentos atinentes à conta mantida em nome da GUILLEMONT152,  os quais demonstram, uma
vez mais, a proximidade da investigada com  MAURÍCIO GUEDES e as atividades criminosas por
eles perpetradas.

Nessa senda, o caráter ilícito das atividades desempenhadas por ISABEL IZQUIERDO
queda-se evidenciado, outrossim, por outros documentos apreendidos em sua residência, a exemplo
de planilha intitulada “SOCIETE GENERALE” que contém dados bancários de contas mantidas no
exterior, notadamente junto à instituição bancária na Suíça, por diversos agentes, inclusive com os
respectivos “seudónimo” (do espanhol, “pseudônimo”), conforme demonstra o seguinte excerto153:

Assim,  o  dolo  da  denunciada  resta  corroborado,  assim,  pelos  diversos  elementos
anteriormente descritos, que demonstram o conhecimento, por  ISABEL IZQUIERDO, de que seus
clientes ocupavam importantes cargos públicos e do intuito espúrio que caracterizava as transações
por eles perpetradas por meio das contas mantidas no exterior.

Em sentido semelhante, têm-se, ainda, diversas tabelas contendo registros e controles
dos honorários auferidos por ISABEL IZQUIERDO quando de sua atuação como agente financeira e
na consecução do pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos, dentre as quais a
GUILLEMONT, permitindo-lhe auferir um rendimento anual de mais de US$ 100.000,00.154

Inobstante, consoante anteriormente suscitado, extrai-se da Informação de Pesquisa
e  Investigação  –  IPEI  nº  PR201800008,  elaborada  pela  Receita  Federal  do  Brasil,  que,  apenas

151 Autos nº 5040688-23.2017.4.04.7000.
152 ANEXO 71.
153 ANEXO 69.
154 ANEXO 71.

45/61



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

recentemente,  notadamente  após  a  deflagração  da  46ª  fase  da  Operação  Lava  Jato,  em
20/10/2017, oportunidade na qual a denunciada tomou conhecimento de que figurava como um
dos alvos  da investigação,  ISABEL IZQUIERDO procedeu à retificação de suas  declarações de
imposto  de  renda,  referentes  aos  últimos  cinco  anos,  especificamente  no  que  respeita  a
rendimentos  recebidos  no  exterior,  os  quais  não  haviam  sido  declarados  ou  haviam  sido
informados em valores substancialmente menores, o que culminou na majoração da renda dessa
natureza de R$ 930.470,16 para R$ 3.322.721,61, um aumento de mais de 257%.155

Destacou  a  autoridade  fazendária,  por  oportuno,  que,  de  acordo  com  os  dados
recentemente apresentados por  ISABEL IZQUIERDO, as principais fontes de renda da denunciada
decorrem, sobretudo, de rendimentos recebidos no exterior (58%) e da venda de imóveis (23%),
anotando-se, ainda, rendimentos de aplicações financeiras (5%), rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas (4%) e outros (9%).

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,
nomeadamente  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e  CÉSAR ROCHA,  mediante a atuação do
operador financeiro  OLÍVIO RODRIGUES,  ao ex-funcionário da PETROBRAS MAURÍCIO GUEDES,
que, por sua vez, se valeu dos serviços da agente financeira ISABEL IZQUIERDO para a concretização
dos recebimentos, mediante a prática de atos de branqueamento de capitais.

3.5. Conclusão

A partir da análise dos elementos de prova acima mencionados, pode-se concluir,
portanto, pela existência de robustas provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da
conduta delitiva de PAULO AQUINO, DJALMA RODRIGUES, GLAUCO COLEPICOLO e MAURÍCIO
GUEDES, que receberam valores ilícitos do Grupo ODEBRECHT, notadamente por determinação de
ROGÉRIO  ARAÚJO, MÁRCIO  FARIA  e CÉSAR  ROCHA,  por  meio  da  atuação  do  operador
financeiro OLIVIO RODRIGUES e da agente financeira ISABEL IZQUIERDO, mediante a utilização
de técnicas de ocultação e dissimulação de sua origem e natureza, como contrapartida por sua
atuação em favor do Grupo ODEBRECHT em projetos de interesse do Grupo, notadamente os do
PTA e do POY-PET.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de  16/12/2010156 a  19/03/2014157,
os denunciados ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA e OLIVIO RODRIGUES, de
modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das  atividades  da  organização  criminosa  que
integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios, dissimularam  a  origem,  disposição,
movimentação  e  propriedade  do  montante  total  de  R$ 32.570.000,00, provenientes  direta  e
indiretamente  dos  crimes  de  organização  criminosa  e  corrupção  contra  a  PETROBRAS e  suas
subsidiárias,  mediante  43  (quarenta  e  três)  operações,  concentradas  em  04  (quatro)  séries
distintas de branqueamento de capitais,  e violaram o disposto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº
9.613/98.

155 ANEXO 72.
156 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a SPADA – ANEXO 46, assim como ANEXOS 43 e 44.
157 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
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Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 29/06/2011158 a 08/05/2013159, o
denunciado PAULO AQUINO, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades da
organização criminosa que integrava, em concurso e unidade de desígnios com os seus demais
membros, dissimulou a origem, disposição, movimentação e propriedade do montante total de R$
10.500.000,00,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de  organização  criminosa  e
corrupção  contra  a  PETROBRAS  e  suas  subsidiárias,  mediante  14  (quatorze)  pagamentos
diferidos, e violou o disposto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 16/12/2010160 a 19/03/2014161, o
denunciado  DJALMA  RODRIGUES,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das
atividades da organização criminosa que integrava, em concurso e unidade de desígnios com
os  seus  demais  membros, dissimulou  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do
montante  total  de  R$  17.700.000,00,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de
organização criminosa e corrupção contra a PETROBRAS e suas subsidiárias,  mediante 20 (vinte)
pagamentos diferidos, e violou o disposto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 22/09/2011162 a 14/12/2011163, o
denunciado  GLAUCO  COLEPICOLO,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das
atividades da organização criminosa que integrava, em concurso e unidade de desígnios com
os  seus  demais  membros, dissimulou  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do
montante  total  de  R$  2.000.000,00,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de
organização criminosa e corrupção contra a PETROBRAS e suas subsidiárias,  mediante 5 (cinco)
pagamentos diferidos,  e violou o disposto no art. 1º,  V e VII,  da Lei nº 9.613/98 (na redação
anterior à Lei nº 12.683/2012).

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 24/10/2012164 a 03/12/2012165, o
denunciado MAURÍCIO GUEDES, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades
da organização criminosa que integrava,  em concurso e  unidade de desígnios  com os  seus
demais  membros, dissimulou a origem, disposição, movimentação e propriedade do montante
total  de  R$  2.370.000,00,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de  organização
criminosa e corrupção contra a PETROBRAS e suas subsidiárias, mediante 4 (quatro) pagamentos
diferidos, e violou o disposto no art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/98 (na redação anterior à Lei nº
12.683/2012).

158 Data da primeira transferência efetuada da MAGNA para a KATELAND – ANEXO 42, assim como ANEXOS 43 e 44.
159 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a KATELAND – ANEXO 45, assim como ANEXOS 43 e
44.
160 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a SPADA – ANEXO 46, assim como ANEXOS 43 e 44.
161 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
162 Data da primeira transferência efetuada da KLIENFELD para a PALMVIEW – ANEXO 48, assim como ANEXOS 43 e
44.
163 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a PALMVIEW – ANEXO 49, assim como ANEXOS 43 e
44.
164 Data da primeira transferência efetuada da TRIDENT para a GUILLEMONT – ANEXO 50, assim como ANEXOS 43 e
44.
165 Data da última transferência efetuada da TRIDENT para a GUILLEMONT – ANEXO 51, assim como ANEXOS 43 e 44.
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Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 29/06/2011166 a 08/05/2013167, a
denunciada ISABEL IZQUIERDO, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades
da organização criminosa que integrava,  em concurso e  unidade de desígnios  com os  seus
demais  membros, dissimulou a origem, disposição, movimentação e propriedade do montante
total  de  R$  12.870.000,00, provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de  organização
criminosa e corrupção contra a PETROBRAS e suas subsidiárias, mediante 18 (dezoito) operações,
concentradas  em  04  (quatro)  séries  distintas  de  branqueamento  de  capitais,  e  violaram  o
disposto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98.

4 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No período compreendido, pelo menos entre  meados de 2006168 e  19/03/2014169,
PAULO  AQUINO, DJALMA  RODRIGUES,  GLAUCO  COLEPICOLO,  MAURÍCIO  GUEDES e
ISABEL IZQUIERDO, de modo consciente, voluntário, e em concurso e unidade de desígnios com
outros  membros  da  organização  criminosa  em  comento,  sobretudo  PAULO  ROBERTO  COSTA,
PEDRO BARUSCO, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA e OLIVIO RODRIGUES170, além
de outros agentes públicos, políticos e operadores corrompidos, bem como agentes de todas as
demais  empresas  cartelizadas  que  atuaram  criminosamente  perante  a  PETROBRAS  no  mesmo
período, integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas em todo o território nacional, inclusive no Estado do Paraná, com a finalidade de praticar
crimes contra a administração pública e em detrimento da PETROBRAS, notadamente cartel, fraude
a licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de
dinheiro e outros, bem como obter, direta e indiretamente, as vantagens indevidas derivada de tais
crimes. 

Assim agindo,  PAULO AQUINO, DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO,
MAURÍCIO  GUEDES e ISABEL  IZQUIERDO incorreram na  prática  do delito  de pertinência  a
organização criminosa, previsto no art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei nº
12.850/13.

Consoante  narrado  em  oportunidades  anteriores,  a  organização  criminosa  ora
descrita é integrada por quatro diferentes núcleos: o  primeiro composto por administradores de

166 Data da primeira transferência efetuada da MAGNA para a KATELAND – ANEXO 42, assim como ANEXOS 43 e 44.
167 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a KATELAND – ANEXO 45, assim como ANEXOS 43 e
44.
168 Em 04/10/2006,  o Conselho de Administração da PETROQUÍMICA SUAPE,  em consonância com as decisões da
Diretoria da PETROBRAS, autorizou a negociação e a contratação com o Grupo Odebrecht (ANEXO 11), culminando na
assinatura,  em  13/10/2006,  do  Contrato  nº  011/2006,  entre  a CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A.  e  a
PETROQUÍMICA  DE  PERNAMBUCO  –  PETROQUÍMICA  SUAPE,  cujo  objeto  era  a  “prestação,  pela  CONTRATADA  à
CONTRATANTE, de serviços de consultoria e planejamento para estruturação de escopo de empreendimento, definição de
tecnologia e consolidação de projeto básico, (...)”, atrelados à Planta de PTA do Complexo Petroquímico de Suape/PE, com
prazo de 01 (um) ano (ANEXOS 12 e 13), e no âmbito do qual restaram adotadas diversas medidas (ANEXO 14) para, ao
fim, a negociação e a assinatura de um contrato de aliança (ANEXO 12).
169 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
170 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram
denunciados nos Autos nº 5036528-23.2015.4.04.7000 e OLIVIO RODRIGUES nos Autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000.
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diversas empreiteiras cartelizadas; o segundo por funcionários públicos corruptos, notadamente da
PETROBRAS;  o  terceiro por  representantes  dos  partidos  políticos  que,  em troca  de  vantagens
indevidas recebidas das empresas cartelizadas, nomeavam e davam sustentação aos funcionários
corruptos  da  PETROBRAS;  e  o  quarto,  por  sua vez,  subdividido em subnúcleos,  integrado por
operadores financeiros e do mercado negro. A imputação do delito de organização criminosa na
presente denúncia restringe-se, todavia, a apenas cinco agentes, pois, em relação aos demais, uma
parte  já  está  sendo  processada  perante  esse  Juízo  Federal e  outra  parte  será  processada
oportunamente em denúncias autônomas.171

A organização criminosa ora descrita atuou no desvio e lavagem de ativos ilícios
obtidos em decorrência de obras conduzidas pela PETROBRAS em todo o território nacional, a
exemplo dos Estados do PARANÁ, SÃO PAULO, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO e outros, conforme
deduzido  nas  diversas  acusações  criminais  que  tramitam  ou  tramitaram  em  conexão  na
denominada Operação Lava Jato.

Seus integrantes atuaram, conforme exposto, de forma estruturalmente ordenada,
caracterizada  pela  divisão  formal  e  informal  de  tarefas  e  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e
indiretamente,  vantagem indevida derivada dos crimes de cartel,  fraude a licitações,  corrupção
(ativa e passiva) e lavagem de dinheiro em relação a obras contratadas pela PETROBRAS no âmbito
das Diretorias de Abastecimento e de Serviços, então comandadas por PAULO ROBERTO COSTA e
RENATO DUQUE.

Sinteticamente e de modo a destacar alguns de seus integrantes cuja atuação já foi
reconhecida por este Juízo, a organização criminosa estava assim estruturada:

1.  PAULO  ROBERTO  COSTA:  aceitou  e  recebeu  promessas  de  pagamento  de
vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do cartel, tendo sido fundamental sua
qualidade de funcionário de alto escalão da PETROBRAS, como Diretor de Abastecimento, para a
consecução  do  objetivo  criminoso,  pois,  nessa  condição,  zelou  pelos  interesses  das  empresas
cartelizadas  em  contratos  no  âmbito  da  Estatal,  inclusive,  no  caso  específico  dos  autos,  dos
contratos de aliança firmados pelo Grupo ODEBRECHT com a PETROQUÍMICA SUAPE e com a
CITEPE, uma vez que o Setor Petroquímico se encontrava relacionado à Diretoria comandada por
PAULO ROBERTO COSTA. De igual forma, atuou em operações de lavagem de capitais provenientes
de contratos firmados por grandes empreiteiras com a PETROBRAS;

2. ROGÉRIO ARAÚJO: na condição de Diretor de empresas do Grupo ODEBRECHT,
foi  um  dos  principais  responsáveis  por  representar  as  empresas  do  grupo  empresarial  na
interlocução com agentes públicos e políticos, com o intuito de zelar por seus objetivos. ROGÉRIO
ARAÚJO  também  foi  o  responsável  corromper  e  operacionalizar  o  pagamento  de  vantagens
indevidas  a  PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO
GUEDES,  assim como, em geral, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA.
Ainda, ROGÉRIO ARAÚJO foi também responsável por viabilizar a disponibilização de dinheiro em
espécie, em território brasileiro, mediante articulação entre representantes do Setor de Operações
Estruturadas do Grupo ODEBRECHT e os denunciados, a partir da utilização de contas bancárias
mantidas em instituições bancárias sediadas no exterior, em nome de empresas  offshores, a eles
relacionadas;

3.  MÁRCIO FARIA:  Diretor  do Grupo ODEBRECHT,  representava  a  empreiteira  no

171 Com base no art. 80 do CPP.
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âmbito do cartel de empresas que atuava na PETROBRAS. MÁRCIO FARIA, do mesmo modo, por
sua  posição  hierárquica  no  âmbito  da  empreiteira,  também  era  responsável  por  autorizar  as
promessas  e  os  pagamentos  de  propinas  aos  funcionários  corrompidos  da  PETROBRAS,
notadamente  a  PAULO AQUINO,  DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO e  MAURÍCIO
GUEDES,  assim como, em geral, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA.
Além  disso,  MÁRCIO  FARIA,  em  conjunto  com  ROGÉRIO  ARAÚJO,  discutia  com  os  demais
integrantes  dos  Consórcios  integrados  pela  ODEBRECHT,  quando  fosse  o  caso,  tais  práticas
criminosas, dividindo funções e responsabilidades nos pagamentos de vantagens ilícitas;

4. CÉSAR ROCHA: na qualidade de Responsável Financeiro do Grupo ODEBRECHT,
responsabilizava-se, sobretudo, por acordar, programar, organizar e gerenciar a forma em que se
dariam e pela liberação de pagamentos referentes aos valores destinados aos agentes públicos e
políticos,  conforme referido no item 3 da presente denúncia.  Recebeu de MÁRCIO FARIA e de
ROGÉRIO ARAÚJO as  orientações  para  realização dos  pagamentos  de  propina  efetuados  pelo
Grupo ODEBRECHT no interesse das plantas de PTA e de POY-PET;

5.  PAULO  AQUINO:  Desempenhou  as  atividades  de  Gerente  Executivo  do
Abastecimento Petroquímica e  Fertilizantes  e  de Presidente  do Conselho de Administração da
PETROQUÍMICA SUAPE. Nessa condição, foi fundamental à consecução da contratação de aliança
firmada entre o Grupo ODEBRECHT e as empresas ligadas à PETROBRAS para as obras das plantas
de  PTA  e  POY-PET,  notadamente  mediante  o  recebimento  de  vantagens  indevidas,  consoante
pormenorizadamente descrito no item 2 da presente denúncia. Ademais, utilizando-se dos serviços
prestados  pela  agente  financeira  ISABEL IZQUIERDO,  perpetrou  atos  de  branqueamento  de
capitais,  mediante  a  utilização de  contas  mantidas  no exterior  em nome de empresa  offshore
consoante descrito no item 3.1;

6.  DJALMA  RODRIGUES:  Na  qualidade  de  Gerente  de  Novos  Negócios  da
PETROQUISA,  foi  responsável  pelo projeto do Complexo Petroquímico de Suape/PE e por  seu
direcionamento,  assim como pelo relacionamento com os sócios privados e pela  indicação dos
representantes da PETROQUISA nos negócios em comento, possuindo relevante papel, portanto, na
celebração dos contratos de aliança entre o Grupo ODEBRECHT e a PETROQUÍMICA SUAPE e entre o
Grupo ODEBRECHT e a CITEPE, consoante narrado no item 2 supra. Ainda, no que se refere às
condutas de lavagem de dinheiro, DJALMA RODRIGUES, conforme descrito no capítulo 3.2 dessa
peça,  recebeu vantagens ilícitas mediante a utilização de contas bancárias abertas em nome de
offshores na Suíça;

7. GLAUCO COLEPICOLO: Na condição de Gerente ligado à Área de Engenharia da
PETROBRAS, era responsável pelo acompanhamento e fiscalização cotidianos das obras das plantas
de  PTA  e  de  POY-PET,  auferindo,  por  sua  atuação,  ao  permitir  um  bom  trânsito  do  Grupo
ODEBRECHT,  vantagens  indevidas.  Para  o  recebimento  dos  montantes  espúrios,  GLAUCO
COLEPICOLO valeu-se dos serviços do operador financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS e de conta
mantida no exterior em nome de empresa offshore, conforme pormenorizadamente narrado no item
3.3  desta  denúncia. Entretanto,  diversos  elementos  probatórios  angariados  no  decorrer  das
investigações,  consoante  referido  no  item 2  desta  exordial  acusatória,  apontam que  a  atuação
delituosa de GLAUCO COLEPICOLO não circunscreveu apenas os fatos denunciados na presente
oportunidade, estendendo-se, ainda, exemplificativamente, às obras da Refinaria Abreu e Lima –
RNEST; 

8.  MAURÍCIO  GUEDES:  Auferiu  vantagens  indevidas  do  Grupo  ODEBRECHT  em
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decorrência de sua condição de Gerente ligado à Área de Abastecimento da PETROBRAS e de sua
atuação no zelo dos interesses espúrios da empreiteira, conforme descrito no item 2 supra. A fim
de que restassem integralizados os  valores provenientes  do grupo empresarial,  utilizou-se dos
serviços prestados pela agente financeira  ISABEL IZQUIERDO, bem como de conta mantidas na
Suíça em nome de empresa offshore, consoante descrito no tópico 3.4 desta denúncia. Entretanto,
diversos elementos probatórios angariados no decorrer das investigações, consoante referido nos
itens 2 e 3.4 desta exordial acusatória, demonstram que MAURÍCIO GUEDES agiu criminosamente
em favor do Grupo ODEBRECHT não apenas nas obras das  plantas de PTA e de POY-PET, mas,
outrossim, nas obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR e da Refinaria Henrique Lage -
REVAP;

9.  ISABEL IZQUIERDO:  Desempenhava a atividade de secretária administrativa no
Rio de Janeiro/RJ, contratada para auxiliar MARCELO LAMBERTINI, representante do banco suíço
Société Générale que atuava no Uruguai, de modo que, conhecendo os propósitos espúrios desses
contatos, recebia os clientes brasileiros, dentre eles aqueles indicados por  ROGÉRIO ARAÚJO, a
exemplo de PAULO AQUINO e de  MAURÍCIO GUEDES, e angariava os dados e os documentos
necessários à abertura de uma nova conta junto à instituição bancária suíça, procedendo, ainda, à
realização de medidas de  know your customer,  além de atuar na representação do banco e de
clientes e no gerenciamento de contas.

Evidente,  portanto,  que  PAULO  AQUINO, DJALMA  RODRIGUES,  GLAUCO
COLEPICOLO  e MAURÍCIO GUEDES,  na condição de funcionários públicos da PETROBRAS e da
PETROQUISA,  e  ISABEL IZQUIERDO,  enquanto agente financeira,  agiram em concurso com os
demais integrantes da organização criminosa ora descrita, tendo, mediante atuação mútua, bem
como graças ao agir delituoso de outros agentes integrantes do estratagema criminoso que se
erigiu no âmbito e em desfavor da Estatal, sido beneficiados, respectivamente, com o pagamento
de vantagens indevidas e com o pagamento de comissões, mediante a prática, pelo menos, de atos
de corrupção passiva, corrupção ativa e de lavagem de ativos.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno compreendido entre, pelo menos
meados  de  2006172 e  19/03/2014173, PAULO  AQUINO, DJALMA  RODRIGUES,  GLAUCO
COLEPICOLO,  MAURÍCIO GUEDES e ISABEL IZQUIERDO, em conjunto, dentre outros agentes,
com  PAULO  ROBERTO  COSTA,  PEDRO  BARUSCO,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA,  CÉSAR
ROCHA e OLIVIO RODRIGUES174, agindo em conluio e com unidade de desígnios, associaram-se
com outros agentes em organização criminosa para, de modo consciente e voluntário, promover,
constituir  e  integrar,  pessoalmente e por interpostas pessoas,  organização criminosa,  de forma

172 Em 04/10/2006,  o Conselho de Administração da PETROQUÍMICA SUAPE,  em consonância com as decisões da
Diretoria da PETROBRAS, autorizou a negociação e a contratação com o Grupo Odebrecht (ANEXO 11), culminando na
assinatura,  em  13/10/2006,  do  Contrato  nº  011/2006,  entre  a CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A.  e  a
PETROQUÍMICA  DE  PERNAMBUCO  –  PETROQUÍMICA  SUAPE,  cujo  objeto  era  a  “prestação,  pela  CONTRATADA  à
CONTRATANTE, de serviços de consultoria e planejamento para estruturação de escopo de empreendimento, definição de
tecnologia e consolidação de projeto básico, (...)”, atrelados à Planta de PTA do Complexo Petroquímico de Suape/PE, com
prazo de 01 (um) ano (ANEXOS 12 e 13), e no âmbito do qual restaram adotadas diversas medidas (ANEXO 14) para, ao
fim, a negociação e a assinatura de um contrato de aliança (ANEXO 12).
173 Data das últimas transferências efetuadas da INNOVATION para a SPIDER e para a MAHER – ANEXO 47, assim como
ANEXOS 43 e 44.
174 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram
denunciados nos Autos nº 5036528-23.2015.4.04.7000 e OLIVIO RODRIGUES nos Autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000.
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estruturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter, direta e
indiretamente,  vantagens  ilícitas  mediante  o  cometimento  de  crimes  contra  a  Administração
Pública e em detrimento da PETROBRAS e da PETROQUISA, de lavagem de ativos, dentre outros, e
violaram o disposto no art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/13,
incorrendo, assim, na prática do delito de pertinência a organização criminosa.

5 – CAPITULAÇÕES

Diante  de  todo  o  exposto,  em  virtude  dos  crimes  praticados  em  desfavor  da
PETROBRAS, o Ministério Público Federal denuncia:

1)  ROGÉRIO ARAÚJO  e MÁRCIO FARIA,  pela prática, no  período compreendido
entre meados de 2006 e 01/09/2010, por 1 (uma) vez, do delito de corrupção ativa, em sua forma
majorada, previsto no art. 333,   caput   e parágrafo único, do Código Penal;

2)  PAULO  AQUINO,  DJALMA  RODRIGUES,  MAURÍCIO  GUEDES  e  GLAUCO
COLEPICOLO, pela prática, no período compreendido entre meados de 2006 e 01/09/2010, por 1
(uma) vez, do delito de corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, previsto no art.
317,   caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal;

3)  ROGÉRIO  ARAÚJO, MÁRCIO  FARIA,  CÉSAR  ROCHA,  OLIVIO  RODRIGUES,
ISABEL  IZQUIERDO  e PAULO  AQUINO, pela  prática,  no  período  compreendido  entre
29/06/2011 e 08/05/2013, por  14 vezes,  em  continuidade delitiva  (art. 71/CP), do  delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei  nº 9.613/98  ;

4)  ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA,  CÉSAR ROCHA, OLIVIO RODRIGUES  e
DJALMA RODRIGUES, pela prática, no período compreendido entre  16/12/2010 e 19/03/2014,
por  20  vezes,  em  continuidade  delitiva  (art.  71/CP),  do  delito  de  lavagem  de  capitais  ,
previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei nº 9.613/98  ; 

5)  ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA,  CÉSAR ROCHA, OLIVIO RODRIGUES  e
GLAUCO COLEPICOLO, pela prática, no período compreendido entre 22/09/2011 e 14/12/2011,
por  05  vezes,  em  continuidade  delitiva  (art.  71/CP),  do  delito  de  lavagem  de  capitais  ,
previsto no artigo 1º, V e VII, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012)  ; 

6)  ROGÉRIO  ARAÚJO, MÁRCIO  FARIA,  CÉSAR  ROCHA,  OLIVIO  RODRIGUES,
ISABEL  IZQUIERDO  e MAURÍCIO  GUEDES, pela  prática,  no  período  compreendido  entre
24/10/2012 e 03/12/2012, por  04 vezes,  em  continuidade delitiva  (art. 71/CP), do  delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/98 (na redação anterior à
Lei 12.683/2012)  ;

7) PAULO AQUINO, DJALMA RODRIGUES,  GLAUCO COLEPICOLO,  MAURÍCIO
GUEDES e ISABEL IZQUIERDO pela prática, pelo menos entre meados de 2006 e 19/03/2014, do
delito de organização criminosa  , previsto no art. 2º,        caput       e §4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º,
ambos da Lei nº 12.850/13  .
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6 – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para responderem à
acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a serem processados no rito comum
ordinário  (art.  394,  §1º,  I,  do  CPP),  até  final  condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmada  a
imputação, nas penas da capitulação;

b) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;
c) seja conferida prioridade a esta Ação Penal, com base no art. 11.2 da Convenção

de Palermo (Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto Legislativo
231/2003 e Decreto 5.015/2004);

d) seja  decretado  o  perdimento  do  produto  e  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu
equivalente,  incluindo aí  os numerários  bloqueados em contas  e investimentos bancários  e os
montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante  de  R$  32.570.000,00,  correspondente ao  valor  repassado  a  título  de  vantagens
indevidas  a  PAULO  AQUINO,  DJALMA  RODRIGUES,  GLAUCO  COLEPICOLO  e MAURÍCIO
GUEDES  no  interesse  dos  contratos  firmados  pelo  Grupo  ODEBRECHT  com  a  Administração
Pública Federal, em especial com a PETROBRAS e empresas coligadas, notadamente no que tange
às obras de PTA e de POY-PET, descritos nesta denúncia;

e)  sem prejuízo do disposto na  alínea  anterior,  a  determinação da  perda,  em
favor da União, do montante de  R$ 21.800.000,00,  correspondente ao  dobro   do valor total
dos numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.1”
da  presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pelo  Grupo  ODEBRECHT  ao
denunciado  PAULO  AQUINO,  com  sua  destinação  nos  termos  do  art.  7º,  §  1º,  da  Lei  nº
9.613/98;

f) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de  R$ 56.800.000,00,  correspondente ao  dobro   do valor total
dos numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.2”
da  presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pelo  Grupo  ODEBRECHT  ao
denunciado DJALMA RODRIGUES, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº
9.613/98;

f) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de R$ 4.000.000,00, correspondente ao dobro   do valor total dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.3” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pelo  Grupo  ODEBRECHT  ao
denunciado GLAUCO COLEPICOLO, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº
9.613/98;

f) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de R$ 4.740.000,00, correspondente ao dobro   do valor total dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.4” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pelo  Grupo  ODEBRECHT  ao
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denunciado  MAURÍCIO GUEDES,  com sua destinação nos termos do art.  7º,  § 1º,  da Lei  nº
9.613/98.

Curitiba, 27 de abril 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

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1) FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA175, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.429.538-59 e
no RG sob o nº 16.325.585 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza
Aranha, 60, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP;
2) PATRICK HORBACH FAIRON, funcionário da PETROBRAS, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº
293.710.580-72, residente e domiciliado na Rua José Linhares, 30, ap. 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;
3)  PAULO ROBERTO COSTA176, brasileiro, nascido em 01/01/1954, filho de Evolina Pereira da Silva
Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.612.879-15, residente na Rua Ivaldo de Azambuja, casa 30,
Condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, CEP 22.793-316, Rio de Janeiro/RJ;
4) VINICIUS VEIGA BORIN177, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.340.278-79, residente na

175 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5028125-94.2017.4.04.7000) – ANEXO 93 (documento sigiloso).
176 Colaborador,  conforme Acordo  de  Colaboração  Premiada  por  ele  celebrado  com o  Ministério  Público  Federal,
homologado pelo e. Supremo Tribunal Federal na Petição n. 5209/2014 e cuja execução é acompanhada por esse Juízo
nos Autos nº 5065094-16.2014.404.7000 – ANEXO 94.
177 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal  e
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5029481-61.2016.4.04.7000 – ANEXO 95.
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Rua Pierina Peruzzo, 103, Cidade São Francisco, São Paulo/SP.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5040688-23.2017.4.04.7000  (Busca  e  Apreensão),
5040686-53.2017.4.04.7000 (Afastamento de sigilos bancário e fiscal), 5040685-68.2017.4.04.7000
(Afastamento de sigilo telemático), 5040895-22.2017.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telefônico),
5022766-66.2017.4.04.7000  (Petição  6823/STF),  5071379-25.2014.4.04.7000  (IPL  Odebrecht),
5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

1  – O Ministério Público Federal  oferece denúncia em separado em desfavor de
CESAR  RAMOS  ROCHA,  DJALMA  RODRIGUES  DE  SOUZA,  GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI,
ISABEL IZQUIERDO MENDIBURO DEGENRING BOTELHO, MÁRCIO FARIA DA SILVA, MAURÍCIO
DE  OLIVEIRA  GUEDES,  OLIVIO  RODRIGUES  JUNIOR,  PAULO  CEZAR  AMARO  AQUINO  e
ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, com anexos que a integram para os devidos fins, os quais podem
ser assim sintetizados:

Anexo Descrição

Anexo 1
Termo de Acordo de Colaboração Premiada de CESAR RAMOS ROCHA e respectiva decisão de
homologação – documento cujo conteúdo possui caráter sigiloso.

Anexo 2
Termo de Acordo de Colaboração Premiada de MÁRCIO FARIA DA SILVA e respectiva decisão de
homologação – documento cujo conteúdo possui caráter sigiloso.

Anexo 3
Termo  de  Acordo  de  Colaboração  Premiada  de  ROGÉRIO  SANTOS  DE  ARAÚJO  e  respectiva
decisão de homologação – documento cujo conteúdo possui caráter sigiloso.

Anexo 4 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ano XXXII, nº 161, datado de 30/08/2006.

Anexo 5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da PETROBRAS QUÍMICA S.A – PETROQUISA, realizada em
01/06/2006.

Anexo 6
Relatório  Anual  da  Administração  2009,  relativo  à  PETROBRAS  QUÍMICA S.A  –  PETROQUISA,
datado de 09/03/2010.

Anexo 7
Relatório  Anual  da  Administração  2010,  relativo  à  PETROBRAS  QUÍMICA S.A  –  PETROQUISA,
datado de 29/03/2011.

Anexo 8
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, instituída por meio
do DIP DABAST 000209/2015, de 18/12/2015.

Anexo 9 Continuação do documento anterior.

Anexo 10
Dados  extraídos  do  sistema  da  Receita  Federal  do  Brasil,  concernente  ao  ex-funcionário  da
PETROBRAS ANTONIO JORGE ABDALLA KURBAN.

Anexo 11
Ata  da  Reunião  do  Conselho  de  Administração  da  COMPANHIA  PETROQUÍMICA  DE
PERNAMBUCO – PETROQUÍMICASUAPE, datada de 04/10/2006.

Anexo 12 Contrato nº 011/2006,  firmado entre a PETROQUÍMICASUAPE e a CONSTRUTORA NORBERTO
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ODEBRECHT S.A., em 13/06/2006.

Anexo 13
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, instituída por meio
do DIP CI-DS 17/2015, de 23/03/2015.

Anexo 14
Boletins de Medição de Serviços – BMS, confecionados pelo Grupo ODEBRECHT, no âmbito do
Contrato nº 011/2006, referentes ao período de 11/2006 a março/2007.

Anexo 15
Contrato nº 014/2010,  celebrado entre  a CITEPE e a ODEBRECHT,  para a construção de duas
plantas industriais.

Anexo 16
Certidão  concernente  à  remessa  de  mídia  contendo  a  gravação  audiovisual  de  Termos  de
colaboração à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Anexo 17 Termo de Colaboração nº 02 de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 18
Extratos  bancários  fornecidos  no  âmbito  do  acordo  de  colaboração  premiada  de  ROGÉRIO
SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 19
Contrato nº 027/2008, celebrado entre a PETROQUÍMICA SUAPE e a ODEBRECHT, acompanhada
de outros documentos.

Anexo 20
Termo de Declaração de PATRICK HORBACH FAIRON, prestado perante a CIA da PETROBRAS (DIP
DABAST-209/2015).

Anexo 21 Termo de Colaboração nº 03 de MÁRCIO FARIA DA SILVA.

Anexo 22
Extratos bancários fornecidos no âmbito do acordo de colaboração premiada de MÁRCIO FARIA
DA SILVA.

Anexo 23
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, instituída por meio
do DIP DABAST 70/2014, de 25/04/2014.

Anexo 24 Continuação do documento anterior.

Anexo 25
Troca de e-mails apreendida, encartada pela autoridade policial em sede dos Autos nº 5071379-
25.2014.4.04.7000, Evento 112, AP-INQPOL8.

Anexo 26
Agenda manuscrita apreendida, encartada no âmbito dos Autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000,
Evento 110, AP-INQPOL2

Anexo 27
Documento intitulado “Relação de Brindes Especiais – 2010”, encartado no âmbito dos Autos nº
5071379-25.2014.4.04.7000, Evento 109, AP-INQPOL2.

Anexo 28
Relatório de entrada e saída na PETROBRAS, no período de 01/01/2000 a 31/12/2005, relativo a
ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 29
Certidão no sentido de que restou fornecida documentação pelo escritório TRENCH, ROSSI E
WATANABE ADVOGADOS, contratado pela PETROBRAS.

Anexo 30
Cópia  de  e-mail  remetido  ao  Parquet federal  por  escritório  de  advocacia  contratado  pela
PETROBRAS para a realização de investigação independente.

Anexo 31 Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 408, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal.

Anexo 32 Currículo funcional de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES.

Anexo 33
Termo de transcrição do depoimento de MAURÍCIO GUEDES em sede dos Autos nº 5012331-
04.2015.4.04.7000, reduzido a termo no evento 835.

Anexo 34 Termo de Colaboração Complementar de ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO.

Anexo 35
Termo de Transcrição do depoimento de GLAUCO COLEPICOLO em sede dos Autos nº 5083360-
51.2014.4.04.7000.

Anexo 36
Documento anexo à representação apresentada pela autoridade policial em sede dos Autos nº
50502-30.2015.4.04.7000, Evento 1, ANEXO2, p. 106-109.
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Anexo 37
Representação  apresentada  pela  autoridade  policial  em  sede  dos  Autos  nº  50502-
30.2015.4.04.7000, Evento 1, p. 15-17.

Anexo 38
Representação  apresentada  pela  autoridade  policial  em  sede  dos  Autos  nº  50502-
30.2015.4.04.7000, Evento 1, p. 19.

Anexo 39
Termo de Transcrição do depoimento prestado por ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, no âmbito da
Ação Penal nº 5024266-70.2017.4.04.7000.

Anexo 40
Termo de Transcrição do depoimento prestado por CELSO ARARIPE no âmbito da Ação Penal nº
5019501-27.2015.4.04.7000, Evento 164.

Anexo 41
Cópia  de  e-mail  remetido  ao  Parquet federal  por  escritório  de  advocacia  contratado  pela
PETROBRAS para a realização de investigação independente.

Anexo 42
Extrato da conta MAGNA, fornecido pelo colaborador CESAR RAMOS ROCHA, da qual consta a
transferência de valores para a conta KATELAND, em 29/06/2011.

Anexo 43
Documentos  fornecidos  no  âmbito  do  Acordo  de  Colaboração  Premiada  de  CESAR  RAMOS
ROCHA.

Anexo 44 Continuação do documento anterior.

Anexo 45
Extrato  da  conta  INNOVATION,  fornecido  pelo  colaborador  CESAR  RAMOS ROCHA,  da  qual
consta a transferência de valores para a conta KATELAND, em 05/08/2013.

Anexo 46
Extrato  da  conta  INNOVATION,  fornecido  pelo  colaborador  CESAR  RAMOS ROCHA,  da  qual
consta a transferência de valores para a conta SPADA, em 16/12/2010.

Anexo 47
Extrato  da  conta  INNOVATION,  fornecido  pelo  colaborador  CESAR  RAMOS ROCHA,  da  qual
consta a transferência de valores para a conta MAHER, em 19/03/2014.

Anexo 48
Extrato da conta KLIENFELD, fornecido pelo colaborador CESAR RAMOS ROCHA, da qual consta a
transferência de valores para a conta PALMVIEW, em 22/09/2011.

Anexo 49
Extrato  da  conta  INNOVATION,  fornecido  pelo  colaborador  CESAR  RAMOS ROCHA,  da  qual
consta a transferência de valores para a conta PALMVIEW, em 15/12/2011.

Anexo 50
Extrato da conta TRIDENT, fornecido pelo colaborador CESAR RAMOS ROCHA, da qual consta a
transferência de valores para a conta GUILLEMONT, em 24/10/2012.

Anexo 51
Extrato da conta TRIDENT, fornecido pelo colaborador CESAR RAMOS ROCHA, da qual consta a
transferência de valores para a conta GUILLEMONT, em 03/12/2012.

Anexo 52 Termo de Colaboração nº 03 e anexos de CESAR RAMOS ROCHA.

Anexo 53 Termo de Colaboração nº 01 de VINICIUS VEIGA BORIN.

Anexo 54 Termo de Colaboração nº 05 de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES.

Anexo 55
Documentos  fornecidos  no  âmbito  do  Acordo  de  Colaboração  Premiada  de  CESAR  RAMOS
ROCHA.

Anexo 56
Denúncia  apresentada  pelo  MPF  em  sede  dos  Autos  nº 5036528-23.2015.4.04.7000  (Grupo
ODEBRECHT).

Anexo 57 Sentença proferida por esse Juízo em sede da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000.

Anexo 58
Denúncia apresentada pelo MPF em sede dos Autos nº 5015608-57.2017.4.04.7000 (ROBERTO
GONÇALVES).

Anexo 59 Sentença proferida por esse Juízo em sede da Ação Penal nº 5015608-57.2017.4.04.7000.

Anexo 60 Documentos bancários atinentes à abertura da conta TRIDENT INTER TRADING LTD.

Anexo 61
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta  Força-Tarefa,  com
fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.
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Anexo 62
Documentos  fornecidos  no  âmbito  do  Acordo  de  Colaboração  Premiada  de  CESAR  RAMOS
ROCHA.

Anexo 63
Ofício  recebido por  este  órgão  ministerial  atinente  à  transferência  de  investigação,  da Suíça,
relativa a PAULO AQUINO.

Anexo 64 Documentos bancários atinentes às contas de PAULO AQUINO na Suíça.

Anexo 65
Petição apresentada pela defesa técnica de PAULO CÉZAR AMARO AQUINO, na qual renuncia a
todo e qualquer direito sobre três contas offshore.

Anexo 66
Termo de Declarações de ISABEL IZQUIERDO, prestado perante as autoridades policiais no âmbito
dos Autos nº 5040688-23.2017.4.04.7000.

Anexo 67
Petição  apresentada  pela  defesa  de  ISABEL  IZQUIERDO  no  bojo  dos  Autos  nº  5040688-
23.2017.4.04.7000.

Anexo 68 Relatório de Informação nº 36/2018, elaborado pela ASSPA/PRPR.

Anexo 69
Documento  apreendido  na  residência  de  ISABEL  IZQUIERDO  quando  do  cumprimento  de
medidas cautelares autorizadas por esse Juízo em sede dos Autos nº 5040688-23.2017.4.04.7000.

Anexo 70
Documento  angariado  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  telemático  de  ISABEL  IZQUIERDO,
autorizado por esse Juízo em sede dos Autos nº 5040685-68.2017.4.04.7000.

Anexo 71
Documento  apreendido  na  residência  de  ISABEL  IZQUIERDO  quando  do  cumprimento  de
medidas cautelares autorizadas por esse Juízo em sede dos Autos nº 5040688-23.2017.4.04.7000.

Anexo 72
Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI nº PR20180008,  elaborada pela RFB a partir  de
decisão proferida por esse Juízo em sede dos Autos nº 5040686-53.2017.4.04.7000.

Anexo 73
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta  Força-Tarefa,  com
fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.

Anexo 74
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta  Força-Tarefa,  com
fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.

Anexo 75
Ofício atinente ao resultado do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal  Brasil  –
Suíça, concernente ao investigado GLAUCO COLEPICOLO.

Anexo 76 Documentos bancários atinentes à abertura da conta DROPJACK CORPORATION, na Suíça.

Anexo 77 Documentos bancários de solicitação de transferências e movimentações da conta DROPJACK.

Anexo 78
Petição apresentada pelo  Grupo ODEBRECHT perante o MPF,  por  meio da qual  apresenta os
pagamentos efetuados, por meio do Setor de Operações Estruturadas, a GLAUCO COLEPICOLO.

Anexo 79
Termo de Declarações e documentos fornecidos por GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, em sede dos
Autos nº 5056504-16.2015.4.04.7000.

Anexo 80
Documentos fornecidos por GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI,  em sede dos Autos nº  5062808-
94.2016.4.04.7000, Evento 11.

Anexo 81 Continuação do documento anterior.

Anexo 82 Relatório de Informação nº 56/2017, elaborado pela ASSPA/PRPR.

Anexo 83
Termo de declarações de ROGERIO ARAUJO, acompanhado de documentos, prestado no âmbito
do IPL nº 5037409-63.2016.4.04.7000 (Evento 28).

Anexo 84
Ofício atinente ao resultado do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal  Brasil  –
Suíça, concernente ao investigado MAURÍCIO GUEDES.

Anexo 85
Documentos  bancários  atinentes  à  abertura  da  conta  GUILLEMONT INTERNATIONAL  S.A.,  na
Suíça.

Anexo 86 Extratos bancários da conta GUILLEMONT.
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Anexo 87 Documentos bancários de aviso de crédito concernentes à conta GUILLEMONT.

Anexo 88 Termo de Declarações de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES.

Anexo 89 Documentos bancários e movimentações atinentes à conta GUILLEMONT.

Anexo 90 Documentos e extratos referentes à conta GUILLEMONT.

Anexo 91
Resposta ao Ofício nº 7259/2017-PRPR/FT, contendo informações cadastrais existentes no banco
de dados da MULTIPLUS S.A.

Anexo 92
Resposta ao Ofício nº 7262/2017-PRPR/FT, contendo informações cadastrais existentes no banco
de dados da SMILES S/A.

Anexo 93
Termo de Acordo de Colaboração Premiada de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e respectiva
decisão de homologação – documento cujo conteúdo possui caráter sigiloso.

Anexo 94
Termo de Acordo de Colaboração Premiada de PAULO ROBERTO COSTA e respectiva decisão de
homologação.

Anexo 95
Termo de Acordo de Colaboração Premiada de VINICIUS VEIGA BORIN e respectiva decisão de
homologação.

2 – Deixa-se  de  oferecer  denúncia  em  relação  a  PAULO  ROBERTO  COSTA,  em
respeito ao respectivo acordo de colaboração premiada178, que prevê a suspensão dos inquéritos
policiais e processos criminais em trâmite a ele relacionado no presente Juízo a partir do momento
em que somados 20 (vinte) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos feitos vinculados ao
acordo. Observe-se que o Ministério Público Federal deixar de oferecer denúncia não configura
inércia,  mas  tão  somente  o  cumprimento  do  acordado  com  o  colaborador,  sendo  possível  o
oferecimento de  novas  denúncias  na  hipótese  de descumprimento do acordado.  Deste  modo,
pugna pela decretação da suspensão do prazo prescricional  dos delitos  ora denunciados pelo
prazo de 10 anos, conforme previsto no termo homologado.

3 – Requer, ainda, o Ministério Público Federal:
a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das colaborações

premiadas,  cujo  conteúdo não  se  encontra  sob  sigilo,  dos  colaboradores  ora  arrolados  como
testemunhas;

b) sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais dos denunciados constantes
dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal.

Curitiba, 27 de abril 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

178 ANEXO 94.
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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

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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