
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

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

Distribuição por dependência aos autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000/PR
Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

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

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

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

A  corrupção  no  esquema  criminoso  erigido  no  seio  e  em  desfavor  da
PETROBRAS era bilateral e envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das
empreiteiras cartelizadas, como também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de
empregados  da  PETROBRAS,  como  RENATO  DUQUE,  PEDRO  BARUSCO,  PAULO  ROBERTO
COSTA  e JORGE LUIZ ZELADA, cooptados pelo Cartel  composto por diversas das maiores
empreiteiras do país,  a fim de que zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.  Os
valores  indevidos  destinados  aos  Diretores  da  PETROBRAS  eram por  eles  repartidos  com
agentes políticos responsáveis por sua nomeação e manutenção nos altos cargos da Estatal.

Nesse período em que comprovada a existência do referido esquema criminoso,
no contexto de divisão das Diretorias da PETROBRAS, o PMDB foi o responsável pela indicação
e manutenção no cargo do Diretor Internacional da Estatal, sobretudo após a substituição de
NESTOR  CERVERÓ  por  JORGE  ZELADA.  Por  consequência,  agentes  ligados  à  agremiação
partidária foram destinatários de propinas oriundas dos negócios dessa pasta estratégica da
Estatal1 2. Rememore-se que o primeiro nome sugerido para ocupar  o cargo  foi o de  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,  Ex-Diretor  da  BR  DISTRIBUIDORA,  o  qual  encontrou
resistência dentro e fora da PETROBRAS, dada sua condenação  pelo Tribunal de  Contas da

1 Termo de declarações prestado por NESTOR CUÑAT CERVERÓ, em 31/08/2016 – ANEXO 1.
2 Termo  de  declarações  prestado  por  FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES,  em  01/09/2016 –
ANEXO 2.
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União3-4. No entanto, mediante sugestão do próprio JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,
o PMDB indicou JORGE ZELADA5,  que  se tornou,  em 03/03/2008,  Diretor  Internacional  da
Estatal6.

Nesse  contexto,  a  presente  peça  destina-se,  especificamente,  à análise  da
prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse do contrato celebrado entre
a PETROBRAS e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.,  datado de 26/10/2010, no
valor  de  US$  825.660.293,79,  para  a  prestação  de  serviços  de  reabilitação,  construção  e
montagem,  diagnóstico  e  remediação  ambiental,  elaboração  de  estudo,  diagnóstico  e
levantamentos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde (SMS), em 9 países, além do
Brasil (contrato nº 6000.0062274.10.2)7.

Em decorrência  de mencionada contratação,  há evidências  de que o Grupo
ODEBRECHT ofereceu e efetuou o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos,
notadamente ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD, através da atuação do
operador  financeiro  MÁRIO  MIRANDA,  e  a  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES e
ÂNGELO TADEU LAURIA, apontados como intermediários de recursos ilícitos destinados a
políticos vinculados ao PMDB, responsável pela indicação e manutenção de JORGE ZELADA no
cargo de Diretor Internacional da  PETROBRAS.  O favorecimento da empreiteira no certame
licitatório  foi  possibilitado,  ainda,  por  meio da  atuação de  SÓCRATES JOSÉ FERNANDES
MARQUES DA SILVA.

A  fim  de  que  os  fatos sob  investigação  sejam  melhor compreendidos,  a
presente  manifestação  encontra-se  dividida  em  três capítulos  principais.  No primeiro,  são
narrados os indícios da prática de delitos de corrupção relacionados à oferta/promessa de
vantagens indevidas a  ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL, RODRIGO PINAUD e  SÓCRATES
JOSÉ  FERNANDES MARQUES DA SILVA  (III.I),  bem como a  JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA (III.II). O efetivo recebimento dissimulado dos valores ilícitos,
por sua vez,  é objeto do capítulo seguinte, em que explicitado,  inicialmente, o repasse da
propina em favor dos agentes públicos vinculados à PETROBRAS,  mediante a utilização dos
serviços do operador financeiro MÁRIO MIRANDA (IV.I), e, em seguida, aos agentes apontados
como intermediários de recursos ilícitos destinados a políticos vinculados ao PMDB (IV.II).  Por
fim, no último capítulo, são apresentados os pedidos do Parquet federal (V).

II. EVIDÊNCIAS

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

i) documentos obtidos por intermédio de buscas e apreensões;

3 Termo de declarações prestado por NESTOR CUÑAT CERVERÓ, em 31/08/2016 – ANEXO 1.
4 ANEXOS 3 e 4.
5 Termo de declarações prestado por DELCÍDIO DO AMARAL, em 31/08/2016, do qual se destacam os
seguintes  trechos:  “[…]  QUE com a  questão  da  CPMF o  PMDB da  Câmara  exigiu  participação  na
Diretoria Internacional, sob pena de não aprovação da CPMF; QUE o nome pretendido era o de JOÃO
HENRIQUES, que foi vetado por DILMA, tendo sido indicado então JORGE ZELADA; [...]” – ANEXO 5.
6 ANEXO 6.
7 ANEXOS 7 a 32.
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ii) documentos fornecidos por empresas que celebraram acordo de leniência
com o Ministério Público Federal;
iii) documentos fornecidos por réus e investigados que celebraram acordos de
colaboração com o Ministério Público Federal;
iv) documentos obtidos a partir de requisições do Ministério Público Federal;
v) documentos internos de procedimentos licitatórios da Petrobras;
vi) relatórios  de  Comissões  Internas  de  Apuração  (CIA´s)  instauradas  no
âmbito da PETROBRAS;
vii) e-mails trocados por empregados da PETROBRAS;
viii)  informações fiscais e bancárias de investigados, cujo sigilo foi afastado
mediante ordem desse Juízo;
vi) depoimentos prestados por testemunhas e réus colaboradores.

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

Anexo Descrição
Anexo 01 Termo de Declarações de NESTOR CUÑAT CERVERÓ, colhido em 31/08/2016.
Anexo 02 Termo de Declarações de FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, colhido em 01/09/2016.
Anexo 03 Acórdão 2686-2008, proferido no âmbito do Procedimento TC-010.837/2000-8.
Anexo 04 Continuação do documento anterior.
Anexo 05 Termo de Declarações de Delcídio do Amaral Gomex, colhido em 31/08/2016.
Anexo 06 Extrato da Ata-RCA nº 1.301, item 13, de 04/03/2008, do Conselho de Administração da PETROBRAS.

Anexo 07
Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, constituída pelo DIP
PRESIDÊNCIA 121/2013.

Anexo 08 Continuação do documento anterior.

Anexo 09
Anexos do Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, constituída
pelo DIP PRESIDÊNCIA 121/2013

Anexo 10 Continuação do documento anterior.

Anexo 11 Continuação do documento anterior.

Anexo 12 Continuação do documento anterior.

Anexo 13 Continuação do documento anterior.

Anexo 14 Continuação do documento anterior.

Anexo 15 Continuação do documento anterior.

Anexo 16 Continuação do documento anterior.

Anexo 17 Continuação do documento anterior.

Anexo 18 Continuação do documento anterior.

Anexo 19 Continuação do documento anterior.

Anexo 20 Continuação do documento anterior.

Anexo 21 Continuação do documento anterior.

Anexo 22 Continuação do documento anterior.

Anexo 23 Continuação do documento anterior.

Anexo 24 Continuação do documento anterior.

Anexo 25 Continuação do documento anterior.

Anexo 26 Continuação do documento anterior.

Anexo 27 Continuação do documento anterior.

Anexo 28 Continuação do documento anterior.

  3/56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Anexo 29 Continuação do documento anterior.

Anexo 30 Continuação do documento anterior.

Anexo 31 Continuação do documento anterior.

Anexo 32
Cópia  do  Contrato  nº  6000.0062274.10.2,  firmado  entre  a  PETROBRAS  –  e  a  CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S.A. para a prestação de serviços de SMS na Área Internacional.

Anexo 33

Registro  da  agenda  de  JORGE  LUIZ  ZELADA,  referente  à  data  de  30/06/2009,  encaminhada  ao
parquet federal pela PETROBRAS com o resultado de afastamento de sigilo telemático do endereço
de e-mail funcional do ex-Diretor Internacional da Companhia, decretado por esse Juízo em sede
dos autos nº 5005032-73.2015.4.04.7000.

Anexo 34 Extrato da Ata-RCA nº 1.301, item 13, de 04/03/2008, do Conselho de Administração da PETROBRAS.
Anexo 35 Histórico funcional de JORGE LUIZ ZELADA fornecido pela PETROBRAS. 

Anexo 36 Termo de Colaboração Complementar de MÁRCIO FARIA DA SILVA, colhido em 06/09/2017.

Anexo 37 Certidão nº 2309/2018.

Anexo 38 Termo Complementar de ROGÉRIO DOS SANTOS DE ARAÚJO, datado de 11/09/2017.

Anexo 39
Sentença prolatada pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em sede da
Ação Penal nº 023574-02.2014.8.19.0001.

Anexo 40

Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede dos
autos de Ação Penal nº 023574-02.2014.8.19.0001, encaminhado à Procuradoria-Geral da República,
cadastrado sob nº PGR-00368973/2017 e posteriormente remetido a esta Força-Tarefa.

Anexo 41
Convite Internacional nº 001/10 da PETROBRAS, datado de 24/06/2010, fornecido no âmbito do
acordo leniência firmado com o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 42
Convite Inter-Corp/CCG/ADCT 001/2010, contendo notas de esclarecimentos nº 04/14, fornecido em
sede do acordo leniência firmado com a ODEBRECHT.

Anexo 43
Convite Inter-Corp/CCG/ADCT 001/2010, contendo notas de esclarecimentos nº 09/14, fornecido em
sede do acordo leniência firmado com a ODEBRECHT.

Anexo 44
Relatório de entrada e saída de ROGÉRIO ARAÚJO na PETROBRAS, no período de 01/01/2000 a
24/04/2015, encartado no bojo da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000 (evento 3, OUT50).

Anexo 45

Registro  da  agenda  de  JORGE  LUIZ  ZELADA,  referente  à  data  de  14/12/2009,  encaminhada  ao
parquet federal pela PETROBRAS com o resultado de afastamento de sigilo telemático do endereço
de e-mail funcional do ex-Diretor Internacional da Companhia, decretado por esse Juízo em sede
dos autos nº 5005032-73.2015.4.04.7000.

Anexo 46

Ofício JURÍDICO/JGRC/DP – 4215/2016 da PETROBRAS, contendo relatório de visitas de ALUÍSIO
TELES e ficha de registro do empegado ULISSES SOBRAL, originalmente juntado  no âmbito do
Inquérito Policial nº 921-00084-2016 – atualmente em trâmite perante esta Força-Tarefa na forma de
Procedimento Investigatório Criminal  - PIC nº 1.25.000.002940/2017-65.

Anexo 47 Continuação do documento anterior.
Anexo 48 Continuação do documento anterior.

Anexo 49

Ofício  JURIDICO/GG-AT/DP-4030/2018  da  PETROBRAS,  por  meio  do  qual  foram  encaminhados
documentos, dentre os quais o relatório de visitas recebidas por ULISSES SOBRAL, no período de
2003 a 2014.

Anexo 50

Cópia de página da agenda da secretária de ROGÉRIO ARAÚJO, apreendida na sede da ODEBRECHT,
conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação Equipe RJ-03 e ao Mandado de Busca nº
700000795949, juntada aos autos 5071379-25.2014.404.7000 (evento 110, AP-INQPOL1, p.21).

Anexo 51
Termo de Declaração nº 3 de EDUARDO COSTA VAZ MUSA, apresentado no processo nº 5035133-
59.2016.4.04.7000 (evento 1, OUT8)

Anexo 52
Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 494-2015, originalmente juntado aos autos nº 5054316-
50.2015.4.04.7000.

Anexo 53
Registro da agenda de Rogério Araújo,  referente à data de 08/07/2010, fornecido no âmbito do
acordo de leniência celebrado entre o Parquet federal e o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 54
Registro  de  entradas  no  prédio  da  ODEBRECHT,  fornecido  no  âmbito  do  acordo  de  leniência
celebrado entre o Parquet federal e o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 55
Qualificação obtida no sistema do Ministério da Fazenda, relativa à empresa BLUE DEEP COMÉRCIO
LTDA-ME.

Anexo 56 Relatório de Pesquisa nº 1339/2018, relacionado a DOUGLAS LAURIA (CPF 317.225.108-03).
Anexo 57 Relatório de Pesquisa nº 1340/2018, relacionado a DENIS LAURIA (CPF 302.260.888-80).
Anexo 58 Qualificação  obtida  no  sistema  do  Ministério  da  Fazenda,  relativa  à  empresa  TREND
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EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

Anexo 59
Reportagem veiculada pela Revista Época, datada de 09/08/2013, fornecida no âmbito do acordo de
leniência firmado com o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 60
Documento fornecido pelo Grupo ODEBRECHT, mediante requisição desta Força-Tarefa, no interesse
de seu acordo de leniência.

Anexo 61
Extratos bancários da conta no 3035127, em nome de TECH TRADE CORPORATION, mantida no
Bank Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 62
Extratos bancários da conta no 3035127, em nome de TECH TRADE CORPORATION, mantida no
Bank Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 63
Extratos bancários da conta no 3035127, em nome de TECH TRADE CORPORATION, mantida no
Bank Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 64
Extratos bancários da conta no 3035127, em nome de TECH TRADE CORPORATION, mantida no
Bank Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 65
Extratos do sistema Drousys, fornecidos pela empresa ODEBRECHT, no âmbito de seu acordo de
leniência.

Anexo 66 Termo de Colaboração nº 01 de VINICIUS VEIGA BORIN.

Anexo 67

Contrato elaborado em língua inglesa, datado de 02/06/2011, celebrado entre as offshores TECH
TRADE  CORPORATION  e  MAGNA  INTERNATIONAL  CORP.,  fornecido  no  âmbito  do  acordo  de
leniência firmado com o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 68
Documento fornecido pelo Grupo ODEBRECHT, mediante requisição desta Força-Tarefa, no âmbito
de seu acordo de leniência.

Anexo 69
Extratos bancários da conta no 3035127, em nome de TECH TRADE CORPORATION, mantida no
Bank Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 70
Extratos bancários da conta no 0303.6395 2120.333.01, em nome de CHELFORD PROMOTIONS SA,
mantida no Bank Julius Baer, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 71
Extratos bancários da conta no 0303.6395 2120.333.01, em nome de CHELFORD PROMOTIONS SA.,
mantida no Bank Julius Baer, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 72
Extratos bancários da conta no W-123334.001, em nome da offshore HAVWOOD CORP., mantida no
Banco Pictet & Cie, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 73
Documentos de abertura da conta no W-123334, em nome de HAVAWOOD CORP., no Banco Pictet
& Cie, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 74
Documentos de abertura de conta bancária em nome de WAYCROFT INVESTMENTS S.A., no banco
HSBC, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 75
Extratos bancários da conta no W-123334.001, em nome de HAVAWOOD CORP., no BANCO Pictet &
Cie, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 76
Extratos bancários da conta no 17916637, em nome de WAYCROFT INVESTMENTS S.A., no banco
HSBC, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 77 Termo de Colaboração nº 21 de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.
Anexo 78 Termo de Colaboração nº 24 de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Anexo 79
Documentos de abertura da conta no 0303.6395, em nome de CHELFORD PROMOTIONS S.A., no
banco Julius Bär, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 80
Ofício  nº  16/2018/ALJ/SCI/PGR,  por  meio  do  qual  foi  encaminhada  a  esta  Força-Tarefa
documentação remetida pelas autoridades suíças vinculadas ao Processo SV 14.1082-LL.

Anexo 81
Extratos bancários da conta no 0303.6395 2120.333.01, em nome de CHELFORD PROMOTIONS SA,
mantida no Bank Julius Baer, na Suíça, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 82 Continuação do documento anterior.

Anexo 83
Relatório de Informação nº 43/2018, por meio do qual objetivou-se apurar eventual vínculo/relação
de parentesco entre ALUÍSIO TELES e ANA PAULA BASTOS FARIA. 

Anexo 84
Extratos bancários da conta no W-123334.001, em nome de HAVAWOOD CORP., no BANCO Pictet &
Cie, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 85
Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em sede dos autos de Ação Penal
nº 5015608-57.2017.4.04.7000

Anexo 86
Extratos bancários da conta no 17916637, em nome de WAYCROFT INVESTMENTS S.A., no banco
HSBC, fornecidos pelas autoridades helvéticas.

Anexo 87 Continuação do documento anterior.

Anexo 88
Mensagens  de  e-mail  fornecidas  no  âmbito  do  acordo  de  leniência  celebrado  entre  o  Parquet
federal e o Grupo ODEBRECHT.

Anexo 89 Extratos do Sistema Drousys e extratos de contas-correntes mantidas pelo Grupo ODEBRECHT no
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exterior, fornecidos no âmbito de seu acordo de leniência.
Anexo 90 Continuação do documento anterior.

Anexo 91
Ofício nº 3814/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, datado de 18/05/2017, contendo documentação fornecida
pelas autoridades de Antígua e Barbuda relacionada à conta em nome da offshore GVTEL CORP.

Anexo 92 Continuação do documento anterior.
Anexo 93 Documentos relativos a transações bancárias realizadas por GVTEL CORP S.L.

Anexo 94
Fluxograma de pagamentos e planilha extraída do sistema Drousys, fornecidas no âmbito do acordo
de colaboração premiada de MÁRCIO FARIA.

Anexo 95
Relatório  de  Pesquisa  Automática  nº  4834/2017,  dando  conta  do  levantamento  das  pesquisas
coligidas a respeito do CNPJ 12.639.819/0001-82 / ANATMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Anexo 96 Qualificação obtida nos sistemas de praxe, relativa à RODRIGO PINAUD.
Anexo 97 Qualificação obtida no sistema do Ministério da Fazenda, relativa à ÂNGELO TADEU LAURIA.

Anexo 98
Qualificação obtida no sistema da Receita Federal, relativa à empresa DCK COMERCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (PETROIMPORT).

Anexo 99

Solicitação de encerramento da conta em nome da WAYCROFT INVESTMENTS S.A., apresentada por
RODRIGO  PINAUD  ao  HSBC  Private  Bank  (Suisse)  S.A.,  datada  de  28/10/2013,  fornecida  pelas
autoridades helvéticas

Anexo 100
Relatório de visitas  PETROBRAS  no período compreendido entre 01/01/2003 e 31/12/2014, tendo
como visitado ULISSES SOBRAL.

III. OS AJUSTES ILÍCITOS E AS CONTRAPARTIDAS

III.I Funcionários da PETROBRAS

Em  30/06/20098,  o  Gerente  de  SMS  da  Gerência  Executiva  Internacional
Corporativa,  vinculada  à  Diretoria  Internacional  da  PETROBRAS,  TEÓFANES  DE  ALMEIDA
ELIAS,  submeteu  a  JORGE  ZELADA,  então  Diretor  Internacional  da  Companhia9,  as
necessidades de  segurança, meio ambiente e saúde (SMS)  das empresas da PETROBRAS no
exterior,  em  reunião  de  que  participaram,  ainda,  ALEXANDRE  PENNA  RODRIGUES10 e
VENÂNCIO  PESSOA  IGREJAS  LOPES  FILHO11.  Na  oportunidade,  para  que  tais  passivos
restassem atendidos,  sugeriu a  contratação de duas empresas  de consultoria:  uma para a
montagem de um escritório de projetos, de forma que, da sede, fosse possível controlar  sua
execução nas empresas no exterior, e outra para a prestação de serviços de consultoria de
abrangência internacional, para acompanhamento técnico local dos projetos de SMS12. 

Objetivando a elaboração do projeto, em 30/07/2009, por meio do DIP INTER-
CORP 195/200913, assinado por ALEXANDRE PENNA RODRIGUES, foram solicitadas a todas as

8 Nesse sentido, veja-se registro da agenda de JORGE ZELADA, encaminhado ao Parquet federal pela
PETROBRAS com o resultado do afastamento de sigilo telemático do endereço de e-mail funcional do
ex-Diretor Internacional da Companhia,  decretado por esse Juízo em sede dos autos nº 5005032-
73.2015.4.04.7000 – ANEXO 33.
9 JORGE LUIZ ZELADA foi nomeado para o cargo de Diretor da área internacional da PETROBRAS em
reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia,  realizada na data de 03/03/2008
(ANEXO  34),  permanecendo  no  cargo  até  20/07/2012.  Em  21/07/2012,  foi  oficializado  o  seu
desligamento da empresa (ANEXO 35).
10 À época, Gerente Executivo da Gerência Internacional Corporativa – ANEXOS 7 e 8.
11 À época, Coordenador Especial na Diretoria Internacional –ANEXOS 7 e 8.
12 ANEXOS 7 a 31 – O relatório final da Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS instituída por
meio do DIP Presidência 121/2013 foi juntado ao Inquérito Policial nº 921-00084-2016 – atualmente
em trâmite perante esta  Força-Tarefa  na forma de Procedimento Investigatório  Criminal   -  PIC nº
1.25.000.002940/2017-65, bem como ao Inquérito Policial nº 5071379-25.2015.404.7000 (evento 56).
13 ANEXO 14, p. 29-30.
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empresas da PETROBRAS situadas no exterior informações acerca das necessidades na área de
SMS. As respostas foram classificadas por níveis de prioridade por uma comissão, constituída
pela Gerência Executiva Internacional Corporativa  e coordenada por TEÓFANES DE ALMEIDA
ELIAS, que atuou por cerca de seis meses. Nesse período, seus membros minutaram memoriais
descritivos do processo de contratação,  obtiveram do Departamento Jurídico da Companhia
pareceres  com  as  minutas  de  contrato  a  serem  utilizadas,  e  elaboraram uma relação  de
empresas com know-how para os serviços a serem contratados14. 

Quando da conclusão dos trabalhos, porém, a Comissão foi extinta, por meio de
Documento  Interno  da  PETROBRAS  –  DIP,  emitido  pelo  Gerente  Executivo  Internacional
Corporativo, ALEXANDRE PENNA RODRIGUES15, tendo o Diretor Internacional, JORGE ZELADA,
orientado que,  devido à importância  de sanar  os  passivos  de SMS no prazo mais  exíguo
possível, deveria a contratação ser realizada de modo a centralizar os serviços16.

Durante  essa  fase  de  estruturação,  pela  PETROBRAS,  do  projeto  para  a
prestação de serviços de SMS na área internacional – segundo semestre de 2009 –, ROGÉRIO
ARAÚJO, então Diretor da ODEBRECHT, foi procurado por ALUÍSIO TELES,  à época Gerente-
Geral  da  Diretoria  Internacional17,  que,  em  reuniões  realizadas  em  sua sala  na  sede  da
PETROBRAS  no Edifício Ventura, apresentou-lhe o projeto  em  comento, questionando se a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT teria  interesse em dele participar.  Em uma dessas
reuniões, ALUÍSIO TELES solicitou o pagamento de vantagens indevidas no montante de 3%
do valor  do contrato,  a  serem pagas na hipótese de a  empreiteira vencer  o certame.  Em
contrapartida,  o  ex-Gerente  da  PETROBRAS  forneceria  àquela  empresa informações
privilegiadas, de modo antecipado, sobre o projeto18.

A proposta foi levada por ROGÉRIO ARAÚJO a MÁRCIO FARIA, que entendeu
que a ODEBRECHT teria, de fato, interesse em ser contratada para a prestação dos serviços de
SMS para a área internacional da Estatal, autorizando-o a prometer/oferecer os valores ilícitos
ao Gerente da PETROBRAS. Ambos os executivos, então, reuniram-se, no início de 2010, com
ALUÍSIO  TELES,  na  sede  da  Estatal,  a  fim  de  confirmar  a  decisão  da  CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT de participar do certame licitatório,  deixando subentendido que o
pagamento das vantagens indevidas anteriormente solicitadas/aceitas e oferecidas/prometidas
seria honrado19.

À época, ROGÉRIO ARAÚJO, visando garantir apoio da Diretoria Internacional à
contratação da ODEBRECHT, também manteve reuniões com o então Diretor Internacional da
PETROBRAS, JORGE ZELADA,  as quais tiveram o projeto  de contratação de serviços para a
área de SMS como pauta.  Naquelas oportunidades, o então Diretor Internacional  garantiu
que o ALUÍSIO TELES ficaria responsável pela condução do processo. Nesse contexto, JORGE

14 De acordo com o declarado por TEÓFANES DE ALMEIDA ELIAS perante a Comissão Interna de
Apuração da PETROBRAS constituída pelo DIP PRESIDÊNCIA 121/2013 – ANEXOS 11, p. 36, e 12, p.
1-2.
15 Termo  de  Declaração  de  Teófanes  de  Almeida  Elias,  prestado  perante  a  Comissão  Interna  de
Apuração instituída pelo DIP Presidência 121/2013 – ANEXOS 11, p. 36, e 12, p. 1-2.
16 ANEXOS 7 e 8.
17 O investigado assumiu a função de Gerente-Geral de Integração de Mercado da Gerência Executiva
do Cone Sul – atualmente da América Latina – da Diretoria Internacional em 01/02/2009 (ANEXOS 7 e
8).
18 ANEXOS 36 a 38.
19 ANEXOS 36 a 38.
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ZELADA  e  seu  assistente  SÓCRATES  JOSÉ  FERNANDES MARQUES  DA  SILVA  também
acompanharam todo o trâmite de contratação da empreiteira20.

Efetivamente,  conforme  levantado  pela Comissão  Interna  de  Apuração  da
PETROBRAS constituída pelo DIP Presidência 121/2013,  JORGE ZELADA avocou para si  o
projeto sob análise, tendo delegado sua estruturação diretamente a uma comissão informal,
coordenada por ALUÍSIO TELES  e composta por  ULISSES SOBRAL  e  RODRIGO PINAUD,
não obstante não fossem eles diretamente subordinados ao Diretor Internacional, mas sim ao
Gerente Executivo do Cone Sul daquela diretoria, JOSÉ CARLOS VILLAR AMIGO21.

Uma  vez  acertadas  as  propinas  e objetivando  garantir  a  contratação  da
CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT,  a  Diretoria  Internacional,  por  determinação  de
JORGE  ZELADA, em  26/01/2010,  através  do  DIP  INTER-CORP  32/201022,  assinado  por
ALEXANDRE PENNA RODRIGUES, constituiu comissão especial de contratação, coordenada por
ALUÍSIO TELES, destinada à elaboração da documentação técnica para a contratação referente
à implementação do projeto de prestação de serviços de SMS na área internacional23. 

Embora essa  comissão  tenha  se  reunido  apenas  uma  vez,  na  data  de
08/02/201024,  oportunidade  em  que,  além  de  seus  membros,  fizeram-se  presentes
AGOSTINHO GATTO,  ULISSES SOBRAL  e  RODRIGO PINAUD, ALUÍSIO TELES encaminhou,
em  12/04/2010,  e-mail  para  o  Departamento  Jurídico  da  PETROBRAS  solicitando  análise
relacionada à contratação pretendida, anexando à mensagem a minuta contratual, a planilha
de preços unitários, a minuta de convite, o modelo de carta de credenciamento, o modelo de
declaração  formal  e  o  memorial  descritivo  e  seus  anexos25.  Referida  documentação  foi
elaborada  por  ALUÍSIO  TELES, unilateralmente,  contando  com  o auxílio  de  RODRIGO
PINAUD  e ULISSES SOBRAL, que,  embora  não fossem integrantes  de  referida comissão,
atuaram em conjunto com o então  Gerente-Geral  no que  diz  respeito  ao  projeto  para  a
prestação de serviços de SMS da área internacional26.

Ainda nesse interregno, ALUÍSIO TELES repassou informações confidenciais à
CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT,  bem  como  adotou  "sugestões"  da  empreiteira
relacionadas ao procedimento licitatório, como a relação das empresas a serem convidadas
para o futuro certame27.  Nesse sentido, ROGÉRIO ARAÚJO solicitou a ALUÍSIO TELES que o

20 ANEXO 38.
21 ANEXOS 7 e 8.
22 ANEXO 14, p. 36-37.
23 De acordo com o DIP 32/2010, a Comissão Especial de Contratação era constituída, ainda, por
TEÓFANES DE ALMEIDA ELIAS, PEDRO PAULO LOFEGO LOBO, LEVI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR,
LUCIANO SEIXAS PEREIRA, RENATO ZANETTE e LAÉRCIO DO PRADO FREIRES -  ANEXO 14, p. 36-37.
24 ANEXO 17, p. 11.
25 ANEXOS 7, 8 e ANEXO 14, p. 38.
26 Conforme declarado pelo próprio ALUÍSIO TELES quando de seu interrogatório judicial no bojo da
Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca
do Rio de Janeiro, em que ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL, RODRIGO PINAUD e SÓCRATES JOSÉ
FERNANDES MARQUES DA SILVA restaram condenados, em segunda instância, pela prática do delito
tipificado pelo  artigo 90,  da Lei  nº  8666/1993.  O acórdão condenatório,  em que mencionadas as
declarações  do  investigado, foi  encaminhado à  Procuradoria-Geral  da  República  pelo  Tribunal  de
Justiça do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  tendo  sido  cadastrado  sob  nº  PGR-00368973/2017  e
posteriormente remetido a esta Força-Tarefa, no âmbito da qual os fatos ilícitos correlatos encontram-
se sob investigação – ANEXOS 39 e 40.
27 As declarações de ROGÉRIO ARAÚJO (ANEXO 38) e MÁRCIO FARIA (ANEXOS 36 e 37) acerca do
favorecimento  da  ODEBRECHT  no  certame  licitatório  em  comento,  tanto  no  que  respeita  ao
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prazo  para  a apresentação  das  propostas  fosse  o  menor  possível,  de  modo a  se  tornar
inexequível para outras potenciais concorrentes, ante a complexidade do projeto e o período
que seria necessário para sua elaboração. Esse prazo exíguo tinha por finalidade desestimular
as demais empresas convidadas, especialmente as internacionais, a participarem da licitação
e  beneficiar  a  ODEBRECHT,  que  havia  recebido  diversas  informações  previamente  ao
lançamento do certame. Efetivamente, no que tange ao bloco das empresas internacionais, a
exemplo da MITSUI e da BECHTEL, tinha a ODEBRECHT convicção de que não participariam
do certame em razão do prazo fixado para a apresentação das propostas.  A  empreiteira
indicou, ademais, no bloco das empresas nacionais, as empreiteiras OAS, CAMARGO CORRÊA
e ANDRADE GUTIERREZ, integrantes do cartel de que fazia parte, para serem convidadas para
o certame28. 

A oferta/promessa  e  o  recebimento  de  vantagens  indevidas  por ALUÍSIO
TELES,  ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD29, teve como contrapartida,   portanto,   n  ã  o  
apenas o    direcionamento do procedimento de contratação em favor da ODEBRECHT,  
possibilitando a   influência da empreiteira na própria elaboração da carta convite para a  
licitação,  como também o recebimento de informações confidenciais   pela ODEBRECHT  ,
aproximadamente  quatro  ou  cinco  meses  antes  da  emissão  do convite,  e,  ainda,
posteriormente, obter vantagens indevidas durante a execução contratual.

Em 13/05/2010,  através do Parecer  JURÍDICO/JIN 4399/2010,  o Departamento
Jurídico da PETROBRAS,  após análise da documentação encaminhada  por  ALUÍSIO TELES,
entendeu não existirem impedimentos à instauração do certame licitatório30. Ato contínuo, em
14/05/2010, através  do  DIP  INTER-CORP  146/201031,  minutado  por  ALUÍSIO  TELES32 e
assinado  pelo  Gerente  Executivo  ALEXANDRE  PENNA  RODRIGUES,  solicitou-se à  Diretoria
Internacional que, caso entendesse pertinente, encaminhasse à Diretoria Executiva o pedido de
autorização para o início do certame relacionado à contratação centralizada para execução do
“Plano  de  Ação  de  Certificação  em SMS da  Área  Internacional”.  Mencionado  documento
indicava a relação das empresas a serem convidadas para o certame licitatório, anteriormente
discutida com a ODEBRECHT33, sendo acompanhado de toda a documentação contratual –
carteira do projeto de SMS, minutas do convite e do contrato, memorial descritivo dos serviços
e anexos – necessária para a realização do procedimento licitatório.

recebimento de informações privilegiadas, quanto no que tange às “sugestões” da empreiteira para a
licitação,  notadamente  acerca  das  empresas  convidadas  e  do  prazo  para  a  apresentação  das
propostas, são corroboradas pelos DIP INTER-CORP  146/2010  (ANEXOS 15, p. 4-9) e INTER-CORP
213/2010  (ANEXOS  15,  p.  16-33,  e  16,  p.  1-15.),  o  Convite  nº  001/10  (ANEXO  41),  Notas  de
Esclarecimento ao Convite nº 04/14 (ANEXO 42) e 09/14 (ANEXO 43) e o Relatório Final elaborado
pela  Comissão  Interna  de  Apuração  da  PETROBRAS,  instituída  pelo  DIP  PRESIDÊNCIA  121/2013
(ANEXOS 7 a 31), a seguir detalhados.
28 ANEXOS 36 a 38.
29 O recebimento dos valores indevidos por ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD
será narrado de forma pormenorizada no capítulo seguinte da presente manifestação.
30 ANEXOS 14, p. 41-47, e 15, p. 1-3.
31 ANEXOS 15, p. 4-9.
32 ANEXO 17, p. 14-15.
33 Conforme acima referido, ROGÉRIO ARAÚJO declarou que a ODEBRECHT indicou para  ALUÍSIO
TELES,  no  bloco  das  empresas  nacionais,  as  empreiteiras  OAS,  CAMARGO CORRÊA  e  ANDRADE
GUTIERREZ  para  serem  convidadas  para  o certame  (ANEXO  38).  A  análise  do  DIP  INTER-CORP
146/2010 demonstra que, efetivamente, foram essas empreiteiras, além da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT e as empresas MITSUI & CO, MARUBENI DO BRASIL, KBR e BECHTEL relacionadas como
as futuras convidadas para o procedimento licitatório (ANEXO 15, p. 7).
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A Diretoria  Executiva  aprovou  a  proposição  em 02/06/201034,  indicando,  na
oportunidade, VENÂNCIO IGREJAS LOPES FILHO35 como autoridade para constituir a comissão
de  licitação36.  Esta  foi  designada,  por  meio do DIP  INTER-CORP 163/201037,  assinado por
ALEXANDRE PENNA RODRIGUES, na data de 22/06/2010. De acordo com a Comissão Interna
de  Apuração da  PETROBRAS38, dos  membros  nomeados,  apenas  AGOSTINHO GATTO,  seu
coordenador, MATEUS FONSECA e ULISSES SOBRAL efetivamente nela aturam, sendo que os
demais  apenas  assinaram a  ata  de  abertura  das  propostas  e  o  relatório  final,  não  tendo
comparecido às respectivas reuniões39.

O  Convite  nº  001/10,  datado  de  24/06/201040,  de  acordo  com  a  relação
anteriormente  sugerida no  âmbito  do DIP  INTER-CORP  146/201041, foi  enviado  para  as
seguintes  empresas:  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT,  CONSTRUTORA  ANDRADE
GUTIERREZ, CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, CONSTRUTORA OAS, KBR INC., MITSUI &
CO. LTD., MARUBENI DO BRASIL e BECHTEL CORPORATION42.

A partir do recebimento das informações privilegiadas fornecidas por ALUÍSIO
TELES e  da  influência  exercida  pela  ODEBRECHT na  elaboração  das  cartas-convite,
possibilitou-se,  ainda, que  o procedimento  licitatório fosse fraudado  também por meio de
ajuste de mercado entre parte das empresas convidadas.  Conforme declarado por MÁRCIO
FARIA,  o  colaborador, em  nome  da  ODEBRECHT,  procurou  representantes  da  ANDRADE
GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA e OAS com o objetivo de solicitar que não competissem na
licitação,  eventualmente  apresentando  propostas  de  cobertura  em  favor  da  empreiteira,
demonstrando que  ALUÍSIO  TELES  informou  aos    executivos  da  ODEBRECHT    quais  
e  mpresas   seriam   convidadas   para o respectivo certame  . Conforme demonstra o Relatório
Final da Comissão de Licitação, apresentaram propostas apenas a ODEBRECHT, a ANDRADE
GUTIERREZ e a OAS, corroborando a narrativa de MÁRCIO FARIA43 no sentido de que essas
empresas  entregaram à  PETROBRAS propostas  de cobertura,  auxiliando a  ODEBRECHT a
vencer o certame.

Em razão dos diversos fatores acima destacados, permitiu-se que, de fato, a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT apresentasse, na licitação, a proposta com o menor
preço, embora, ainda assim, 8,32% acima da estimativa da PETROBRAS44. Houve, em adição,
resistência da Diretoria Executiva da Companhia para formalizar a contratação, passando-se
meses entre a data da adjudicação do contrato pela comissão de licitação, em 23/08/201045,
e a data da própria assinatura do instrumento contratual  (26/10/2010)46. Finalmente, quando

34 Ata DE 4.812, item 3, de 02-06-2010 – Pauta nº 559 – ANEXO 15, p. 10.
35 Gerente-Geral de Controle Corporativo de Gestão da Diretoria Internacional – ANEXO 7, p. 11.
36 ANEXOS 7 e 8.
37 ANEXO 15, p. 11-12.
38 Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS constituída pelo DIP Presidência 121/2013.
39 ANEXOS 7 e 8.
40 ANEXO 41.
41 ANEXO 15, p. 4-9.
42 ANEXO 15, p. 13-15.
43 ANEXOS 36 e 37.
44 Após  negociações,  foi  celebrado o  contrato  no  valor  de  US$ 825.660.293,79,  5,28% acima da
estimativa da PETROBRAS (US$ 784.217.180,13) – ANEXOS 7, 8 e 15, p. 13-15.
45 DIP  INTER-CORP  213/2010,  por  meio  do  qual  foi solicitado,  ao  Diretor  JORGE  ZELADA,  o
encaminhamento à Diretoria Executiva do pedido de autorização para a celebração do contrato com a
ODEBRECHT – ANEXOS 15, p. 16-33, e 16, p. 1-15.
46 ANEXOS 7 e 8.
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aprovada,  destacou-se que os serviços a serem prestados nas refinarias de Bahia Blanca,
Pasadena e  Okinawa deveriam ser submetidos à prévia aprovação da Diretoria Executiva47,
demonstrando,  assim,  o  desconforto  da  Companhia  em  aprovar  integralmente referido
contrato.

Além dos depoimentos dos colaboradores ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA
e da documentação suprareferida, a narrativa acima apresentada encontra-se respaldada por
diversos elementos probatórios.

Os  registros  de  entrada  de  ROGÉRIO  ARAÚJO  à  sede  da  PETROBRAS,
fornecidos pela Companhia a esta Força-Tarefa48,  revelam que,  durante o ano de 2009, o
executivo reuniu-se com ALUÍSIO TELES nos meses de maio, junho, julho e dezembro:

Nesse contexto, impende destacar as visitas datadas de 03/07/2009 – apenas
três  dias  após  a  reunião em que  apresentados  os  passivos  de SMS a  JORGE ZELADA e
determinada a elaboração de projeto para que se procedesse à contratação para a respectiva
prestação de serviços49 – e de 14/12/2009, que corroboram a narrativa de ROGÉRIO ARAÚJO
no sentido de que o então Gerente-Geral da Diretoria Internacional  o procurou ainda na
segunda metade de 2009.  Em adição, constatou-se  que, na mesma data em que se reuniu
com  ALUÍSIO TELES  (14/12/2009), o executivo da ODEBRECHT, acompanhado de MÁRCIO
FARIA, almoçou com JORGE ZELADA50,  evidenciado que  representantes da empreiteira  de
fato confirmaram com o então Diretor Internacional a atuação de ALUÍSIO TELES no projeto:

47 ANEXOS 7 e 8.
48 ANEXO 44.
49 ANEXO 33.
50 Nesse sentido, veja-se registro da agenda de JORGE ZELADA, encaminhado ao Parquet federal pela
PETROBRAS com o resultado do afastamento de sigilo telemático do endereço de e-mail funcional do
ex-Diretor Internacional da Companhia,  decretado por esse Juízo em sede dos autos nº 5005032-
73.2015.4.04.7000– ANEXO 45. 
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Os registros de visitas recebidas por ALUÍSIO TELES51, por sua vez,  confirmam
a realização da reunião entre o então Gerente-Geral da Diretoria Internacional e ROGÉRIO
ARAÚJO  e  MÁRCIO  FARIA,  para  que  o  interesse  da  ODEBRECHT  no  contrato  e  a
promessa/oferta de vantagens indevidas ao funcionário da PETROBRAS fossem confirmados.
Observe-se  que  o  encontro ocorreu  em  12/01/2010,  menos  de  um  mês  após  os
compromissos de ROGÉRIO ARAÚJO com ALUÍSIO TELES e JORGE ZELADA, em momento
anterior   à  constituição  tanto da  comissão  especial  de  contratação,  coordenada  pelo
investigado,  quanto  da  comissão  de  licitação  –  a  qual  tornou  o  projeto  público  com  a
emissão das cartas-convites para as empresas selecionadas52:

51 Fornecidos pela PETROBRAS, por meio do Ofício nº JURIDICO/JGRC/DP – 4215/2016, no âmbito do
Inquérito Policial nº 921-00084-2016 – atualmente em trâmite perante esta Força-Tarefa na forma de
Procedimento Investigatório Criminal  - PIC nº 1.25.000.002940/2017-65 – ANEXOS 46 a 48.
52 A autorização da Diretoria Executiva para o início do processo licitatório ocorreu em 02/06/2010, de
acordo  com  o  Relatório  Final  da  Comissão  Interna  de  Apuração  instaurada  por  meio  do  DIP
Presidência 121/2013 – ANEXOS 7 e 8.
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A análise dos dados53 revela, ainda, que  foram realizadas  três  reuniões  entre
ALUÍSIO  TELES e  ROGÉRIO  ARAÚJO no  período  imediatamente  anterior  – 12/01/2010,
14/01/2010 e 18/01/2010 – à designação da  comissão  especial de  contratação,  datada de
26/01/201054:

Some-se a isso o fato de que os contatos entre o Diretor da ODEBRECHT e o
ex-funcionário da PETROBRAS continuaram durante o interregno em que  ALUÍSIO TELES
desenvolveu,  em conjunto com  ULISSES SOBRAL  e  RODRIGO PINAUD, os  trabalhos da
comissão especial de contratação, notadamente a elaboração da documentação e da relação
de empresas convidadas para o certame licitatório, havendo registros de visitas de ROGÉRIO
ARAÚJO em 03/03/2010,  11/03/2010 e 28/04/2010,  assim como durante  o procedimento
licitatório,  em  29/06/2010,  poucos  dias  após  a  emissão  das  cartas-convite  e  antes  da
prorrogação do prazo para a apresentação das propostas55-56:

53 ANEXOS 46 a 48.
54 ANEXO 14, p. 36-37.
55 ANEXO 42.
56 ANEXO 44.
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No que respeita à atuação conjunta de ALUÍSIO TELES com ULISSES SOBRAL
e RODRIGO PINAUD, os registros fornecidos pela PETROBRAS comprovam que, de fato, no
período prévio à constituição da comissão de licitação,  ALUÍSIO TELES - em 09/04/2010 e
02/06/2010 – e ULISSES SOBRAL – em 12/04/2010 e 04/05/2010 – reuniram-se, cada um, ao
menos duas vezes com RODRIGO PINAUD57-58.

Já no ano de 2011,  após a celebração do contrato entre a PETROBRAS e a
ODEBRECHT, ALUÍSIO TELES recebeu ROGÉRIO ARAÚJO em quatro oportunidades,  duas
delas (24/05 e 03/06) em datas  muito próximas à assinatura do contrato fraudulento entre as
offshores MAGNA  CORPORATION  e  TECH  TRADE  INTERNATIONAL  (fatos  que  serão
detalhados adiante), datado de 02/06/2011,  celebrado para  justificar o repasse dos valores
indevidos  prometidos/oferecidos  e aceitos/solicitados/recebidos pelo então  Gerente  da
PETROBRAS, além de ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD, conforme narrado no capítulo
seguinte59:

 Finalmente, em 2012, ano em que foi integralizado o repasse das vantagens
indevidas, ALUÍSIO TELES recebeu três visitas de ROGÉRIO ARAÚJO, no mês de junho60.

57 ANEXOS 46 a 48.
58 ANEXO 49.
59 ANEXO 44.
60 ANEXO 44.
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No  que  tange  ao vínculo  entre  ALUÍSIO  TELES e  o  colaborador,  ademais,
impende  mencionar  que,  quando  do  cumprimento  de  medidas  cautelares  de  busca  e
apreensão, autorizadas por esse Juízo, na sede da ODEBRECHT, foi apreendida agenda na mesa
da secretária de ROGÉRIO ARAÚJO, em que constava anotação com o nome, o endereço e o
telefone profissionais do investigado, bem como seu cartão de visitas61:

Em adição,  o Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da
PETROBRAS instaurada por meio do DIP Presidência 121/2013, descreveu, em seu item 7.1.1, a
participação de ALUÍSIO TELES nas diversas não-conformidades identificadas pela CIA quando
da  análise  do  contrato  firmado  com  a  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  para  a
prestação de serviços de reabilitação,  construção e montagem, diagnóstico e remediação
ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio
ambiente e saúde (SMS), em 9 países, além do Brasil, com alto grau de responsabilidade62.

Indicou  a  CIA,  em síntese,  que ALUÍSIO TELES afirmou que  a  comissão
especial  de  contratação  para  a  prestação  dos  serviços  de  SMS,  por  ele  coordenada,
redigiu apenas o memorial descritivo,  alegando acreditar que a minuta de contrato e a
planilha de preços unitários (PPU) tenham sido elaboradas pela comissão de licitação. No
entanto,  conforme  anteriormente  mencionado, ambos  os  documentos  foram
encaminhados para a análise do Departamento Jurídico da PETROBRAS,  via e-mail,  em
12/04/2010, pelo próprio  ALUÍSIO TELES63,  comprovando, assim, que o  então Gerente-
Geral dispunha da documentação antes mesmo da instauração da comissão de licitação,
em 22/06/2010, tendo sido responsável por sua elaboração:

61 ANEXO 50.
62 Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração constituída pelo DIP PRESIDÊNCIA
121/2013 - ANEXOS 7 e 8.
63 ANEXO 14, p. 38.
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O investigado, ainda, foi copiado nas mensagens de e-mail trocadas pelo
Departamento Jurídico da PETROBRAS com ULISSES SOBRAL acerca de aspectos técnicos
do certame64, tendo a ele sido endereçado o Parecer JURIDICO/JIN 4399/201065, em que
aquele setor considerou inexistirem impedimentos ao início do procedimento licitatório.

A  minuta  contratual  e  a  planilha  de preços  unitários  restaram anexadas,
ainda ao  DIP INTER-CORP 146/201066, que solicitou autorização das instâncias superiores
da PETROBRAS para o início do processo licitatório, minutado, de acordo com os registros
do sistema interno da PETROBRAS, por ALUÍSIO TELES67.

 A atuação  irregular  do  ex-gerente  da  PETROBRAS também  restou
caracterizada pelo fato de que foi realizada apenas uma reunião da comissão especial de
contratação por ele coordenada, em que foram apresentadas as linhas gerais acerca da
contratação pretendida, não havendo registro de relatório final dos trabalhos, o que levou
à  conclusão,  por  parte  da  CIA,  de  que  ALUÍSIO  TELES não  apenas  não  envolveu  os
demais membros na execução do trabalho, como também não lhes submeteu o resultado
final,  decidindo,  assim, de modo isolado acerca de questões da contratação,  o que se
encontrava fora de suas atribuições68. Em consonância com o supramencionado, aponta o
documento,  ainda,  que  o  então  Gerente-Geral  da  Diretoria  Internacional  recebeu,  no
período imediatamente anterior  à  designação dessa comissão especial  de contratação,
visitas de ROGÉRIO ARAÚJO, diretor da ODEBRECHT.

64 ANEXO 14, p. 39-40.
65 ANEXOS 14, p. 41-47, e 15, p. 1-3.
66 ANEXOS 15, p. 4-9.
67 ANEXO 17, p. 14-15.
68 ANEXOS 7 e 8.
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ALUÍSIO  TELES,  embora  não  fosse  membro  da  comissão  de  licitação,
também participou  das  reuniões  da  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  em  que  a
contratação foi discutida, tendo, em 30/09/2010, dia em que foi a assinatura do contrato
com a ODEBRECHT autorizada, sido o responsável por  apresentar o “Plano de Ação de
Certificação  em  SMS  da  Área  de  Negócio  Internacional”  para  aquele  órgão 69,
comprovando, assim, sua interferência no certame.

A  condução  do  projeto  de  prestação  de  serviços  de  SMS  por  ALUÍSIO
TELES  restou  evidenciada,  ainda, perante  a  CIA,  através  dos  depoimentos  de  JOSÉ
CARLOS VILAR AMIGO, à época comandante da Gerência Executiva a que ALUÍSIO TELES
era subordinado, segundo o qual o Gerente-Geral fora designado por instância superior
para atuar no projeto, reportando-se diretamente à Diretoria, e MARIA DE FÁTIMA SALLES
ABREU PASSOS, funcionária da PETROBRAS,  que declarou que ALUÍSIO TELES,  ULISSES
SOBRAL e VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO eram os empregados da Companhia
que tratavam diretamente dessa contratação70.

Além disso,  após  a  celebração do contrato com a ODEBRECHT,  ALUÍSIO
TELES foi designado, em 2011, gerente do contrato de prestação de serviços de SMS 71.
Nesse contexto,  o funcionário da PETROBRAS  ABÍLIO PAULO PINHEIRO RAMOS narrou
que, entre os anos de 2011 e 2012, quando era responsável pela Direção Industrial  da
PESA na Argentina, fez um levantamento dos problemas identificados em Bahia Blanca
que estariam dentro do escopo do contrato de SMS, os quais somavam aproximadamente
US$ 32 milhões.  Por  considerar  o valor  baixo,  o que poderia  causar  constrangimentos
para  a  aprovação  do  contrato  de  SMS  com  a  ODEBRECHT  pela  Diretoria  Executiva,
ALUÍSIO TELES determinou a realização de uma auditoria na Refinaria, que concluiu pela
existência  de passivos  ambientais  no  montante  de  US$ 72  milhões.  O  resultado  foi
questionado formalmente pela Diretoria Industrial,  criando um embate que fez com que,
na época, ABÍLIO PAULO PINHEIRO RAMOS fosse extremamente pressionado tanto por
ALUÍSIO TELES, quanto por ULISSES SOBRAL72.

Resta  evidenciado,  portanto,  que  o favorecimento  da  empreiteira pelos
funcionários  da  PETROBRAS ora  investigados  continuou  mesmo após  a  celebração do
contrato. Nesse  sentido, importa destacar,  ainda,  que ABÍLIO PAULO PINHEIRO RAMOS
declarou perante  a  CIA  que,  após  uma reunião de  RAC da  área  internacional  da  qual
participavam  o  Diretor,  os  Gerentes  Executivos  e  os  Gerentes-Gerais,  JORGE  ZELADA
afirmou que os gerentes deveriam “usar e abusar” de mencionado contrato73. 

A atuação de ULISSES SOBRAL, por sua vez, restou analisada no item 7.1.6
do Relatório Final da Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, em que se destacou
que o investigado declarou que sua transferência para a área internacional da Companhia
foi  motivada  pela  experiência  adquirida  no  projeto  PEGASO  da  TRANSPETRO,  tendo
recebido, como atribuição, a análise do contrato e do memorial descritivo, além de atuar
diretamente na comissão de licitação.  Embora  sua transferência  tenha sido oficializada
apenas em 01/05/2010, desde janeiro  daquele ano ULISSES SOBRAL cumpria parte de
seu expediente na Diretoria Internacional, tendo, nesse interregno, participado da única

69 ANEXOS 7, 8, 16, p. 16-18, e 24, p. 13-39.
70 ANEXO 13, p. 23-24.
71 Conforme Relatório Final da CIA e depoimento a ela prestado por MARCO DURAN – ANEXOS 7, 8
e 13, p. 44.
72 ANEXO 11, p. 30-33.
73 ANEXO 11, p. 30-33.
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reunião da comissão especial de contratação coordenada por ALUÍSIO TELES,  datada de
08/02/201074.

Nessa  seara,  destaque-se que ULISSES SOBRAL,  em sede  administrativa,
admitiu  que quando “chegou” naquele órgão recebeu minutas de memorial descritivo e
PPU, isto é, a documentação técnica relacionada ao projeto de SMS, para análise75. 

Apontou  a  CIA,  ainda, que,  mesmo  não  sendo  um  dos  membros  da
comissão especial de contratação, ULISSES SOBRAL solicitou informações à Gerência de
SMS da Diretoria Internacional76.  Nesse contexto, LEVI RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
afirmou que manteve contato com ULISSES SOBRAL não apenas durante os trabalhos da
comissão  de  licitação,  da  qual  era  o  investigado  membro,  mas  também  quando  da
implementação da  comissão  especial  de  contratação,  ainda em janeiro de 2010,  tendo
dela  participado77-78.  No  mesmo  sentido, sua  contribuição  para a  elaboração  da
documentação técnica produzida  pela  comissão  especial  de  contratação foi confirmada
tanto  por  ALUÍSIO  TELES79,  quanto  pelo  próprio  investigado,  que  confessou  ter  sido
auxiliado por RODRIGO PINAUD80.

ULISSES  SOBRAL estava,  ainda,  copiado  no  e-mail  que  ALUÍSIO  TELES
encaminhou  para  o  Departamento  Jurídico  da  PETROBRAS  solicitando  a  avaliação  da
documentação  técnica  por  eles  elaborada81.  Durante  o  processo  de  averiguação  por
aquele setor, encaminhou mensagens de e-mail, em 07/05/2010 e 13/05/2010, à CHEN LI,
advogada  do  Departamento  Jurídico  da  PETROBRAS  responsável  pela  assinatura  do
Parecer JURÍDICO/JIN 4399/2010, afirmando a decisão de contratação de serviços de SMS
na categoria melhor preço  e solicitando fosse considerado no processo em tela a não
inclusão  de  consórcio82.  Mencionado  parecer  indicou  ULISSES  SOBRAL como
representante da coordenação do projeto83, embora, formalmente, não se encontrasse a
ele vinculado e tivesse sido transferido há poucos dias para a Diretoria Internacional.

Durante o período de atuação da  comissão de  licitação, de acordo com o
quanto declarado por LEVI RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ULISSES SOBRAL manteve
contato contínuo com ALUÍSIO TELES e RODRIGO PINAUD, sendo comentário corrente
dentro da PETROBRAS que ambos estavam envolvidos na licitação 84. Conforme declarado

74 ANEXO 17, p. 11.
75 ANEXO 12, p. 37-40.
76 ANEXOS 7 e 8.
77 ANEXO 12, p. 6-7.
78 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
79 Conforme declarado em seu interrogatório no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001,
oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro e consignado no âmbito
do acórdão condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa –
ANEXO 40.
80 Conforme declarado em seu interrogatório no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001,
oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro e consignado no âmbito
do acórdão condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa –
ANEXO 40.
81 ANEXO 14, p. 38.
82 ANEXO 14, p. 39-40.
83 ANEXO 14, p. 42.
84 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
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por  ALEXANDRE  PENNA,  à  época  da  contratação  Gerente  Executivo  da  Diretoria
Internacional,  ULISSES SOBRAL foi indicado pelo próprio  ALUÍSIO TELES, como pessoa
de sua confiança, para atuar no projeto85.

Dos  membros  da  comissão  de  licitação,  apenas  ULISSES  SOBRAL,
AGOSTINHO GATTO e MATEUS FONSECA participaram efetivamente das reuniões, sendo
que tanto o escopo, quanto as empresas a serem convidadas foram definidas no âmbito
da  comissão  especial  de  contratação,  ficando  a  cargo  do  investigado  o  escopo
contratual86.  AGOSTINHO GATTO, coordenador da comissão de licitação, destacou, ainda,
que  o  prazo  para  a  apresentação  das  propostas  foi  por  ele  considerado muito  curto.
Inicialmente, ULISSES SOBRAL teria defendido a fixação de prazo de 10 ou 15 dias, o que
demonstra a evidente atuação do funcionário no sentido de favorecer a ODEBRECHT no
procedimento licitatório, como contrapartida ao recebimento dos valores indevidos a ele
destinados. 

Embora tenha desenvolvido extensa planilha de preços unitários  (PPU) no
bojo da já mencionada  comissão  especial de  contratação,  ULISSES SOBRAL,  de acordo
com  o  depoimento  de  AGOSTINHO  GATTO,  teria  orientado  que  fosse  considerado o
preço global das propostas quando de sua avaliação87, evidenciando, uma vez mais, que o
preenchimento de tal documento pelas licitantes – em prazo exíguo – foi exigido apenas
com o objetivo de favorecer a ODEBRECHT.

Some-se  a  isto  o  fato  de  que,  dos  membros  da  comissão  de  licitação,
apenas AGOSTINHO GATTO tinha experiência com contratação, mas o comando técnico
do projeto ficou a cargo de ULISSES SOBRAL,  responsável por, normalmente, responder
aos questionamentos da área técnica,  requisitar  celeridade e estabelecer o prazo para o
encerramento do certame. De acordo com ele, ULISSES SOBRAL era o representante, no
âmbito  da  comissão,  da  área  internacional,  responsável  pela solicitação  do  serviço,
fazendo a ligação entre elas88.  Já a funcionária da Companhia MARIA DE FÁTIMA SALLES
ABREU PASSOS declarou,  perante  a  CIA,  que  ULISSES SOBRAL  era,  em conjunto com
ALUÍSIO TELES e VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, responsável por tratar,  na
PETROBRAS, diretamente do projeto89. 

ULISSES SOBRAL foi, ainda, o responsável pela elaboração das minutas dos
DIP INTER-CORP 163/2010,  de 22/06/2010,  que designou a comissão de licitação – da
qual era membro – e DIP INTER-CORP 213/2010, de 23/08/2010, que solicitou autorização
à Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS para  a  assinatura  do  contrato 90,  assim como  por
encaminhar e-mail ao Departamento Jurídico da Companhia, em 20/08/2010, solicitando

Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
85 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
86 Conforme declarado por AGOSTINHO CANDIDO GATTO, em sede administrativa – ANEXO 12, p.
12-14.
87 Conforme declarado por AGOSTINHO CANDIDO GATTO, em sede administrativa – ANEXO 12, p.
12-14.
88 Conforme declarado por AGOSTINHO CANDIDO GATTO, em sede administrativa – ANEXO 12, p.
12-14.
89 ANEXO 13, p. 23-24.
90 ANEXO 7, p. 16-24.
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a elaboração de parecer acerca da possibilidade de celebrar o contrato, 91 e pela primeira
apresentação da contratação feita à Diretoria Executiva, em 30/08/201092.

Conforme  declarado  por  RENATO  PIRES  DE  OLIVEIRA,  signatário  do
contrato  celebrado pela  PETROBRAS  com a  ODEBRECHT,  havia  urgência  em  assinar o
instrumento  contratual,  motivo  pelo  qual  o  fez em substituição  a  VENÂNCIO PESSOA
IGREJAS LOPES FILHO, Gerente-Geral responsável pela contratação, tendo o documento
sido levado até ele, em mãos, por ULISSES SOBRAL93.

O  investigado  foi  apontado  pela  CIA,  ainda,  como  o  primeiro  gerente
designado do contrato, no período entre 26/10/2010 a 27/12/2010, oportunidade em que
autorizou  as  mobilizações  do  Brasil  (27/10/2010),  Argentina  (10/11/2010)  e  Uruguai
(11/11/2010),  de  modo  contrário  à  orientação  no  sentido  de  que  providências  que
resultassem em pagamentos não deveriam ser adotadas. No período entre  28/12/2010 e
18/12/2012, ocupou o cargo, ainda, de fiscal do contrato94.

Em relação à atuação delituosa de RODRIGO PINAUD, impende mencionar
que, assim como ULISSES SOBRAL,  auxiliou  ALUÍSIO TELES nos trabalhos da  comissão
especial de  contratação. O investigado, embora não  a integrasse, participou da reunião
realizada  em  08/02/2010,  oportunidade  em  que  secretariou  ALUÍSIO  TELES,  sendo  o
responsável pelas notas de reunião95:

91 ANEXO 31, p. 18-19.
92 ANEXOS 16, p. 19-20, e 17, p. 1-2.
93 ANEXO 12, p. 15-16.
94 ANEXOS 7 e 8.
95 ANEXO 17, p. 11.
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LEVI RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, funcionário da PETROBRAS membro
dessa  comissão,  declarou  que  RODRIGO  PINAUD participou,  ladeado  por  ULISSES
SOBRAL, informalmente tanto da comissão especial de contratação, quanto da comissão
de  licitação,  embora não pudesse  as integrar  já que não era funcionário concursado da
PETROBRAS96,  o  que  foi  confirmado  por  MARCO  AURÉLIO  BOBSIN,  ao  informar que
ambos os investigados faziam parte de um grupo que sempre acompanhou esse projeto
de SMS97. 

De  acordo  com  ALUÍSIO  TELES,  RODRIGO  PINAUD  participou,  em
conjunto  com  ULISSES  SOBRAL,  da  compilação  dos  documentos  produzidos  pela
comissão  especial  de  contratação98,  mesmo não  a integrando,  tendo auxiliado o então
Gerente-Geral na especificação do projeto e no desenvolvimento de tarefas específicas99.
No mesmo sentido, o investigado ULISSES SOBRAL confirmou que RODRIGO PINAUD o
assessorou no âmbito daquela comissão,  notadamente no que respeita aos assuntos de
meio ambiente100.

RODRIGO PINAUD,  consoante declarações prestadas em Juízo, confirmou
sua  atuação  junto  à  comissão  especial  de  contratação,  notadamente  no  que  tange  à
reunião  supramencionada  e  à  elaboração  da  documentação  técnica 101,  voltada,  como
restou acima demonstrado, a favorecer a ODEBRECHT em futuro certame licitatório .

Seu  envolvimento  na  elaboração  dos  documentos  em  comento  resta
evidenciado,  ainda,  pelo Parecer JURÍDICO/JIN 4399/2010,  dirigido a  ALUÍSIO TELES e
encaminhado como cópia a RODRIGO PINAUD102.

Destaque-se,        ainda,       que             t      a      l       atuação  criminosa  de  ALUÍSIO  TELES,  
ULISSES SOBRAL       e       RODRIGO PINAUD,             especificamente       no       que diz respeito à fraude  
licitatória       relacionada à contratação       ora narrada, já restou reconhecida em       J      uízo, no  
âmbito da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001  , oferecida perante o Juízo da 27ª
Vara Criminal  da Comarca do Rio de Janeiro, em que foram  condenados,  em segunda
instância, pela prática do delito tipificado pelo artigo 90, da Lei nº 8666/1993103.

96 Conforme declarado no bojoda Ação Penal nº  0232574-02.2014.8.19.0001,  oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
97 ANEXO 13, p. 2-3.
98 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
99 Nesse sentido, coloca-se o depoimento prestado por MARCO AURÉLIO BOBSION, perante a CIA –
ANEXO 13, p. 2-3.
100 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  bojo  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
101 Conforme declarado no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o
Juízo  da  27ª  Vara  Criminal  da  Comarca  do  Rio  de  Janeiro  e  consignado  no  âmbito  do  acórdão
condenatório, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República a esta Força-Tarefa – ANEXO 40.
102 ANEXOS 14, p. 42-7, e 15, p. 1-3.
103 O acórdão condenatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pelo Tribunal do Rio
de  Janeiro,  tendo sido  cadastrado  sob  nº  PGR-00368973/2017 e  posteriormente  remetido  a  esta
Força-Tarefa, no âmbito da qual os fatos ilícitos correlatos encontram-se sob investigação – ANEXOS
39 e 40.
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Em suma, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
reconheceu  que,  naqueles  autos,  restou  comprovado  o  objetivo  de  fraudar  o  caráter
competitivo do certame licitatório em favor da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. Nesse
sentido,  destacou a determinação da área internacional,  sob a justificativa  de urgência  na
execução  dos  serviços,  para  que  fosse  realizada contratação  única  e  centralizada,  em
desacordo com o quanto sugerido pela área técnica, em valor muito superior ao modelo de
contratação inicialmente    indicado   e cuja  urgência não restou demonstrada na fase de
execução contratual. 

O órgão julgador entendeu, ainda, que o certame foi fraudado também por
meio da constituição de comissão de contratação especialmente criada antes do processo
licitatório, rotina in  e  xist  ente   no fluxo ordinário de aprovação de projetos da PETROBRAS  ,
que se reuniu apenas uma vez, sendo que seu coordenador,  ALUÍSIO TELES,  auxiliado por
ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD, elaborou os documentos que instruíram e nortearam
o certame licitatório, em usurpação das funções da comissão de licitação – constituída em
área da PETROBRAS sem experiência técnica em SMS, suporte de pessoal e de material para
conduzir  o  procedimento  –,  que  restou encarregada apenas  da  expedição de  convites  às
empresas anteriormente escolhidas. A fixação de preço global excessivamente oneroso para
a Estatal também foi mencionada como uma das irregularidades da licitação em comento.

O órgão julgador  entendeu, ainda, que a materialidade do delito de fraude à
licitação restou comprovada pelo Convite Internacional nº 001/10104 e pelo contrato celebrado
entre a ODEBRECHT e a PETROBRAS105, assim como pelo Relatório Final da Comissão Interna
de Apuração instituída pelo DIP PRESIDÊNCIA 121/2013 e seus anexos106. 

Nesse  contexto,  impende  mencionar  que, no  item  6.2.1.23  do  Relatório
Final elaborado pela CIA,  restaram descritas  as diversas não conformidades do contrato
identificadas  no  Relatório  de  Auditoria  R-9265/2011,  de  15/10/2012107.  Em  síntese,  a
PETROBRAS indicou, como não conformidades: a)  a utilização de planilha extensa, com
cerca de nove mil itens; b) o prazo exíguo para apresentação de proposta tão complexa –
inicialmente,  20  dias,  prorrogados  por  mais  15  dias;  c)  o  encaminhamento do  convite
apenas em português, mesmo para as licitantes estrangeiras; d) a inclusão, na seleção de
convidadas,  de empresas que  não  atuam  ou  não  tinham especialidade  em SMS;  e)  a
contratação  com  mais  foco  em  serviços  de  construção  e  montagem  (C&M)  em
detrimento de SMS; f) a  inclusão de serviços de manutenção rotineira ou incompatíveis
com as instalações onde seriam executados; g) a inclusão de serviços a título de “reparos
provisórios e emergenciais” não condizentes com a natureza e propósito da contratação;
h)  a  inserção  de  3.856  itens  de  serviços  (52% da  PPU de  integridade  mecânica)  sem
fundamentação técnica (arbitrados em quantidades “um” ou “dois”);  i)  a  inexistência de
conteúdo  e  abrangência  nos  358  projetos  previstos  para  os  nove  países  objeto  do
contrato; j) a falta de qualidade e clareza nas informações técnicas essenciais ao correto e
adequado  entendimento  do  escopo  contratual;  k)  a  ausência  de  especificações  ou
detalhamento dos serviços e fornecimentos previstos no contrato; e l)  as inconsistências

104 ANEXO 41
105 O contrato constava juntado no âmbito dos autos da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001,
oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro.  Foi encaminhado à
Procuradoria-Geral da República pelo Tribunal do Rio de Janeiro, tendo sido cadastrado sob nº PGR-
00368973/2017 e posteriormente remetido a esta Força-Tarefa,  no âmbito da qual os fatos ilícitos
correlatos encontram-se sob investigação - ANEXO 32.
106 ANEXOS 7 a 31.
107 ANEXOS 7 e 8.
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relacionadas à orçamentação dos serviços, análise da proposta vencedora e elaboração
da documentação contratual.

Dentre as não conformidades elencadas108,  destacam-se os itens “a” e “b”,
em que a CIA indicou a utilização,  pela comissão de licitação, de planilha extensa, com
cerca de nove mil  itens,  enquanto o prazo        para a apresentação das propostas pelas  
empresas  convidadas  foi       extremamente  curto       –  e  portanto,  inexequível.  Essas
informações  corroboram  os  depoimentos  dos  colaboradores  ROGÉRIO  ARAÚJO  e
MÁRCIO FARIA109, que narraram o acerto entre a ODEBRECHT e ALUÍSIO TELES para que,
a  fim  de  favorecer  a  empreiteira,  a  comissão  de  licitação  tanto  determinasse o
preenchimento  de  planilha  detalhada,  quanto  fixasse o  menor  prazo  possível para  a
apresentação da proposta, objetivando, assim, desestimular a participação no certame de
outras  empresas,  especialmente  as  internacionais,  assim favorecendo concretamente  a
ODEBRECHT.

O dado  indicado  no  Relatório  Final  da  CIA  comprova,  portanto, que  a
ODEBRECHT  não  apenas  recebeu  informações  privilegiadas  em  momento  anterior  ao
início  do  procedimento  licitatório,  mas  também  pôde,  isoladamente,  a  partir  de  tais
informações, elaborar proposta condizente com os requisitos elencados pela comissão de
licitação.  Nesta  seara,  importante  observar  que  o  prazo  inicial  de  20  dias,  embora
prorrogado por mais 15 dias, ainda foi extremamente curto, o que é corroborado pelo
DIP  INTER-CORP 213/2010,  em que  consta a  informação de que apenas  apresentaram
propostas ODEBRECHT, OAS e ANDRADE GUTIERREZ,  isto é,  a empresa favorecida e as
duas convidadas que com ela se comprometeram a apresentar propostas de cobertura .
Resta demonstrado, ainda, que as empresas internacionais foram de fato desestimuladas
a participar do certame, havendo seu direcionamento em favor da ODEBRECHT.

Nesse contexto, observem-se os documentos  fornecidos pela ODEBRECHT
no âmbito de seu acordo de leniência, especialmente o Convite Internacional nº 001/10110

para  o  certame  em  comento,  datado  de  24/06/2010,  cujo  item  2.1  fixa  a  data  de
14/07/2010 para a apresentação da proposta, assim como as Notas de Esclarecimento ao
Convite nº 04/14111,  na qual foi concedida a prorrogação de prazo de 15 dias corridos,
marcando-se o ato público de entrega da proposta no dia 29/07/2010, e nº 09/14, em
que mantida a data de 29/07/2010 para a entrega da proposta112. 

Impende  destacar  que  enquanto  as  demais  empresas  convidadas
receberam  o  convite  para  participar  da  licitação  em  24/06/2010,  devendo,  após
prorrogação, elaborar e apresentar suas propostas na data de 29/07/2010, a ODEBRECHT
tinha conhecimento do projeto e recebeu informações privilegiadas de ALUÍSIO TELES ao
menos desde a data de 12/01/2010, oportunidade em que ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO
FARIA  confirmaram  o  interesse  da  empreiteira  em  participar  do  certame  licitatório,
prometendo/oferecendo  vantagens  indevidas  ao  então  Gerente-Geral  da  Diretoria
Internacional  como contrapartida  às  informações  privilegiadas  por  ele  fornecidas.  Isso
significa,  portanto,  que enquanto as demais empresas convidadas tiveram prazo de 35

108 Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração constituída pelo DIP PRESIDÊNCIA
121/2013 - ANEXOS 7 e 8.
109 ANEXO 36 a 38.
110 ANEXO 41.
111 ANEXO 42.
112 ANEXO 43.
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dias para a elaboração das propostas, o Grupo ODEBRECHT pôde desenvolver a sua no
decorrer de quase 7 meses de trabalho.

Destacou-se  no  Relatório  Final  da CIA,  ainda,  que a contratação causaria
perdas à PETROBRAS, não fossem as providências corretivas adotadas pela Companhia,
notadamente a redução, por meio do Aditivo nº 5, datado de 15/01/2013, do escopo da
contratação,  diminuindo seu  valor  para  US$  481,6  milhões,  conforme  Relatório  de
Auditoria R9265/2011113.

Há, portanto, indícios suficientes de materialidade e autoria acerca da conduta
delitiva de ALUÍSIO TELES,  ULISSES SOBRAL  e RODRIGO PINAUD que,  baseando-se em
relações ilícitas, inclusive mediante a promessa e o efetivo recebimento de valores indevidos,
repassaram informações confidenciais e atuaram no sentido de beneficiar a ODEBRECHT no
certame  licitatório  relacionado ao  contrato  para  a  prestação  de  serviços  de  reabilitação,
construção  e  montagem,  diagnóstico  e  remediação  ambiental,  elaboração  de  estudo,
diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde (SMS), em 9
países, além do Brasil.  O favorecimento da ODEBRECHT durante o  certame licitatório resta
confirmado, ainda, pelo recebimento, mediante estratégias de ocultação e dissimulação, dos
valores  ilícitos  por  ALUÍSIO TELES,  ULISSES SOBRAL  e RODRIGO PINAUD,  narrado no
próximo capítulo.

III.II Intermediários de vantagens indevidas destinadas a agentes vinculados ao PMDB

Além dos valores indevidos prometidos e destinados a ALUÍSIO TELES, no
bojo  do  contrato  nº  6000.0062274.10.2  houve,  ainda,  a  promessa/oferta  a  e
solicitação/aceitação de propinas por parte de agentes políticos vinculados ao Partido do
Movimento  Democrático  Brasileiro  –  PMDB,  representados,  na  oportunidade,  pelo
intermediário JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES. 

Conforme narrado pelos colaboradores ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA114,
ainda durante o procedimento licitatório, foi a ODEBRECHT, na pessoa de ROGÉRIO ARAÚJO,
procurada por  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, na condição de representante do
PMDB, oportunidade em que, demonstrando perfeito conhecimento acerca do projeto e seu
andamento, solicitou vantagens indevidas no montante de 5% - posteriormente dividas com
o Partido dos Trabalhadores na proporção de 4% para o PMDB e 1% para o PT. Embora tal
valor  se  situasse extremamente  além dos  padrões  comumente  pactuados  com  agentes
públicos e políticos no âmbito da PETROBRAS, a ODEBRECHT, ainda assim, concordou com a
solicitação,  prometendo  e,  posteriormente,  repassando  os  valores  a  JOÃO  AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES por meio de ÂNGELO LAURIA.

O operador financeiro reuniu-se mais de uma vez com ROGÉRIO ARAÚJO com
a  finalidade  de  tratar  de  referida  promessa  de  vantagens  indevidas,  tendo  sido
acompanhado,  em  determinadas  oportunidades,  por  ÂNGELO  LAURIA,  posteriormente
responsável  por  operacionalizar  o  recebimento  dos  valores  ilícitos.  ROGÉRIO  ARAÚJO
declarou, ainda, que não apenas JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, como o próprio
ÂNGELO LAURIA, acompanhado de FELIPE DINIZ, filho do ex-Deputado Federal FERNANDO
DINIZ,  com  ele  se  reuniu,  a  fim  de  cobrar  o  pagamento  da  propina  acertada.  Na

113 ANEXO 11, p. 14-23.
114 ANEXOS 36 a 38.
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oportunidade,  o colaborador informou,  porém, que os repasses seriam realizados apenas
após a asssinatura do contrato115.

Nesse contexto, informaram ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA116, ainda, que
em  contrapartida  às  vantagens  indevidas prometidas  a  agentes  políticos  vinculados  ao
PMDB, a ODEBRECHT contaria com apoio incondicional de JORGE ZELADA, então Diretor
Internacional da PETROBRAS, para apresentar, defender e aprovar sua contratação, conforme
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES informou a ROGÉRIO ARAÚJO.

Nesse  sentido,  considerando-se  a  demora  para  a  celebração  do  contrato,
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES marcou uma reunião,  em  São Paulo, na data de
15/07/2010, com executivos do Grupo ODEBRECHT em que a contratação da  empreiteira
para a prestação de serviços de SMS foi sufragada por agentes políticos vinculados ao PMDB,
tendo, posteriormente, o contrato sido efetivamente celebrado e os valores repassados,  no
interesse  de  agentes  da  agremiação  partidária,  por  meio  da  atuação  de  ÂNGELO
LAURIA117-118.

Impende  destacar,  ademais,  que  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES
declarava representar os interesses do PMDB junto à Diretoria Internacional, cujo diretor à
época, JORGE ZELADA, foi indicado ao cargo e nele mantido pela agremiação política, de
modo que, na lógica dos pagamentos indevidos realizados pelas empreiteiras contratadas
pela PETROBRAS, parte dos valores deveria a ela ser destinada.

Nesse contexto, o relacionamento entre o investigado e JORGE ZELADA restou
evidenciado pelo Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 494/2015, em que se constatou
que JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES constava dentre os contatos salvos no telefone
celular de JORGE ZELADA119.

A influência do investigado na Diretoria Internacional  é comprovada, ainda,
tanto pelo depoimento prestado por MARCO AURÉLIO BOBSIN, perante a Comissão Interna
de Apuração da PETROBRAS, em que declarou que existiam diversos comentários dentro da
Companhia acerca do contato  mantido por JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES com
JORGE  ZELADA  e  da  ingerência  por  ele  exercida  naquela  diretoria120,  quanto  pelas
declarações de ABÍLIO PAULO PINHEIRO RAMOS, também perante a CIA, no sentido de que
o  investigado  atuava  nos  bastidores  da  área  internacional,  interferindo  até  mesmo  nas
movimentações de funcionários dentro da PETROBRAS121.

Os  elementos  probatórios  indicam,  em  adição,  que  JOÃO  AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES mantinha contato  não apenas com JORGE ZELADA, mas também
com  outros  funcionários da área internacional  da PETROBRAS.  FERNANDO JOSÉ CUNHA,

115 ANEXO 38.
116 ANEXOS 36 a 38.
117 Quanto a esta seção da presente representação, são objeto de aprofundamento das investigações
apenas as condutas de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA, apontados pelos
elementos probatórios documentais e testemunhais como intermediários de pagamentos destinados a
agentes políticos vinculados ao PMDB. Respeita-se, portanto, a competência de instâncias superiores
para as investigações sobre eventual participação ou não dos agentes políticos com prerrogativa de
foro por função em razão de se verificar a pertinência de se atribuir a cada um dos agentes políticos
envolvidos nos episódios citados o destino final das vantagens indevidas.
118 ANEXOS 36 a 38.
119 ANEXO 52.
120 ANEXO 13, p. 2-3.
121 ANEXO 11, p. 30-33.
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perante a CIA, informou que se encontrou algumas vezes com o investigado, oportunidades
em que tratou sobre negócios da Diretoria Internacional122. Já SÓCRATES JOSÉ FERNANDES
MARQUES DA SILVA, quando de seu interrogatório no âmbito da Ação Penal nº 0232574-
02.2014.8.19.0001, informou manter relação de amizade com JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES,  tendo  com  ele  tratado,  de  modo  informal,  sobre  potenciais  negócios  a
serem realizados pela área comandada por JORGE ZELADA123.

Em  linha  de  consonância  com  o  quanto  declarado  pelos  colaboradores,
destacam-se  os  documentos  fornecidos  pela  ODEBRECHT  no  âmbito  de  seu  acordo  de
leniência,  notadamente  registro,  na agenda de ROGÉRIO ARAÚJO, de reunião com JOÃO
AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  datada  de  08/07/2010,  durante  o  período  em  que
realizado  o  procedimento  licitatório  que  resultou  na contratação  da  ODEBRECHT  pela
PETROBRAS124: 

No  mesmo  sentido  colocam-se  os  registros  de  entrada  no  prédio  da
ODEBRECHT,  em  que  constam  visitas,  recebidas  por  ROGÉRIO  ARAÚJO,  de  ÂNGELO
LAURIA  e  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  em  06/07/2010,  e  o  primeiro e
FELIPE DINIZ, na data de 13/10/2010125.

Na documentação,  consta a indicação  de que ÂNGELO LAURIA e  FELIPE
DINIZ  seriam  representantes  da  empresa  “BLUE  DIPE”.  Em  consulta  aos  sistemas  do
Ministério  da  Fazenda,  constatou-se  que  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,  no
período  entre  10/09/1999  e  25/09/2002, e  ÂNGELO  LAURIA,  no  interregno entre

122 ANEXO 13, p. 42-43.
123 No âmbito da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o Juízo da 27ª Vara
Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, restou o investigado JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,
em conjunto com outras pessoas, dentre as quais SÓCRATES JOSÉ FERNANDES MARQUES DA SILVA,
condenado, em segunda instância, pela prática do delito tipificado pelo artigo 90, da Lei nº 8666/1993.
O  acórdão  condenatório,  em  que  mencionadas  as  declarações  de  SÓCRATES  JOSÉ  FERNANDES
MARQUES DA SILVA, foi  encaminhado à Procuradoria-Geral  da República  pelo Tribunal do Rio de
Janeiro, tendo sido cadastrado sob nº PGR-00368973/2017 e posteriormente remetido a esta Força-
Tarefa, no âmbito da qual os fatos ilícitos correlatos encontram-se sob investigação – ANEXO 40.
124 ANEXO 53.
125 ANEXO 54.
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10/09/1999 e  21/10/2003, participaram do quadro  societário  de  empresa  denominada
BLUE  DEEP  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME,  cujos  sócios,  atualmente,  são  DENIS
LAURIA  e  DOUGLAS  LAURIA,  filhos  do  investigado126.  ÂNGELO  LAURIA,  ademais,  foi
sócio  de  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  na  empresa  TREND
EMPREENDIMENTOS,  PARTICIPAÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA.,  indicada  no  cadastro  dos
investigados  quando  de  sua  reunião  com  ROGÉRIO  ARAÚJO,  em  06/07/2010.  Resta
evidenciado,  portanto,  não  apenas  seus vínculos com as  empresas  indicadas  em seus
cadastros no prédio da ODEBRECHT, como também a relação entre  ÂNGELO LAURIA  e
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES127.

Observe-se, ainda, que todas essas reuniões ocorreram no período entre o
início do procedimento licitatório (22/06/2010) e a assinatura do instrumento contratual
pela empreiteira com a PETROBRAS (26/10/2010).

Some-se  a  isto  o Relatório  Final  elaborado  pela  Comissão  Interna  de
Apuração  instituída  pelo  DIP  Presidência  121/2013,  que,  em  seu  item  6.3,  identificou
diversos  contatos  telefônicos  entre  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES e
funcionários  da  área  internacional  da  PETROBRAS.  Em  21/06/2010,  um  dia  antes  da
designação  da  comissão  de  licitação  pelo  DIP  INTER-CORP  163/2010,  JORGE  ZELADA
entrou em contato com o investigado. Da mesma forma,  SÓCRATES JOSÉ FERNANDES
MARQUES DA SILVA ligou para JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES ao menos nas
datas de 22/07/2009, dias antes de a consulta para as unidades no exterior relacionada
aos passivos de SMS ser encaminhada (30/07/2009); 27/08/2010, logo após o DIP INTER-
CORP 213/2010 designar, em 23/08/2010, VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO para
assinar  o  contrato  com  a  ODEBRECHT;  e  28/10/2010,  dois  dias  após  a  assinatura  do
contrato entre a empreiteira e a PETROBRAS128.

Finalmente,  destaque-se  que  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES
confirmou  a  solicitação  das  vantagens  indevidas        em  favor  do  PMDB  e  de  
funcionários da PETROBRAS      , assim como sua promessa e posterior pagamento por  
parte do Grupo ODEBRECHT       no âmbito da contratação para a prestação de serviços  
de  SMS   em  entrevista  à  Revista  Época,  datada de  09/08/2013129.  Nesse  contexto,
destaque-se que, quando do julgamento, em segunda instância, dos fatos objeto da Ação
Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da
Comarca do Rio de Janeiro, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro  consignou que, no âmbito daqueles autos,  restaram comprovados o
encontro de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES com o jornalista da Revista Época,
bem como a veracidade das informações contidas na matéria130.

Há, portanto, indícios suficientes de materialidade e autoria acerca da conduta
delitiva de  ÂNGELO LAURIA e JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,  que  atuaram no
sentido de solicitar e aceitar promessa de valores indevidos destinados a agentes públicos
vinculados  ao PMDB,  no bojo do contrato  para  a  prestação de serviços  de  reabilitação,
construção  e  montagem,  diagnóstico  e  remediação  ambiental,  elaboração  de  estudo,

126 ANEXOS 55, 56 e 57.
127 ANEXO 58.
128 ANEXOS 7 e 8. 
129 ANEXO 59.
130 O acórdão foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pelo Tribunal do Rio de Janeiro,
tendo sido cadastrado sob nº PGR-00368973/2017 e posteriormente remetido a esta Força-Tarefa, no
âmbito da qual os fatos ilícitos correlatos encontram-se sob investigação - ANEXO 40.
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diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde (SMS), em 9
países, além do Brasil.

A confirmação de que houve favorecimento à ODEBRECHT durante o certame
licitatório e atuação ilícita de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e ANGELO LAURIA é
reforçada pelos elementos probatórios que indicam o recebimento  de valores ilícitos pelos
referidos agentes mediante estratégias de ocultação e dissimulação,  conforme narrado no
próximo capítulo.

IV. OS PAGAMENTOS DE VANTAGENS INDEVIDAS

Conforme  anteriormente  delineado (capítulo  III),  a  partir  do  segundo
semestre  de  2009,  durante  a  fase  de  estruturação,  pela  PETROBRAS,  do  projeto  para  a
prestação  de  serviços  de  reabilitação,  construção  e  montagem,  diagnóstico  e  remediação
ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio
ambiente  e  saúde  (SMS) na  área  internacional,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  então  Diretor  da
ODEBRECHT,  foi  procurado  por  ALUÍSIO  TELES,  à  época Gerente-Geral  da  Diretoria
Internacional, que lhe questionou acerca do interesse do Grupo ODEBRECHT em participar do
projeto ora descrito. 

Diante  da  proposta  de  ALUÍSIO  TELES, que  envolvia  o pagamento  de
vantagens indevidas  no montante de 3%131 do  valor do contrato132 (o que corresponde  a
pouco mais de US$ 24.750.000,00133),  a  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, através
das pessoas de ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA,  ainda no segundo semestre de 2009,
demonstrou interesse em desenvolver o projeto de prestação de serviços de SMS na área
internacional. Sendo assim, MÁRCIO FARIA autorizou ROGÉRIO ARAÚJO a prometer/oferecer
os  valores  ilícitos  ao  então  Gerente  da  Diretoria  Internacional  da  PETROBRAS ALUÍSIO
TELES134.

Nesse contexto, em contrapartida à vantagem indevida prometida/oferecida e
efetivamente paga pelo Grupo ODEBRECHT, atuaram no direcionamento do procedimento de
contratação em favor do Grupo, bem como no fornecimento de informações confidenciais
àquela empreiteira,  não  apenas ALUÍSIO  TELES,  mas  os  igualmente  funcionários  da
PETROBRAS ULISSES  SOBRAL e  RODRIGO  PINAUD135.  Em  razão  dessa  atuação,  esses
agentes da  estatal receberam os pagamentos de vantagens indevidas através de empresas
offshores no exterior.

Nesse contexto, o repasse de valores pelo Grupo Odebrecht aos funcionários
públicos  da  estatal se  deu,  com  estratagemas  de  ocultação e dissimulação,  mediante

131 De acordo com o narrado no capítulo anterior, durante a fase de estruturação, pela PETROBRAS, do
projeto para a prestação de serviços de SMS na área internacional – segundo semestre de 2009 –,
ROGÉRIO ARAÚJO, então Diretor da ODEBRECHT, foi procurado por ALUÍSIO TELES, à época Gerente-
Geral  da  Diretoria  Internacional,  que  lhe  apresentou  o  projeto  em  comento,  questionando  se  a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT teria interesse em dele participar. Nesse momento,  ALUÍSIO
TELES solicitou o pagamento de vantagens indevidas no montante de 3% do valor do contrato, a serem
pagas na hipótese de a  empreiteira vencer o certame. Em contrapartida, o ex-Gerente da PETROBRAS
forneceria àquela empresa informações privilegiadas, de modo antecipado, sobre o projeto.
132 Após negociações, foi celebrado o contrato no valor de US$ 825.660.293,79.
133 O montante de 3% do valor do contrato corresponde a US$ 24.769.808,8137.
134 ANEXOS 36, 37 e 38.
135 Conforme já detalhado no capítulo III.I Funcionários da PETROBRAS.
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depósitos em contas mantidas no exterior,  tendo sido operacionalizados pelo Setor de
Operações Estruturadas136.

Além disso, conforme já exposto no capítulo anterior (capítulo III), no bojo
do contrato nº 6000.0062274.10.2 houve, ainda, a promessa/oferta e solicitação/aceitação de
propinas por parte de intermediários de agentes políticos vinculados ao PMDB, como JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, o qual solicitou vantagens indevidas no montante de 5%.
Também  nesse  cenário,  o  repasse  de  valores  ocorreu  com  técnicas  de  ocultação e
dissimulação, por meio da entrega de valores em espécie no Brasil e mediante depósitos em
contas  mantidas  no  exterior,  igualmente  operacionalizados  pelo  Setor  de  Operações
Estruturadas do Grupo ODEBRECHT.

Nesse aspecto, considerando os diversos pagamentos efetuados e visando A
pormenorizar  a  análise  das  transferências  bancárias,  serão  narrados  primeiramente  e  de
forma  individualizada  os  pagamentos  aos  funcionários  da  PETROBRAS, ALUÍSIO  TELES,
ULISSES SOBRAL  e RODRIGO PINAUD,  para os  quais  foi  essencial  ainda  a  atuação do
operador financeiro MÁRIO MIRANDA. 

A transferência de recursos ilícitos à MÁRIO MIRANDA, realizada em nome da
offshore TECH TRADE, também foi operacionalizada pelo Setor de Operações Estruturadas, a
partir das contas controladas pelo Grupo ODEBRECHT, quais sejam, MAGNA INTERNATIONAL
CORP,  KLIENFELD  SERVICES  LTD,  SELECT  ENGINEERING  CONSULTING  AND  SERVICES  e
INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD,  ocasião  em que  foram
transferidos  cerca  de  US$  24.750.000,00.  Logo  após,  MÁRIO  MIRANDA  (valendo-se  da
referida offshore) transferiu, também como forma de pagamento de propina, o montante de
US$ 11.500.000,00 a ALUÍSIO TELES, beneficiário da offshore CHELFORD PROMOTIONS S.A.

Ainda nessa lógica de sucessivas transferências bancárias objetivando ocultar o
pagamento dos valores ilícitos aos funcionários da estatal,  ALUÍSIO TELES repassou  US$
3.900.000,00 a ULISSES SOBRAL (beneficiário da conta HAVAWOOD CORP), o qual, por sua
vez, repassou o montante de US$ 750.000,00 a RODRIGO PINAUD, beneficiário da offshore
WAYCROFT. 

Na  parte  seguinte  da  presente  representação,  serão  apresentados  os
elementos indicativos do pagamento de propina de US$ 32.000.000,00 (o equivalente à 4%
do valor  do contrato  de SMS)  a intermediários  de agentes  políticos  do PMDB,  ÂNGELO
LAURIA e JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES. Ainda, serão abordados tanto o repasse
de valor ilícitos mediante a entrega de moeda nacional em espécie à ÂNGELO LAURIA, bem
como  o  repasse  de  propina  mediante  depósitos,  no  exterior,  na  conta-corrente  GRAND
FLOURISH indicada por AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA. 

Por fim, será esclarecido que o Setor de Operações Estruturadas, valendo-se
dos serviços de RODRIGO TACLA DURAN  (através da conta em nome da  offshore  GVTEL),
recebia  das  contas  controladas  pela  ODEBRECHT  e  repassava  esses  valores  para  contas
controladas por um doleiro chinês, o qual, por sua vez, fornecia o montante equivalente em

136 O Setor de Operações Estruturadas da empreiteira era destinado especificamente ao controle,
organização, gestão e operacionalização de pagamentos de vantagens ilícitas de maneira maquiada,
de  modo a  executar  as  ordens  dos  altos  executivos  do  Grupo  ODEBRECHT e  era  composto  por
importantes executivos e funcionários antigos de confiança da cúpula do Grupo, tais como HILBERTO
SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, UBIRACI SANTOS, MARIA LUCIA TAVARES e
ANGELA PALMEIRA – Conforme já descrito em ações penais propostas perante esse Juízo, como nas
seguintes: nº 5019727-95.2016.4.04.7000, 5015608-57.2017.4.04.7000 e 5019961-43.2017.4.04.70.
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espécie, no Brasil, para o operador financeiro, que, então, entregava-os a ÂNGELO LAURIA,
responsável por dividi-los entre os destinatários finais.

IV.I. Pagamentos aos funcionários da PETROBRAS

Esta  seção  visa  a  detalhar os  repasses  de  valores  ilícitos  destinados  aos
funcionário da  PETROBRAS, ALUÍSIO TELES,  ULISSES  SOBRAL e  RODRIGO ZAMBROTTI
PINAUD.

A fim  de  permitir  a  operacionalização,  o  repasse  e  a  integralização  das
vantagens  indevidas  destinadas  aos  funcionários  da  Estatal  e provenientes  do  Grupo
ODEBRECHT, foi aberto programa sob o condinome "acelerado", tendo os pagamentos sido
efetuados  por  meio  da  utilização  de  contas  controladas  pela  ODEBRECHT mantidas  em
instituições bancárias localizadas no exterior, em nome de empresas offshores137. 

Nesse contexto, apurou-se que MÁRIO MIRANDA, na condição de operador
financeiro, recebeu indevidamente, mediante técnicas de  dissimulação e  ocultação, através
da empresa offshore TECH TRADE CORP, cerca de US$ 24.750.000,00 (valor este fracionado
em  19  transferências  bancárias)  138,  no  período  compreendido  entre  19/04/2011  e
10/10/2012,  das contas MAGNA INTERNATIONAL CORP, KLIENFELD SERVICES LTD, SELECT
ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES e INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND
DEVELOPMENT LTD, controladas pelo Grupo ODEBRECHT139 140.

Com a finalidade de conceder lastro à operação, foi celebrado contrato fictício
entre as empresas offshores MAGNA INTERNATIONAL e a TECH TRADE CORPORATION141 142.
O instrumento  contratual  firmado  entre  a  MAGNA  INTERNATIONAL  e  a TECH  TRADE
CORPORATION é datado de 02/06/2011, momento posterior à celebração do contrato entre
a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e a PETROBRAS, corroborando o entendimento de
que seriam  as vantagens ilícitas  oferecidas/prometidas a e solicitadas/aceitas por  ALUÍSIO

137 ANEXOS 36, 37, 38 e 60
138 Conforme extratos bancários obtidos através da transferência de investigação advinda da Suíça,
vinculada ao processo SV 14.1082-LL - ANEXOS 61, 62, 63 e 64.
139 Os próprios extratos do sistema Drousys, fornecidos pela empresa ODEBRECHT, no âmbito do
Acordo de Leniência da ODEBRECHT, demonstram a realização dos pagamentos na conta da TECH
TRADE CORPORATION, no total de US$ 24.750.000,00, no interregno entre abril/2011 e outubro/2012 -
ANEXO 65.
140 No mesmo sentido, o colaborador VINÍCIUS VEIGA BORIN, ex-funcionário do Banco Meinl Bank
Antígua,  confirmou,  em seu Termo de Colaboração nº 1,  que,  no início da Operação Lava Jato,  a
pedido de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, realizou levantamentos acerca dos pagamentos ilícitos
realizados pela ODEBRECHT, momento em que identificou transferências bancárias  no valor de US$
24.400.000,00 para a conta-corrente da offshore TECH TRADE CORPORATION, a partir das contas em
nome  das  empresas  MAGNA  INTERNATIONAL,  INNOVATION  RESEARCH  ENGINEERING  AND
DEVELOPMENT e KLIENFELD SERVICES LTD., controladas pela ODEBRECHT - ANEXO 66.
141 ANEXOS 36, 37, 38 e 67.
142 Nesse aspecto, observem-se, ainda, os documentos apresentados pela ODEBRECHT, no âmbito de
seu acordo  de leniência, como  o contrato de prestação de serviços fraudulento celebrado entre as
offshores MAGNA INTERNATIONAL  e  TECH TRADE  CORPORATION (ANEXO  67 –  contrato  fictício
firmado entre as empresas MAGNA INTERNATIONAL e TECH TRADE CORPORATION)  e extratos do
sistema  Drousys (ANEXO  65), utilizado pelo Grupo ODEBRECHT para o controle do pagamento de
vantagens  indevidas  a  funcionários  públicos,  no  qual,  consoante acima  afirmado,  ALUÍSIO TELES
possuía o codinome "acelerado" (ANEXOS 36, 37 e 60).
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TELES  repassadas  apenas  se  a  empresa  fosse,  de  fato,  contratada  para  a  execução  do
contrato. O valor da suposta prestação de serviços por parte da TECH TRADE CORPORATION
corresponde,  exatamente,  a US$ 24.750.000,00,  o mesmo valor de propina acertado com
ALUÍSIO  TELES  e  efetivamente  transferido a MÁRIO  MIRANDA.  No  documento,  consta,
ainda, expressa referência à conta da TECH TRADE CORPORATION no Banco Julius Baer, na
Suíça, para que fossem os pagamentos efetuados143.

A  análise das ordens de pagamento constantes no sistema  de controle  de
pagamentos paralelos da ODEBRECHT144, revelou,  em adição, que as transferências  datadas
do período entre abril/2011 e agosto/2012 foram realizadas a partir, principalmente, da conta
da  MAGNA  INTERNATIONAL  para  a  conta  nº  303.5127,  mantida  pela  TECH  TRADE
CORPORATION  no  Banco  Julius  Baer,  em  Zurich,  a  mesma  identificada  no  contrato
fraudulento  celebrado  entre  as  partes.  Referidas  transferências  encontram-se,  ainda,
vinculadas ao codinome "acelerado", atribuído a ALUÍSIO TELES145:

Sendo assim,  dando continuidade aos pagamentos de propina,  no período
compreendido entre 26/04/2011 e 12/10/2012, MÁRIO MIRANDA (através da offshore TECH
TRADE  CORPORATION) transferiu  US$ 11.500.000,00 ao então  Gerente-Geral da Diretoria
Internacional da PETROBRAS ALUÍSIO TELES (beneficiário da empresa  offshore CHELFORD
PROMOTIONS S.A.),146 que, por sua vez, entre os dias 03/06/2011 e 28/09/2012, repassou
US$ 3.900.000,00  a ULISSES SOBRAL (beneficiário da empresa offshore HAVAWOOD147 148.
Por fim,  RODRIGO ZAMBROTTI PINAUD149 (beneficiário da  offshore  WAYCROFT), recebeu,

143 Contrato  fictício  firmado  entre  as  empresas  MAGNA  INTERNATIONAL  e  TECH  TRADE
CORPORATION, fornecido no âmbito do Acordo de Leniência da ODEBRECHT S.A. - ANEXO 67.
144 Ordens de pagamento fornecidas pela própria empresa leniente ODEBRECHT.
145 Ordens de pagamento constantes no sistema interno da ODEBRECHT relacionadas ao codinome
“acelerado”, atribuído a ALUÍSIO TELES - ANEXO 60 e 68.
146 ANEXOS 69 e 70.
147 ANEXOS 71 e 72.
148 ANEXO 73 e 74.
149 ANEXO 74.
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no período compreendido entre 22/07/2011 e a 01/10/2012,  US$ 750.000,00 de  ULISSES
SOBRAL150.

Diante  dessas sucessivas transferências bancárias,  visando  ao pagamento de
propina conforme delineado acima, passemos a uma análise detalhada dos pagamentos aos
então  funcionários  da  PETROBRAS,  ALUÍSIO  TELES,   ULISSES  SOBRAL  e RODRIGO
ZAMBROTTI PINAUD.

IV.I.I. Da lavagem transnacional de ativos em benefício de ALUÍSIO TELES

Conforme restou narrado no capítulo anterior (III), ALUÍSIO TELES solicitou o
pagamento de vantagens indevidas no montante de 3% do valor do contrato para a prestação
de  serviços  de  SMS  na  área  internacional,  a  serem  pagas  na  hipótese  de  a  empreiteira
ODEBRECHT S.A. vencer o certame. Diante disso, atuou para que a empresa fosse favorecida
no  procedimento licitatório  do  projeto  SMS,  de  modo  a  receber  uma  fração desses
pagamentos ilícitos.

Assim,  em decorrência  da contratação  de  prestação  de serviços  de  SMS,  o
Grupo  ODEBRECHT  ofereceu  e  efetuou  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos, notadamente  ALUÍSIO TELES,  ULISSES SOBRAL  e  RODRIGO PINAUD, através da
atuação do operador financeiro MÁRIO MIRANDA. 

À  vista  disso  e  considerando  o  pagamento  de  propina  intermediado  por
MÁRIO MIRANDA efetuado pelas contas mantidas pelo Grupo ODEBRECHT no exterior, no
valor de US$ 24.750.000,00 (conforme narrado no item anterior – IV.I)151, apurou-se que, do
montante  recebido  por  MÁRIO  MIRANDA,  foram  repassados,  no  período  compreendido
entre 26/04/2011 e 12/10/2012, US$ 11.500.000,00 a ALUÍSIO TELES152,  igualmente com
mecanismos de  ocultação e  dissimulação,  através de 18 (dezoito)  depósitos a  partir  da
conta da TECH TRADE CORPORATION na conta-corrente do então Gerente-Geral da Diretoria
Internacional, mantida em nome da offshore CHELFORD PROMOTIONS S.A. no exterior153 154:

150 ANEXOS 75 e 76.
151 ANEXOS 61, 62, 63 e 64.
152 Corrobora a informação no sentido de que os valores destinados a ALUÍSIO TELES teriam sido,
posteriormente,  depositados pela  TECH TRADE CORPORATION em conta titularizada  por  empresa
controlada pelo ex-Gerente, o conteúdo da Petição 6666/STF, remetida inicialmente ao Rio de Janeiro
e,  após  declínio  de  atribuição  em  favor  desta  Força-Tarefa,  autuada  como  Notícia  de  Fato  nº
1.25.000.002272/2017-76. Nela, constam os Termos de Colaboração nº 21 e 24 de ROGÉRIO ARAÚJO,
em que o colaborador  narra  não apenas o recebimento de parcela  dos  valores depositados pela
ODEBRECHT na conta da offshore de MÁRIO MIRANDA – US$ 6.000.000,00 –, como também informa
que tem conhecimento do fato de que ALUÍSIO TELES era cliente de BERNARDO FREIBURGHAUS e
mantinha  contas  no  exterior,  sendo  que,  em  determinada  oportunidade,  a  pedido  de  SÉRGIO
BOCCALETTI,  depositou  valores  em  favor  do  ex-Gerente-Geral  da  Diretoria  Internacional  da
PETROBRAS em território estrangeiro, tendo recebido o montante equivalente em reais em território
nacional - ANEXOS 37, 77 e 78.
153 Documentos bancários fornecidos em razão da transferência de investigação advinda da Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXOS 69 e 70.
154 Além  disso,  US$  7.750.000,00  teriam  sido  repassados  a  ROGÉRIO  ARAÚJO,  por  meio  de
transferências bancárias para contas-correntes por ele indicadas.  Por operacionalizar o pagamento,
MÁRIO  MIRANDA teria  recebido  aproximadamente  um  terço  da  parcela  destinada  a  ROGÉRIO
ARAÚJO. De acordo com o declarado pelo colaborador ROGÉRIO ARAÚJO, uma vez recebidos por
MÁRIO MIRANDA, esses valores foram, então, transferidos parcialmente para as contas de  ALUÍSIO
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Tem-se, ainda, que  ALUÍSIO TELES era o beneficiário  da conta nº 03036395,
em nome da offshore CHELFORD PROMOTIONS S.A., no banco Julius Baer na Suíça155:

TELES,  tendo o operador financeiro repassado, a título de comissão, US$ 6.000.000,00 a ROGÉRIO
ARAÚJO, por meio de depósito, a partir da conta-corrente da TECH TRADE, em conta mantida pelo ex-
executivo do Grupo ODEBRECHT na Suíça - ANEXOS 37, 38 e 78.
155 Documentos bancários fornecidos  no âmbito da transferência de investigação advinda da Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXO 79.
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Insta  salientar,  ademais,  que,  conforme  demonstraram  as  investigações,  a
conta mantida por ALUÍSIO TELES,  em nome da offshore CHELFORD PROMOTTONS SA, foi
paralelamente  alimentada  em  2011,  no  montante  de  US$ 1.257.000,00, por  SÉRGIO
BOCCALETTI, a partir da conta nº 1525794 em nome de DEEP BLUE SEA TRUST REG, junto ao
HSBC156.

SÉRGIO BOCCALETTI sustentou157 que a soma de US$ 1.257.434,00, debitada
de  sua  conta  DEEP  BLUE  SEA  TRUST  REG  em  favor  da  empresa  offshore CHELFORD
PROMOTIONS SA era destinada a pagar a compra de três importantes quadros,  objetos de
uma prestigiosa coleção privada de ALUÍSIO TELES. 

Nada obstante, conforme elucidações produzidas pelo Banco Julius Baer, as
operações em questão (divididas em duas parcelas, uma em abril e outra em maio de 2011)
aparentam ter outra razão econômica: produto da venda por ALUÍSIO TELES de um terreno
em Angra  dos  Reis,  no  Brasil158.  Assim,  não  restando clara  a  causa  real  da  transação,  e
considerando  todo  o  cenário  narrado,  as  referidas  operações  podem,  ao  ocultarem  e
dissimularem a origem de recursos potencialmente escusos, macular de ilicitude a relação.

Isto  posto,  cumpre  esclarecer,  outrossim,  que  SÉRGIO  BOCCALETTI  era
acionista minoritário da empresa de MÁRIO MIRANDA, EPGN ENGENHARIA LTD, até 2010,
enquanto que este último era acionista minoritário de GASBOL ENGENHARIA até setembro
de 2005.  Restando  claro,  assim,  que  ambos  não  eram  apenas  colegas  de  trabalho  na
PETROBRAS, mas também parceiros de negócios. 

De  outra  banda,  além  dos  pagamentos  em  favor  de  ULISSES  SOBRAL
(conforme  será  exposto  no  item  a  seguir),  os  extratos  bancários  da  conta  mantida  por
ALUÍSIO  TELES revelaram transferências (ocorridas  no  período  compreendido  entre
20/05/2010 e 20/03/2014) de  US$ 8.262.843,43 para outras contas,  notadamente QUINUS
SERVICES  S.A.,  SIDNEY  DE  MENEZES  P.A.,  MIAME  REALITY  SOLUTION  GROUP  e  PAX
PARTNERS S.A. - PANAMÁ CITY.  Chamando atenção,  nessa perspectiva, a transferência de
US$ 3.015.000,00 para a empresa SIDNEY DE MENEZES P.A, no dia 22/02/2013159.

Há de se mencionar, ademais, que a  referida conta nº 303.6395, mantida no
Banco  Julis  Baer (em  nome  da  offshore CHELFORD  PROMOTIONS  SA),  e  pertencente  a
ALUÍSIO TELES, encontra-se encerrada.  Na ocasião do encerramento,  em março de 2014
(justamente quando da deflagração da operação Lava Jato),  o saldo e os títulos  alçados
foram transferidos em favor da FLORSTAR LTD junto a BSI, cujo agente econômico também é
ALUÍSIO TELES, além de sua companheira à época dos fatos, ANA PAULA BASTOS FARIA160.
Nesse sentido, no dia 20/03/2014,  os extratos bancários registram a transferência de  US$
619.500,00 para FLORSTAR LIMITED BELIZE CITY.

156 Conforme esclarecido pelas autoridades suíças a partir da transferência de investigação vinculada
ao processo SV 14.1082-LL - ANEXO 80.
157 De acordo com o informado pelas autoridades suíças a partir  da transferência de investigação
vinculada ao processo SV 14.1082-LL - ANEXO 80.
158 Conforme esclarecido pelas autoridades suíças a partir da transferência de investigação vinculada
ao processo SV 14.1082-LL - ANEXO 80.
159 ANEXOS 81 e 82.
160 Dados obtidos a partir da transferência de investigação advinda da Suíça, vinculada ao processo
SV 14.1082-LL. - ANEXO 80.
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Quanto ao ponto,  importante  ressaltar  que a  conta em nome da empresa
offshore FLORSTAR LTD, pertencente a ALUÍSIO TELES e ANA PAULA BASTOS FARIA161, sofreu
o sequestro de US$ 6.257.749,00 pelas Autoridades Suíças162, de modo a confirmar a origem
ilícita dos valores auferidos por ALUÍSIO TELES. 

Frisa-se que parte dos valores recebidos por ALUÍSIO TELES foram repassados
à  ULISSES SOBRAL,  por  meio da  offshore HAVAWOOD CORP.,  conforme será tratado no
tópico a seguir.

IV.I.II. Da lavagem transnacional de ativos em benefício de ULISSES SOBRAL
 
De acordo com o exposto no capítulo  anterior  (III),  a oferta/promessa  e o

recebimento  de vantagens indevidas  por ALUÍSIO TELES,  ULISSES SOBRAL  e  RODRIGO
PINAUD163, teve  como contrapartida  não  apenas  o  direcionamento  do procedimento de
contratação em favor da ODEBRECHT, possibilitando a influência da empreiteira na própria
elaboração da carta convite para a licitação,  como também o  recebimento de informações
confidenciais  pela ODEBRECHT, aproximadamente quatro ou cinco meses antes da emissão
do convite para o certame.

Deste modo, ULISSES SOBRAL (que embora não fosse integrante de comissão
de licitação, participou em conjunto com o então Gerente-Geral ALUÍSIO TELES e RODRIGO
PINAUD - conforme  narrado  acima164) atuou  para  que  a empresa fosse  favorecida  no
procedimento licitatório do projeto para a prestação de serviços de SMS da área internacional,
de modo a receber uma parte dos pagamentos ilícitos.

Em decorrência  da  contratação  de  prestação  de  serviços  de  SMS,  o  Grupo
ODEBRECHT ofereceu e efetuou o pagamento de vantagens indevidas a  ULISSES SOBRAL,
através da atuação do operador financeiro MÁRIO MIRANDA e de ALUÍSIO TELES, sendo este
último responsável pelo efetivo repasse dos valores.

Nessa  linha,  considerando  o  repasse  de  valores  efetuados  pelas  contas
mantidas pelo Grupo ODEBRECHT S.A. em favor de  MÁRIO MIRANDA (IV.I), bem como de
MÁRIO MIRANDA a ALUÍSIO TELES (IV.I.I), ULISSES SOBRAL recebeu a título de propina, de
maneira dissimulada e oculta, no período compreendido entre 03/06/2011 e 28/09/2012, o
montante de US$ 3.900.000,00, mediante 13 (treze) depósitos bancários a partir da relação
CHELFORD PROMOTIONS S.A. (pertencente a ALUÍSIO TELES) na conta-corrente da offshore
HAVAWOOD CORP 165:

161 ANEXO 83.
162 Valores  sequestrados  em razão  do  processo  Suíço SV 14.1082-LL  (situação  em 30.06.2017)  -
ANEXO 80.
163 O recebimento dos valores indevidos por ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD
é narrado de forma pormenorizada neste capítulo da presente manifestação.
164 A ação penal em comento foi oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio
de Janeiro,  tendo ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD restado condenados, em
segunda instância, pela prática do delito tipificado pelo artigo 90, da Lei nº 8666/1993.
165 Extratos bancários obtidos através da transferência de investigação advinda da Suíça (vinculada ao
processo SV 14.1082-LL) - ANEXOS 71 e 72.
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Destaca-se,  pois,  que  ULISSES SOBRAL figurava  como  beneficial  owner da
offshore HAVAWOOD CORP166:

Importante atentar para o fato de que, conforme imagem acima, a conta foi
aberta no início de 2011, isto é, poucos meses após o contrato celebrado entre a PETROBRAS
e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., datado de 26/10/2010, para a prestação de
serviços de SMS. Destarte, ao que tudo indica, a conta foi aberta notadamente para viabilizar
o recebimento dos valores ilícitos por ULISSES SOBRAL. 

166 Documento bancário  obtido  com  base  na transferência  de  investigação  advinda  da  Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) – ANEXO 73.
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Aliás, para além dos valores repassados a RODRIGO PINAUD (conforme será
exposto no item a seguir),  ULISSES SOBRAL realizou transferências,  que totalizaram US$
300.261,77, em favor das seguintes pessoas167:

1. ISABEL ESPASSANDIN - no valor de US$ 50.020,95 em 19/06/2012;
2.  SURWAY OVERSEAS S.A. - Bernardo Freiburghaus  -  no montante de US$

100.021,45 em 16/10/2012;
3. SPLENDID CORE LIMITED168 – no valor de US$ 50.175,33, em 16/05/2013;
4. SCOOPIT ASSETS CORPORATION – Soledad Mendes Espassandin Lemseyan

– no montante de US$ 50.021,12, em 02/07/2013;
5. DEEPSEA BUSINESS CORP – Miguel Julio Lopes – no valor de US$ 50.022,92,

em 18/03/2014.

Cumpre destacar,  outrossim, que essa conta pertencente a ULISSES SOBRAL
(nº W-123334.001, mantida no Banco Pictet),  em nome da empresa  offshore HAVAWOOD
CORP,  foi  posteriormente  alvo de sequestro pelas Autoridades Suíças no montante de  US$
3.010.294,00169, de modo a confirmar o recebimento de valores ilícitos por ele.

Cumpre destacar que parte dos valores recebidos por ULISSES SOBRAL foram
repassados à RODRIGO PINAUD, por meio da offshore WAYCROFT, conforme será tratado no
item a seguir.

IV.I.III. Da lavagem transnacional de ativos em benefício de RODRIGO PINAUD
 
Conforme narrado no capítulo anterior (III), a oferta/promessa e o recebimento

de vantagens indevidas por ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD170, teve
como contrapartida não apenas o direcionamento do procedimento de contratação em favor
da ODEBRECHT, possibilitando a influência da empreiteira na própria elaboração da carta
convite para a  licitação,  como também o  recebimento de informações confidenciais  pela
ODEBRECHT, aproximadamente quatro ou cinco meses antes da emissão do convite.

À vista do exposto, RODRIGO PINAUD  (que embora não fosse integrante de
comissão de licitação,  participou em conjunto com o então Gerente-Geral  ALUÍSIO TELES e
ULISSES SOBRAL – conforme exposto acima171)  atuou para que a empresa fosse favorecida
no  procedimento licitatório  do  projeto  para  a  prestação  de  serviços  de  SMS  da  área
internacional, de modo a receber uma fração dos pagamentos ilícitos.

167 ANEXO 84.
168 Cumpre destacar que na sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal, nos autos nº 5015608-
57.2017.4.04.7000/PR, há menção da empresa SPLENDID CORE LIMITED, com conta do Industrial Bank
da China, como sendo de um possível doleiro – ANEXO 85.
169 Valores  sequestrados  em razão  do processo  Suíço SV 14.1082-LL  (situação  em 30.06.2017) -
ANEXO 80.
170 O recebimento dos valores indevidos por ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD
é narrado de forma pormenorizada neste capítulo da presente manifestação.
171 A ação penal em comento foi oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio
de Janeiro,  tendo ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD restado condenados, em
segunda instância, pela prática do delito tipificado pelo artigo 90, da Lei nº 8666/1993.
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Em decorrência  da  contratação  de  prestação  de  serviços  de  SMS,  o  Grupo
ODEBRECHT ofereceu e efetuou o pagamento de vantagens indevidas a RODRIGO PINAUD,
através da atuação do operador financeiro MÁRIO MIRANDA, bem como de ALUÍSIO TELES e
ULISSES SOBRAL, sendo este último responsável pelo efetivo repasse dos valores.

Destarte, considerando o repasse de valores efetuados pelas contas mantidas
pelo Grupo ODEBRECHT S.A.  em favor  de MÁRIO MIRANDA (IV.I),  bem como de MÁRIO
MIRANDA  a ALUÍSIO  TELES (IV.I.I), e  de  ALUÍSIO  TELES a ULISSES  SOBRAL (IV.I.II);
RODRIGO PINAUD recebeu,  no período compreendido entre  22/07/2011 e 01/10/2012, o
pagamento de vantagens indevidas no valor total de  US$  750.000,00,  de forma  oculta e
dissimulada,  mediante  12 (doze) depósitos  na conta-corrente da sua offshore WAYCROFT,
efetuados por ULISSES SOBRAL, através da offshore CHELFORD PROMOTIONS S.A., os quais
podem ser sintetizados da seguinte forma172:

Desprende-se, ademais, que RODRIGO PINAUD realmente era o beneficiário
da conta em nome da offshore WAYCROFT, junto ao banco HSBC na Suíça173:

172 ANEXOS 75 e 76.
173 Documento bancário  obtido  com  base  na transferência  de  investigação  advinda  da  Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXO 74.
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Ao  que  tudo  indica,  a  conta  foi  aberta especialmente para  viabilizar o
recebimento dos valores ilícitos por RODRIGO PINAUD, eis que a data de abertura da conta
é de 17/06/2011, ou seja, apenas alguns meses após o contrato celebrado entre a PETROBRAS
e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., datado de 26/10/2010, para prestação de
serviços de SMS.

Vale  destacar  que,  do  montante  recebido  por  RODRIGO  PINAUD  (US$
750.000,00), os extratos bancários da relação WAYCROFT revelaram transferências de cerca de
US$ 612.723,41 para as seguintes empresas: JONQUIL OVERSEAS SA, PAX PARTNERS S.A. e
ACTON REAL ESTATE CORP, PALM GROVE – TORTOLA BVI.174

Nessa senda, insta esclarecer que  a conta pertencente a  RODRIGO PINAUD
encontra-se encerrada, conforme “Odem de Encerramento”, datada de 28/10/2013. Outrossim,
na mesma oportunidade, RODRIGO PINAUD solicitou a transferência do saldo para a conta
em nome da ACTON REAL ESTATE CORP, no Royal Bank of Canada (Suisse) S.A175.

IV.II. Pagamentos a JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA

174 ANEXOS 86 e 87.
175 ANEXO 99.
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Durante a negociação do contrato entre o Grupo ODEBRECHT e a PETROBRAS
para a prestação de serviços na área de SMS, restou acertado entexecutivos da empreiteira e
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES o pagamento de vantagens indevidas no montante
de 4% do valor  da contratação,  aproximadamente US$ 32 milhões,  em favor de agentes
vinculados ao PMDB176.

Após  a  assinatura  do  contrato,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES
designou  ÂNGELO  LAURIA,  cujo  codinome era  "voz"  ou  "meia  branca"177,  para  a
operacionalização dos pagamentos ilícitos junto  ao Grupo ODEBRECHT.  ÂNGELO LAURIA
era  o  responsável  por  entrar em contato  com CÉSAR ROCHA,  executivo  da  empreiteira
responsável pelos trâmites internos da empresa para a efetivação dos repasses ilícitos178.

Tal  narrativa  é  corroborada  por  mensagem de  e-mail,  contemporânea  aos
fatos, recebida pela secretária de ROGÉRIO ARAÚJO,  na data de 07/02/2011,  em que é
informado de que "Ângelo Lauria (JA) ligou perguntando se pode entrar em contato com Cesar
Rocha", ao que ROGÉRIO responde que "após o dia 28 fev.". 

Note-se que a indicação "(JA)" ao lado do nome de ÂNGELO LAURIA remete
ao  nome  de  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  responsável  por  negociar  os
pagamentos ilícitos destinados a agentes do PMDB decorrentes do contrato celebrado pela
PETROBRAS com  o Grupo  ODEBRECHT para a prestação de serviços de SMS.  Destaque-se
ainda que a mensagem é datada de 07/02/2011, sucedendo, em pouco tempo, a assinatura
do contrato, e sendo próxima a pagamentos decorrentes179.

Nesse aspecto,  destaquem-se os extratos do sistema  Drousys,  utilizado pelo
Grupo  ODEBRECHT  para  o  controle  do  pagamento  de  vantagens  indevidas,  no  qual,
consoante acima afirmado,  os pagamentos destinados a  a agentes ligados ao PMDB foram
atrelados aos registros sob os codinomes "TREMITO" e "MESTRE"180:

176 ANEXO 36 e 37.
177 ANEXO 36 e 37.
178 ANEXO 38.
179 ANEXO 88.
180 Elementos de prova fornecidos no bojo do acordo de leniência celebrado entre o Parquet federal
e o Grupo ODEBRECHT - ANEXO 65.
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Os  pagamentos  iniciais  foram  efetuados  tanto  em  espécie,  no  Rio  de
Janeiro/RJ,  quanto  via  depósitos  no  exterior  a  partir  da  conta  da  CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL DEL SUR em favor da conta-corrente GRAND FLOURISH indicada por JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA. Enquanto os pagamentos no exterior ocorreram
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entre os meses de julho e setembro de 2010, isto é, em momento imediatamente anterior à
assinatura do contrato, os valores em espécie foram repassados em dezembro/2010 e março,
abril e maio de 2011.181

Em um primeiro momento,  os valores ilícitos foram repassados mediante a
entrega de moeda nacional  em espécie  a  ÂNGELO LAURIA, que os retirava na  Rua da
Quitanda,  no Rio de Janeiro, endereço de um doleiro utilizado pelo Setor  de Operações
Estruturadas  da  ODEBRECHT.  No  mesmo  período,  parcela  das  propinas  foi  repassada
mediante depósitos, no exterior,  na  conta-corrente GRAND FLOURISH indicada por  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA. Esse pagamentos iniciais totalizaram
o montante de US$ 5.712.861,00182.

A  análise  dos  extratos  da  conta  em  nome  da  offshore CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL  DEL  SUR183 demonstra  a  efetivação de  quatro  pagamentos,  no  período
entre 21/07/2010 e 13/09/2010, no montante de US$ 1.062.861,00, os quais podem ser assim
sintetizado:

Após episódio de desentendimento  dos operadores  do Grupo ODEBRECHT
com  ÂNGELO  LAURIA,  ocorrido  por  volta  de  maio  de  2011184, buscou-se  colocar  um
intermediário  entre a empreiteira e o  agente indicado para receber valores em espécie no
interesse de agentes políticos ligados ao PMDB. O Setor de Operações Estruturadas, então,
utilizou-se dos serviços de RODRIGO TACLA DURAN. Este operador financeiro, por meio de
conta  bancária em  nome  da  offshore  GVTEL,  mantida  no  exterior,  recebia,  enquanto
intermediário, valores  indevidos  provenientes  de contas  controladas  pela  ODEBRECHT  e
destinados  a  agentes  políticos  vinculados  ao  PMDB.  Cumpre  observar  que  restou
comprovado que a offshore GVTEL efetivamente pertencia a RODRIGO TACLA DURAN, sendo
as contas correntes em seu nome por ele controladas185.

Nesse  contexto,  no  que  tange  às  vantagens  indevidas  pagas  a  partir  do
contrato  relacionado  ao  SMS, os  registros  no  sistema  Drousys indicam  os  seguintes
pagamentos realizados entre junho/2011 e maio/2012,  a partir de contas controladas pelo

181 Consoante narrado por MÁRCIO FARIA em termo de colaboração complementar – ANEXO 36 e
37.
182 Conforme  documento  de  corroboração  fornecido  no  âmbito  do  Acordo  de Leniência  da
Odebrecht S.A., além dos termos de declaração de MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO - ANEXOS 36,
37, 65, 77, 89 e 90.
183 Documento de corroboração fornecido no âmbito do Acordo de Leniência  da Odebrecht S.A.  -
ANEXOS 65, 89 e 90.
184 Análise da planilha extraída do sistema Drousys fornecida pela empreiteira revela que o último
pagamento  realizado  em  espécie  vinculado  aos  codinomes  "MESTRE"  e  "TREMITO"  ocorreu  em
maio/2011, sendo os registros posteriores referentes a depósitos na conta da offshore GVTEL.
185 Documentação  fornecida  pelas  autoridades  de  Antígua  e  Barbuda  mediante  pedido  de
cooperação jurídica internacional apresentado pelas autoridades brasileiras - ANEXOS 91 e 92.
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Pagamentos PMDB – SMS
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 21/07/10 DEL SUR GRAND FLOURISH PMDB (“TREMITO”) $256.410,00
2 17/08/10 DEL SUR GRAND FLOURISH PMDB (“TREMITO”) $268.817,00
3 20/08/10 DEL SUR GRAND FLOURISH PMDB (“TREMITO”) $268.817,00
4 13/09/10 DEL SUR GRAND FLOURISH PMDB (“TREMITO”) $268.817,00

TOTAL $1.062.861,00
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Grupo ODEBRECHT e destinadas à conta da GVTEL, controlada por RODRIGO TACLA DURAN
(informações  obtidas  a  partir  dos extratos  das  contas  MAGNA  INTERNATIONAL,
INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT, TRIDENT INTER TRADING LTD.
e  KLIENFELD  SERVICES  LTD186),  os  quais  totalizam  o  montante  de,  ao  menos,  US$
19.800.000,00:

Na tentativa de justificar o recebimento dos proventos ilícito, parte dos valores
recebidos por RODRIGO TACLA DURAN187 foram por ele declarados na forma de acordos de
serviços entre a GVTEL (mantida no Meil Bank em Antigua) e as empresas offshores mantidas
pelo Grupo ODEBRECHT no exterior188. 

Recebidos os recursos na conta em nome da offshore GVTEL, RODRIGO TACLA
DURAN repassava esses valores para contas controladas por um doleiro chinês, o qual, por
sua vez, fornecia o montante equivalente em espécie, no Brasil, para o operador financeiro,
que, então, entregava-os a  ÂNGELO LAURIA,  responsável por dividi-los entre os agentes
políticos do PMDB. Tais pagamentos foram referenciados no Sistema Drousys por meio dos
codinomes "tremito" e "mestre"189. 

Também para que se possa esclarecer a exata forma de como RODRIGO TACLA
DURAN passou a disponibilizar os recursos recebidos, seja em espécie no Brasil ou mediante
outras  transferências interbancárias transnacionais,  impendem que sejam realizadas novas
medidas  de  aprofundamento  das  investigações,  como  as  requeridas  na  presente
manifestação.

Portanto,  conforme  acima  referido,  nesse  cenário  de  pagamentos  de
vantagens indevidas relacionadas ao contrato de SMS, foram realizados  pagamentos  que
totalizam US$ 25.512.861,00190.

186 Documento de corroboração fornecido no âmbito do Acordo de Leniência  da Odebrecht S.A.  -
ANEXOS 65, 89 e 90.
187 Ao menos US$ 5.600.000,00 - ANEXO 93.
188 Formulário  de  declaração  de fonte  de  fundos da conta de RODRIGO TACLA DURAN,  obtido
através da Cooperação Internacional nº92-2016 - ANEXO 93.
189 ANEXOS 36 e 37.
190 O  valor  de  US$  25.512.861,00 corresponde  a  soma  dos  pagamento  em  espécie  (no  Rio  de
Janeiro/RJ), dos depósitos no exterior a partir da conta da CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR
em favor da conta-corrente GRAND FLOURISH, bem como dos pagamentos realizados pelas contas da
ODEBRECHT na conta-corrente GVTEL, controlada por RODRIGO TACLA DURAN.
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Pagamentos a ÂNGELO LAURIA (PMDB) – SMS
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 01/06/2011 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (”MESTRE”) $650.000,00
2 08/06/2011 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
3 19/07/2011 KLIENFELD GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (”TREMITO”) $1.000.000,00
4 10/08/2011 KLIENFELD GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
5 09/09/2011 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”) $650.000,00
6 14/09/2011 TRIDENT GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (”TREMITO”) $1.000.000,00
7 14/10/2011 KLIENFELD GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
8 08/11/2011 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
9 25/11/2011 MAGNA GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
10 30/01/2012 KLIENFELD GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (”TREMITO”) $1.000.000,00
11 14/02/2012 TRIDENT GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $2.300.000,00
12 26/03/2012 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
13 24/04/2012 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00
14 23/05/2012 INNOVATION GVTEL ÂNGELO LAURIA-PMBD (“MESTRE”/”TREMITO”) $1.650.000,00

TOTAL $19.800.000,00
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Ainda  para  essa  contratação  entre  o  Grupo  ODEBRECHT  e  a  PETROBRAS,
constam  no  sistema  Drousys,  ainda,  repasses  aos  codinomes  "mestre"  e  "tremito"  sem
identificação da conta destinatária, entre os meses de junho e novembro/2012, no montante
total de US$ 5.900.000,00.

Esses registros,  portanto, alcançam o montante total  de US$ 31.412.861,00,
valor muito próximo, portanto, àquele acordado com ROGÉRIO ARAÚJO.

Tais pagamento restaram demonstrados, ainda, pelo seguinte fluxograma191:

No mesmo sentido,  corroborando as transações acima indicadas, colocam-se
os extratos das contas em nome de offshores controladas pela ODEBRECHT fornecidos pelo
grupo empresarial192. 

V. PEDIDOS

V.I Medida cautelar de busca e apreensão

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

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

191 Fluxograma fornecido pelo colaborador MÁRCIO FARIA - ANEXO 94.
192 ANEXOS 89 e 90.
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Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do artigo 240,
§1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de
busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e
outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em
licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica
e/ou documental e organização criminosa, notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens
de  pagamento  e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos
narrados  nesta  manifestação,  notadamente  aqueles  que  digam  respeito  à
manutenção e movimentação de contas bancárias no Brasil e no exterior, em
nome próprio ou de terceiros;
b)  HD´s,  laptops,  smartphones,  pen  drives,  mídias  eletrônicas  de  qualquer
espécie,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer  espécie,  agendas  manuscritas  ou
eletrônicas dos investigados ou de suas empresas,  quando houver  suspeita
que contenham material probatório relevante, como o acima especificado;
c)  arquivos  eletrônicos  pertencentes  aos  sistemas  e  endereços  eletrônicos
utilizados  pelos  representados ALUÍSIO  TELES  FERREIRA  FILHO,  ULISSES
SOBRAL  CALILE, RODRIGO  ZAMBROTTI  PINAUD e  ÂNGELO  TADEU
LAURIA além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que se
cumpram as medidas;
d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou
superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada
prova documental cabal de sua origem lícita; e
e) bens de luxo e/ou de alto valor, tais como joias, pedras e metais preciosos,
obras de arte (quadros, esculturas,  etc.),  e desde que não seja apresentada
prova documental cabal de sua origem lícita.

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

I – Nos endereços residenciais e profissionais de:

01. ALUISIO TELES FERREIRA FILHO (CPF 459.041.117-20);
02. ULISSES SOBRAL CALILE (CPF 466.895.407-15);
03. RODRIGO ZAMBROTTI PINAUD (CPF 019.100.017-59);
04. ÂNGELO TADEU LAURIA (CPF 330.229.687-87).

II –   N  as sedes das empresas:  
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01. ANATMA AGROPECUÁRIA LTDA. (CNPJ 12.639.819/0001-82)193;
02. RODRIGO Z. PINAUD-ME (CNPJ 02.993.204/0001-04)194;
03. L & L CONSULTORIA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ
03.209.647/0001-16)195;
04. NACIONAL  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA.  (CNPJ
03.265.208/0001-20)196;
05. RODOPETRO  SERVIÇOS FINANCEIROS  S.A.  (CNPJ  21.977.198/0001-
38)197;
06. RODOPETRO  DISTRIBUIDORA  DE  PETRÓLEO  LTDA.  (CNPJ
05.068.412/0001-87)198;
07.  DCK  COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA. (CNPJ
04.966.382/0001-63)199-200;
08. BLUE  DEEP  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA-ME  (CNPJ
01.374.548/0001-64)201;
09. ECOENE ENERGIA LTDA.-ME (05.342.157/0001-19)202;
10.  HANGAR  BUSINESS  SERVIÇOS  DE  ASSESSORIA  LTDA-ME  (CNPJ
09.353.229/0001-84)203;
11.  FORTUNA TEC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  (CNPJ
02.702.830/0001-96)204.

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

193 ANEXO 95.
194 ANEXO 96.
195 ANEXO 97.
196 ANEXO 97.
197 ANEXO 97.
198 ANEXO 97.
199 ANEXO 97.
200 Embora a razão social da empresa não conste na qualificação de ÂNGELO LAURIA, foi constatada
em pesquisas à base de dados da Receita Federal do Brasil vinculada ao CNPJ de sua filial – ANEXO
98.
201 O investigado fez parte do quadro societário de referida empresa no período entre 10/09/1999 e
21/10/2003, data em que passou a ser integrado por seus filhos DOUGLAS LAURIA e DENIS LAURIA.
Conforme  acima  mencionado,  ÂNGELO LAURIA,  em  2010,  utilizou  o  nome  da  empresa  em  seu
cadastro no prédio da ODEBRECHT.  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  também foi sócio de
referida empresa entre as datas de 10/09/1999 e 25/09/2002 – ANEXOS 54, 55 e 97.
202 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES é sócio da empresa desde 10/10/2002 – ANEXO 65.
203 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  foi sócio da empresa no período entre 01/02/2008 e
05/10/2010. Já os delitos sob investigação foram praticados ao menos desde o ano de 2009 – ANEXO
65.
204 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  foi sócio da empresa no período entre 11/09/2006 e
15/12/2014. Já os delitos sob investigação foram praticados ao menos desde o ano de 2009 – ANEXO
65.
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Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de
operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços
oficiais,  justamente para  esconder numerário  (salas-cofre)  ou documentos  relacionados à
prática de crimes,  o  Ministério Público Federal requer  autorização para que a autoridade
policial realize as buscas e apreensões em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam
identificadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de
interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando
utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

O Parquet federal requer, ainda, autorização expressa para:
a) no caso de apreensão de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, a

extração  de  cópia  dos  dados  armazenados  em  nuvem obtidos a  partir  do  eventual
conhecimento de credenciais de acesso colhidas no próprio aparelho, com o investigado ou
obtidas por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão;

b)  que  as  diligências  sejam  efetuadas  simultaneamente,  permitindo-se  o
auxílio de  autoridades  policiais  de  outros  Estados,  peritos  ou  ainda  de  outros  agentes
públicos,  incluindo agentes  da  Receita  Federal,  membros  e  servidores  Ministério  Público
Federal; 

c) o compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento destes
mandados  com  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  com  outros  Órgãos  Públicos,  ficando  o
compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com o grau de sigilo necessário.

V.II Medida cautelar de prisão preventiva

Diante  da  vasta  gama  de  gravíssimos  delitos  que  foram  praticados  por
ALUÍSIO  TELES,  ULISSES  SOBRAL  e RODRIGO PINAUD, em prejuízo  da  Administração
Pública Federal, considerando o risco à ordem pública e econômica, assim como à instrução
criminal  e  à aplicação da lei  penal,  que  eles representam,  fazem-se imprescindíveis seus
acautelamentos preventivos.

Quanto aos repasses de valores ilícitos destinados aos funcionários da estatal,
restou evidente, a partir do narrado nos capítulos anteriores, que os pagamentos de propina
foram efetuados através de diversas camadas de lavagem de dinheiro, oportunidade em que
os investigados dissimularam e ocultaram a origem ilícita dos valores, notadamente através
de contas de empresas offshores. 

A fim de permitir a operacionalização, o repasse e a integralização dos valores
indevidos  provenientes  do  Grupo  ODEBRECHT,  foi  aberto  programa  sob  o  condinome
"acelerado", atribuído a ALUÍSIO TELES205, tendo os pagamentos sido efetuados por meio da
utilização de contas controladas pelo Grupo e mantidas em instituições bancárias localizadas
no exterior, em nome de empresas offshores206.

Desse modo, conforme revelado anteriormente, para que os valores indevidos
prometidos/oferecidos  por  executivos  da  ODEBRECHT  a  ALUÍSIO  TELES  no  âmbito  do
contrato de prestação de serviços de SMS para a área internacional fossem repassados, o
então Gerente da PETROBRAS indicou como operador financeiro MÁRIO MIRANDA. Apurou-

205 ALUÍSIO TELES possuía o codinome "acelerado" - ANEXOS 36, 37, 60 e 68.
206 Fato este narrado pelos colaboradores MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO - ANEXOS 36, 37, 38

e 60.
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se  que  cerca  de  US$ 24.750.000,00  foram transferidos,  no  interregno de  19/04/2011  e
10/10/2012, ao operador  financeiro  a  título de propina,  na  conta  em nome da empresa
offshore TECH TRADE CORP,  mantida por ele no banco Julius Baer na Suíça, a fim de que
possibilitasse o posterior repasse dos valores à ALUÍSIO TELES. 

ALUÍSIO  TELES,  enquanto  ocupou  o  cargo  de Gerente-Geral  da  Diretoria
Internacional da PETROBRAS, auferiu valores milionários por sua atuação em favor do Grupo
ODEBRECHT, mitigando, na qualidade de funcionário público, os interesses da Estatal. 

Não  suficiente,  o  recebimento  desses  montantes  espúrios,  que  totalizaram
US$ 11.500.000,00,  no  interregno  de  26/04/2011  a 12/10/2012,  deu-se  de  maneira
dissimulada  e  oculta,  mediante  a  utilização  de  conta  mantida  no  exterior  em  nome  da
empresa  offshore  CHELFORD  PROMOTIONS  S.A. Tais  valores,  produto  e  proveito  dos
crimes praticados por   ALUÍSIO TELES  , não só não foram restituídos ao Estado, como, ao  
que tudo indica,   parte significativa d  eles   permanece em território estrangeir  o  .

Aliás, quando do encerramento da conta titularizada em nome da CHELFORD
PROMOTIONS S.A., em março de 2014, os saldos e os títulos alçados foram transferidos em
favor da  conta bancária em nome da FLORSTAR LTD junto a BSI,  cujo agente econômico
também é ALUÍSIO TELES, além de sua companheira à época dos fatos, ANA PAULA BASTOS
FARIA207 208.

 Nesse sentido,  cumpre destacar  que US$ 6.257.749,00 foram bloqueados
pelas  Autoridades  Suíças209,  na  conta  da  empresa  offshore FLORSTAR LTD,  pertencente  a
ALUÍSIO  TELES e ANA  PAULA  BASTOS  FARIA.  Não  obstante  o  bloqueio,  tais  valores
encontram-se sob jurisdição  Suíça,  não estando,  assim, garantida a aplicação da lei penal
brasileira,  vez  que  o  dinheiro  não  está  disponível  ou  mesmo  acessível  pela  jurisdição
brasileira.  Outrossim, há risco de dissipação do produto do crime,  o que inviabilizaria sua
recuperação, além de que tal fator aumenta o risco de fuga ao exterior. 

Da  mesma forma,  conforme esclarecido anteriormente  ULISSES SOBRAL  e
RODRIGO PINAUD, que participaram  dos ilícitos em conjunto com o então Gerente-Geral
ALUÍSIO TELES, atuaram para que ODEBRECHT fosse favorecida no procedimento licitatório
do projeto para a prestação de serviços de SMS da área internacional, tendo auferido valores
altíssimos em razão de suas atuações.

Nessa senda,  o recebimento dos valores espúrios por  ULISSES SOBRAL, que
totalizaram  US$  3.900.000,00,  no  interregno de 03/06/2011  a  28/09/2012, deu-se  de
maneira dissimulada e oculta, mediante a utilização de conta mantida no exterior em nome
da empresa offshore HAVAWOOD. Tais valores, produto e proveito dos crimes praticados
por    ULISSES SOBRAL,   não só não foram restituídos ao  Estado,  como,  ao  que tudo  
indica,   parte significativa dos valores   permanece em território estrangeir  o  .

Do montante auferido por  ULISSES SOBRAL,  através da conta da empresa
offshore HAVAWOOD  CORP,  US$ 3.010.294,00210 foram  sequestrados  pelas  Autoridades
Suíças. Não obstante o bloqueio, tais valores encontram-se sob jurisdição Suíça, não estando,
assim, garantida a aplicação da lei penal brasileira, vez que o dinheiro não está disponível ou

207 Dados obtidos a partir da transferência de investigação advinda da Suíça, vinculada ao processo
SV 14.1082-LL. - ANEXO 80.
208 ANEXO 83.
209 Valores  sequestrados  em razão  do  processo  Suíço SV 14.1082-LL  (situação  em 30.06.2017)  -
ANEXO 80.
210 Valores  sequestrados  em razão  do processo  Suíço SV 14.1082-LL  (situação  em 30.06.2017) -
ANEXO 80.

  48/56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

mesmo acessível pela jurisdição brasileira. Assim, há risco de dissipação do produto do crime,
o  que  inviabilizaria  sua  recuperação,  além de que tal  fator  aumenta  o  risco de fuga ao
exterior. 

No que se refere a  RODRIGO PINAUD,  o recebimento  dos valores espúrios,
que totalizaram US$ 750.000,00,  no interregno de  22/07/2011 e 01/10/2012,  deu-se de
maneira dissimulada e oculta, mediante a utilização de conta mantida no exterior em nome
da empresa offshore WAYCROFT. Tal montante  , produto e proveito dos crimes praticados  
por    ULISSES SOBRAL,   não só não   foi   restituído ao Estado, como, ao que tudo indica,  
permanece em território estrangeir  o  . Isso porque, quando do encerramento da conta, em
outubro de 2013211, RODRIGO  PINAUD solicitou a transferência do saldo para a conta em
nome da ACTON REAL ESTATE CORP, no Royal Bank of Canada (Suisse) S.A212.

Portanto, há risco concreto de fuga, pois, com conexões e recursos vultuosos
no exterior, tem  RODRIGO PINAUD condições de nele se refugiar,  não estando garantida,
deste modo, a aplicação da lei penal.

Aliás, do  montante  recebido  por  RODRIGO PINAUD  (US$  750.000,00),  os
extratos  bancários  da  conta  bancária  em  nome  da  offshore WAYCROFT revelaram
transferências de cerca de US$ 612.723,41 para as seguintes empresas: JONQUIL OVERSEAS
SA, PAX PARTNERS S.A. e ACTON REAL ESTATE CORP, PALM GROVE – TORTOLA BVI.213, sendo
que em relação  a esses valores  não se  tem o rastreamento completo, havendo risco de
dissipação do produto do crime, o que inviabilizaria sua recuperação.

Esse contexto evidencia a utilização de diversos mecanismos    e camadas  
de  lavagem  de  capitais  para  o  recebimento  d  as   vantagens  indevidas  p  elos    ex-  
funcionários da PETROBRAS   ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL   e     RO  DRIGO   PINAUD.  

Para  além  disso,  os  investigados  se  valeram  de  mecanismos  de
dissimulação da origem e de ocultação de valores posteriormente aos recebimentos
oriundos do Grupo ODEBRECHT. Tais circunstâncias tornam o caso peculiar e reforçam
o dolo de   que tais operações jamais restassem desveladas  . 

Destaque-se que a conta pertencente a ALUÍSIO TELES, em nome da offshore
CHELFORD PROMOTIONS (nº 303.6395 – Banco Julis Baer), após o início do recebimento dos
valores indevidos advindos de MÁRIO MIRANDA, através da offshore TECH TARDE, registrou
18 (dezoito) transferências bancárias no montante total  de US$  7.186.025,00,  entre os dias
20/10/2011 a 17/02/2015,  para 9  (nove)  empresas    offshores    distintas  ,  dentre  as  quais
podemos destacar a transferência de US$ 3.015.000,00 para a SIDNEY DE MENEZES P.A., em
22/02/2013  e  de  US$  1.130.000,00,  para  MIAMI  REALTY  SOLUTION  GROUP  –  ESCROW
ACCOUNT, em 18/03/2013214.

Dentre  essas  offshores para  as  quais  os  valores  foram  transferidos,  vale
mencionar  que,  quando do  encerramento  da  conta  titularizada  em nome da  CHELFORD
PROMOTIONS, em março de 2014, os saldos e os títulos alçados foram transferidos em favor
da conta da empresa FLORSTAR LIMITED BELIZE CITY (Nº 472003 – Banco BSI)215, cujo agente
econômico também é  ALUÍSIO TELES,  além de ANA PAULA BASTOS FARIA216. Quanto ao

211  “Ordem de Encerramento”, datada de 28/10/2013. 
212 ANEXO 99.
213 ANEXOS 86 e 87.
214 ANEXOS 81 e 82.
215 Dados obtidos a partir da transferência de investigação advinda da Suíça, vinculada ao processo
SV 14.1082-LL. - ANEXO 80 (p. 40).
216 Dados obtidos a partir da transferência de investigação advinda da Suíça, vinculada ao processo
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ponto, importante ressaltar que esta última conta sofreu o sequestro de US$ 6.257.749,00
pelas Autoridades Suíças217.

Cumpre esclarecer que, em relação às demais offshores beneficiadas pela conta
CHELFORD, não  se  tem  o  detalhamento da  destinação  final  dos  valores  ou  mesmo  o
rastreamento completo do dinheiro, bem como se desconhece a titularidade destas.

Para além do exposto, a conta pertencente a ULISSES SOBRAL,  em nome da
offshore HAVAWOOD (nº W-123334.001 – Banco Pictet),  após o início do recebimento dos
pagamentos  ilícitos  advindos  de  ALUÍSIO  TELES,  através  da  offshore CHELFORD
PROMOTIONS,  registrou  5  (cinco)  transferências  bancárias  no  montante  total  de  US$
300.261,77, no interregno de 19/06/2012 a 18/03/2014, para 05 (cinco)   offshores   distintas,  
dentre  as  quais  podemos  ressaltar  a  transferência  de  US$  100.021,45  para  SURWAY
OVERSEAS S.A., em 16/10/2012218.

Já a conta pertencente a RODRIGO PINAUD, em nome da offshore WAYCROFT
(Nº 1658697 – HSBC),  após o início do recebimento dos pagamentos ilícitos advindos de
ULISSES  SOBRAL,  através  da  offshore HAVAWOOD,  registrou  10  (dez)  transferências
bancárias no montante total de US$ 562.723,41, entre os dias 02/09/2011 e 28/01/2014, para
3  (três)    offshores   distintas  ,  dentre  as  quais  há  de  se  destacar  a  transferência  de  US$
120.043,30 para PAX PARTNERS S.A., em 19/10/2012; e de US$ 110.044,64 para ACTON REAL
ESTATE CORP, PALM GROVE – TORTOLA BVI, em 28/10/2013219.

Não obstante, em relação as offshores beneficiadas pelas contas HAVAWOOD
e WAYCROFT, não se  tem  o detalhamento da destinação final  dos  valores  ou mesmo o
rastreamento completo do dinheiro, bem como se desconhece a quem elas pertencem.

Além disso,    e  nquanto não houver rastreamento completo do dinheiro,  
identificação de sua localização atual,  e    repatriação para o Brasil  ,  há    forte   risco de  
dissipação do produto do  s   crime  s  .

Além disso, a  s   transferências para beneficiários não identificados dificulta  
a  recuperação  do  produto  dos  crimes.  Para  a  preservação  da  ordem  pública  e
financeira, é necessário cessar a cadeia delitiva por meio da prisão, inclusive para não
permitir que os recursos públicos desviados se coloquem ainda mais distantes e ocultos
das autoridades.

Outrossim,  as  informações  encaminhadas  pelas  autoridades  suíças  na
transferência das investigações conduzidas no âmbito do Processo SV.14.0404-LL220,  indicam
que ALUÍSIO TELES figurou como beneficiário econômico não apenas da conta nº 03036395,
em nome da  offshore  CHELFORD PROMOTIONS S.A.,  no banco Julius Baer  na Suíça221,  mas
também da conta nº 472003, junto ao banco BSI,  em nome da empresa offshore FLORSTAR
LTD222.  Os  documentos  bancários  indicaram,  ainda,  que  ULISSES  SOBRAL figurou  como
beneficial  owner da  conta nº W-123334.001, junto ao banco Pictet,  em nome da  offshore

SV 14.1082-LL. - ANEXO 80.
217 Valores  sequestrados  em razão  do  processo  Suíço SV 14.1082-LL  (situação  em 30.06.2017)  -
ANEXO 80.
218 ANEXO 84.
219 ANEXOS 86 e 87.
220 ANEXO 80.
221 Documentos bancários fornecidos  no âmbito da transferência de investigação advinda da Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXO 79.
222 ANEXO 80 (p. 40).
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HAVAWOOD CORP223; e RODRIGO PINAUD como beneficiário da conta nº 1658697, junto ao
banco HSBC, em nome da offshore WAYCROFT224.

Como  exposto  acima,  restou  claro  que  os  investigados  valeram-se  dessas
contas  não  apenas para o  recebimento  dissimulado  dos  valores  obtidos  em  razão  da
corrupção no âmbito do projeto de SMS, mas também para consecutivas transferências em
favor de contas offshores desconhecidas, não se tendo, pois, a destinação final do dinheiro.

Assim,  o   uso  de  contas  em  nome  de    offshore   mantidas  no  exterior  
evidencia que os investigados se vale  ra  m de estratagemas de dissimulação e ocultação  
dos recursos ilícitos indevidos, fazendo de sua liberdade um risco à aplicação da lei
penal  e  à  instrução  processual,  já  que  esses  estratagemas,  inclusive  de  criar  falsas
justificativas para os recursos recebidos/  transferidos   (como as usadas junto aos bancos  
no exterior)  225  , denotam a possibilidade de falsearem e ocultarem outros elementos de  
provas das transações ilícitas.    É,  portanto,  conveniente à instrução criminal que tais  
condutas sejam interrompidas pela prisão dos investigados.

Sendo assim, mesmo  após anos da deflagração da operação Lava Jato  (em
2014) e  dos  fortes  indícios  de  atuação  dissimulada,  os  investigados  deixaram  de  se
apresentar as autoridades responsáveis, ainda que para justificarem a titularizarão de contas
milionárias no exterior, em especial na Suíça.

Nesse  ponto,  vale  destacar  que  os  investigados  tinham contato  com as
entidades  bancárias  no  exterior,  vez  que, quando  do  encerramento  das  contas,
encaminharam e-mails diretamente aos bancos, na Suíça.

A  partir  dos  documentos  bancários  da  conta  HAVAWOOD,  identificou-se  o
nome de  ULISSES CALILE  no extrato da conta  nº 0000162333976924, vinculado a  offshore
HAVAWOOD226.

Nessa  senda,  quando  do encerramento  da  conta  WAYCROFT, datada  de
28/10/2013  (oportunidade em que  foi solicitada a transferência do saldo para a conta em
nome da ACTON REAL ESTATE CORP, no Royal Bank of Canada (Suisse) S.A.), identificou-se a
assinatura de RODRIGO PINAUD no documento.227

Destarte, h  á um risco concreto de fuga, pois, com conexões e recursos  
milionários no exterior, têm os investigados condições de nele se refugiarem. A mera
entrega de  passaportes  não previne  a  fuga,  sobretudo quando os  investigados são
titulares  de  contas  secretas  milionárias  no  exterior.    Há,  portanto,  evidente  risco  à  
aplicação da lei penal. 

223 Documento bancário  obtido  com  base  na transferência  de  investigação  advinda  da  Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXO 73.
224 Documento bancário  obtido  com  base  na transferência  de  investigação  advinda  da  Suíça
(vinculada ao processo SV 14.1082-LL) - ANEXO 74.
225 A partir da conta CHELFORD PROMOTIONS S.A., pertencente a ALUÍSIO TELES, US$ 3.900,000,00

foram  transferidos  entre  2011  e  2012  em  favor  de  ULISSES  SOBRAL,  em  nome  da  offshore
HAVAWOOD. Desse montante, US$ 750.000,00 foram transferidos em favor de RODRIGO PINAUD,
em nome da offshore WAYCROFT. Ocorre que tais transferências foram justificadas junto ao banco
pelo motivo seguinte:  Diversificação bancária.  O cliente não quer  ter  seus  valores  depositados
somente em um agente financeiro. Segundo as investigações suíças revelaram, tais valores foram
contudo transferidos para um terceiro - ANEXO 80 (p. 39).

226 ANEXO 84 (p. 175 – 179).
227 ANEXO 99.

  51/56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ainda,  conforme dito anteriormente,  foram identificados diversos depósitos
efetuados  por  ALUÍSIO  TELES, ULISSES  SOBRAL  e RODRIGO PINAUD,  em  favor  de
empresas  offshores  notadamente  ao  longo do  período  em que  receberam as  vantagens
indevidas.  Quer dizer,  ALUÍSIO TELES depositou,  entre os dias 20/10/2011 a 17/02/2015,
valores altíssimos especialmente em favor das empresas offshore SIDNEY DE MENEZES P.A e
MIAMI  REALTY  SOLUTION  GROUP  –  ESCROW  ACCOUNT,  além  de  quantias  um  pouco
menores  em  favor  das  seguintes  offshores DYNAMIC  QUALITY  LIMITED  -  HONG KONG,
QUINUS  SERVICES  S.A.,  PACP  INTERNATIONAL  LIMITED  –  HONG  KONG,  INTERIORS  BY
STEVEN G. NEW-YORK.INC, MH 401 CORP. e FLORSTAR LIMITED BELIZE CITY228.

Nesse sentido,  ULISSES SOBRAL, transferiu,  no período compreendido entre
19/06/2012 e  18/03/2014, valores  de  sua  conta  HAVAWOOD para  as  seguintes  offshores
SURWAY  OVERSEAS  S.A.,  SPLENDID  CORE  LIMITED  –  HONG  KONG,  SCOOPIT  ASSETS
CORPORATION e DEEPSEA BUSINESS CORP.229, enquanto que RODRIGO PINAUD debitou, no
período compreendido entre 02/09/2011 e 28/01/2014, valores de sua conta WAYCROFT em
favor das seguintes  offshores JONQUIL OVERSEAS SA, PAX PARTNERS S.A. e ACTON REAL
ESTATE CORP, PALM GROVE – TORTOLA BVI230.

Do exame dos extratos da  s   conta  s   ainda é possível identificar prováveis  
contas secretas ainda mantidas no exterior,    das quais não se t  ê  m conhecimento do  
titular/beneficiário da conta,   bem como   não   se sabe se há     valores   sequestrados  .

Registre-se  também,  que ULISSES  SOBRAL recebeu  diversas  visitas  de
RODRIGO  PINAUD,  notadamente  no  período  compreendido  entre  30/09/2011  e
29/02/2012, período parcialmente coincidente com os fatos aqui narrados231.

Ademais,  considerando o tempo de trabalho na PETROBRAS, é possível  que
suas atuações não tenham se restringido aos fatos ilícitos que até o presente momento já
chegaram ao conhecimento das autoridades, mas tenham se estendido e continuado em
outras frentes, também em detrimento da Administração Pública Federal. Ademais, é possível
e bastante plausível que ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e RODRIGO PINAUD tenham se
utilizado de outras contas, pertencentes a outras pessoas – em nome de empresas offshores
ou  não  –,  para  o  recebimento  de  vantagens  indevidas  por  empresas  contratadas  pela
PETROBRAS, cujas transações ainda não restaram identificadas pelos órgãos de investigação. 

Assim, a decretação da prisão   preventiva   d  os investigados   ALUÍSIO TELES,  
ULISSES SOBRAL   e     RODRIGO   PINAUD   se mostra medida imprescindível para inviabilizar  
o prosseguimento de suas inúmeras práticas delitivas,  garantindo a manutenção da
ordem pública e econômica,   para conveniência da instrução criminal e para assegurar a  
aplicação da lei penal. 

Além disso, a gravidade  in concreto dos fatos investigados,  com suficientes
indícios da prática reiterada de graves crimes que ocasionaram prejuízo de elevada monta à
Administração Pública é suficiente para que se decrete a prisão preventiva dos investigados
para resguardo da ordem pública, consoante reconhecido pelo Egrégio STJ em caso análogo:

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.

228 ANEXOS 81 e 82.
229 ANEXO 84.
230 ANEXOS 86 e 87.
231 ANEXO 100.
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DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE  CONCRETA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR
EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes fortes indícios
de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema  criminoso  que  tinha  como
principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas,
inclusive  federais,  em  proveito  dos  agentes  envolvidos  e  em  detrimento  do
município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada  "Operação  Telhado  de
Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito, vários crimes eram
cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões,  advocacia administrativa,
falsidades e outras inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram
enormes prejuízos aos cofres públicos, não se mostra desfundamentado o decreto
de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do
resguardo  da  ordem pública,  pois  há  sérios  riscos  das  atividades  ilícitas  serem
retomadas com a soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis,
não  teriam,  a  princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da
preventiva,  quando há nos autos elementos suficientes para a  sua ordenação e
manutenção. 3.  Ordem denegada.(STJ - HC: 111151 RJ 2008/0157121-1, Relator:
Ministro JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:  21/05/2009,  T5 -  QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/08/2009)

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

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

Ainda, a decretação da prisão cautelar de ALUÍSIO TELES, ULISSES SOBRAL e
RODRIGO PINAUD se mostra necessária a fim de que seja garantida a instrução criminal,
dada a grande probabilidade de que, caso mantidos em liberdade, busquem junto a terceiros
de sua confiança a destruição e a ocultação de provas que porventura possam resultar em
seu desfavor.

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

Tal como assinalado por este Juízo em decisões anteriores232, “se a corrupção é
sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de agravamento
progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje são grandes, certamente
serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes a licitações,
corrupção e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

Nestes  termos,  o Ministério Público Federal,  com fulcro no artigo 312 c/c
artigo 313 do Código de Processo Penal,  requer seja decretada a custódia preventiva de
ALUÍSIO TELES  FERREIRA FILHO  (CPF 459.041.117-20), ULISSES SOBRAL  CALILE (CPF
466.895.407-15) e RODRIGO ZAMBROTTI PINAUD (CPF 019.100.017-59),  diante da alta
probabilidade de que persistam com as atividades criminosas em circunstâncias similares, é
imprescindível para a garantia:  i) da ordem pública, a fim de interromper a prática delitiva

232 Ex vi, Autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, Evento 3, DESPADEC1.
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habitual, mormente em relação à movimentação de valores espúrios mantidos no exterior,
auferidos no âmbito de contratos fraudulentos com a Administração Pública Federal;  ii) da
ordem  econômica,  para  que  não  reste  prejudicada  a  estabilidade  econômica  do  setor,
sobretudo em termos microeconômicos, mediante a perturbação na circulação livre de bens
no mercado;  iii)  da instrução criminal, para que seja evitada a destruição e a ocultação de
provas que porventura possam resultar em seu desfavor; e iv) da aplicação da lei penal, de
modo a evitar a fuga dos investigados para o exterior.

Subsidiariamente, não vislumbrando esse d. Juízo a existência dos requisitos
necessários à decretação da prisão preventiva dos investigados, requer este órgão ministerial
seja  decretada  a  prisão  temporária  de ALUÍSIO  TELES, ULISSES  SOBRAL  e RODRIGO
PINAUD, conforme será exposto a seguir.

V.III Medida cautelar de prisão temporária

Revela-se  no  presente  caso  necessária,  adequada  e  proporcional,  ainda,
considerando-se as provas angariadas nas investigações referidas acima,  a decretação da
pris  ão   temporária   de ÂNGELO LAURIA.

Outrossim,  não  vislumbrando  esse  d.  Juízo  a  existência  dos  requisitos
necessários  à  decretação  da  prisão  preventiva  dos investigados  mencionados  no  item
anterior,  requer-se,  de  for  ma   subsidiária   ao pedido de prisão preventiva ora aventado, a
decretação  da  pris  ão   temporária   de  ALUÍSIO  TELES, ULISSES  SOBRAL  e RODRIGO
PINAUD.

As prisões temporárias afiguram-se imprescindíveis às investigações, existindo,
ainda,  fundadas  razões  –  autoria  e  materialidade  –  da  prática  do delito  de organização
criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89.

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

Destarte, embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol
do artigo 1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente
passou a ser previsto a partir  da edição da Lei  nº 12.850/2013.  De toda forma,  estando
previsto naquela lei o crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), não há razão
para não se considerar aí incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão
uma espécie ou tipo daquele. Não haveria razoabilidade, ademais, na interpretação de excluir
a organização criminosa (delito mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária,
restringindo-a somente à associação criminosa (crime menos grave).

In  casu,  faz-se  cabível  a  realização  de  diligências  investigatórias
complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em tela,
mormente tendo em vista  a  complexidade das  operações de lavagem perpetradas pelos
investigados, que envolvem a utilização de pessoas interpostas e a realização de pagamentos
fracionados e, em relação a ÂNGELO LAURIA, até mesmo em espécie.

Notadamente em relação a  ÂNGELO LAURIA há de se reforçar que, em um
primeiro momento, este recebeu os valores indevidos mediante a entrega de moeda nacional
em espécie, ocasião em que os retirava na Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro, endereço de
um doleiro  utilizado  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  ODEBRECHT.  No  mesmo
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período,  parcela  das  propinas  foi  repassada  mediante  depósitos, no  exterior,  na  conta-
corrente  GRAND  FLOURISH  indicada  por  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES e
ÂNGELO LAURIA. Esses pagamentos iniciais totalizaram o montante de US$ 5.712.861,00233.

Após episódio de desentendimento  dos operadores  do Grupo ODEBRECHT
com  ÂNGELO  LAURIA,  ocorrido  por  volta  de  maio  de  2011234, buscou-se  colocar  um
intermediário  entre a empreiteira e o  agente indicado para receber valores em espécie235.
Apesar do incoveniente, o investigado se manteve como elo de ligação entre operadores
financeiros e destinatários finais de vantagens indevidas, revelendo uma conduta contínua
nesse cenário criminoso.

A medida constritiva revela-se importante para que se proceda à execução dos
mandados  de  busca  e  apreensão  sem turbação,  e  por  possibilitar  a  oitiva  imediata  dos
investigados,  respeitando-se,  evidentemente,  o  direito  de  permanecerem  em  silêncio.
Ademais,  a imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente  para  assegurar,
dentre  outros  efeitos,  que  todos  os investigados sejam ouvidos pelas autoridades sem
possibilidade de prévio acerto de versões  com outros envolvidos ou mediante pressão por
parte das pessoas mais influentes do grupo.

Mais  especificamente,  a  prisão  temporária  de  ÂNGELO  LAURIA e,
subsidiariamente,  caso  não  sejam  deferidas  as  prisões  preventivas,  de  ALUÍSIO  TELES,
ULISSES SOBRAL,  RODRIGO PINAUD,  mostra-se imprescindível para assegurar que sejam
ouvidos sem  a  possibilidade  de  combinação  de  versões,  bem  como  para  impedir  que
interfiram na colheita das provas por meio de busca e apreensão.

Assim,  havendo  suficientes  indícios  de  materialidade  e  autoria  delitiva,
presentes  os  requisitos  legais,  requer  esse  órgão  ministerial  a  decretação  da  prisão
temporária de ÂNGELO LAURIA (CPF 330.229.687-87) e, de   for  ma   subsidiária   ao pedido de  
prisão preventiva ora aventado, de ALUÍSIO TELES (CPF 459.041.117-20), ULISSES SOBRAL
(CPF 466.895.407-15) e RODRIGO PINAUD (CPF 019.100.017-59).

V.IV Medida cautelar de bloqueio de ativos

Postula o Ministério Público Federal, ainda, nos termos do artigo 4º, caput, da
Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012, e artigo 125 e seguintes do
Código de Processo Penal, seja determinado o bloqueio cautelar dos ativos mantidos em
instituições  financeiras  por  ALUÍSIO  TELES  FERREIRA  FILHO  (CPF  459.041.117-20),
ULISSES SOBRAL CALILE  (CPF 466.895.407-15), RODRIGO ZAMBROTTI  PINAUD (CPF
019.100.017-59) e ÂNGELO TADEU LAURIA (CPF 330.229.687-87)

Considerando que os investigados são ex-funcionários públicos e operadores
financeiros que, ao que tudo indica, movimentaram e lavaram dezenas de milhões de reais
em detrimento  da  PETROBRAS e  da  Administração  Pública  Federal,  bem como que são
responsáveis pelos danos causados à Estatal, requer-se que o bloqueio de ativos não tenha

233 Conforme  documento  de  corroboração  fornecido  no  âmbito  do  Acordo  de Leniência  da
Odebrecht S.A., além dos termos de declaração de MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO - ANEXOS 36,
37, 65, 77, 89 e 90.
234 Análise da planilha extraída do sistema Drousys fornecida pela empreiteira revela que o último
pagamento  realizado  em  espécie  vinculado  aos  codinomes  "MESTRE"  e  "TREMITO"  ocorreu  em
maio/2011, sendo os registros posteriores referentes a depósitos na conta da offshore GVTEL.
235 ANEXOS 36 e 37.
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limite, sem prejuízo de posterior análise de situações individuais. 
Pede-se,  por  fim,  que  a  medida  cautelar  em  tela seja  executada

concomitantemente às medidas de busca e apreensão, caso deferidas.

V.V Outros pedidos

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

Curitiba, 04 de abril de 2018.
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