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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 12ª VARA FEDERAL DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5025461-27.2016.4.04.7000
Intimação: Evento 94

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados, 
comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção à petição de evento 91 e 
ao termo de audiência constante no evento 92, para se manifestar conforme segue.

1. A defesa de MARCELO ODEBRECHT apresentou, em sede do evento 91, 
lista contendo os nomes de 15 pessoas que, nos termos da Cláusula 4ª, b, iii, de seu acordo 
de colaboração premiada, poderiam visitá-lo durante o período em que cumprirá o regime 
fechado diferenciado da pena acordada. Em seguida, restou determinada por esse Juízo a 
abertura de vistas ao Ministério Público Federal, conforme termo de audiência juntado ao 
evento 92.

2.  O acordo de colaboração premiada de  MARCELO ODEBRECHT prevê, 
em sua Cláusula 4ª, b, iii, que, durante o período em que cumprir pena privativa de liberdade 
em regime fechado diferenciado, o colaborador “somente poderá receber visitas de parentes  
até  4°  grau,  profissionais  de  saúde  (para  fins  de  tratamento  médico  do  COLABORADOR,  
devidamente  justificado  perante  o  Juízo  de  execução),  advogados  constituídos,  e  pessoas  
estabelecidas em uma lista de 15 (quinze) nomes previamente fornecida ao Ministério Público e  
ao Juízo de execução”.

Embora o item em comento não imponha restrições específicas às pessoas 
que poderiam ser arroladas pelo colaborador, é evidente que tal indicação deverá manter 
consonância com os demais termos de seu acordo.

Nesse sentido, impende observar  que a Cláusula 4ª, v,  de referida avença 
determina “o afastamento de cargos e funções de direção em empresas do Grupo Odebrecht  
que negociem ou contratem com o Poder Público pelo período em que estiver cumprindo pena  
privativa de liberdade”.  No entanto, dentre os indicados  na relação em comento constam 
OLGA  DE  MELLO  PONTES,  atual  diretora  do  departamento  de  compliance  do  Grupo 
ODEBRECHT, e LUCIANO NITRINI GUIDOLIN, atual presidente da holding ODEBRECHT S.A1.

A realização de visitas de tais executivos a MARCELO ODEBRECHT vai de 
encontro à cláusula acima mencionada. Se o colaborador deve ser afastado de tais cargos e 
funções de direção, não se mostra adequado que, durante o cumprimento da pena privativa 
de liberdade, em regime fechado diferenciado, possa manter contato com os atuais diretores 
do grupo empresarial.  Em sendo a ODEBRECHT S.A. a  holding  do grupo, é evidente que 
questões acerca de negociações e contratações das demais empresas são de conhecimento 
tanto de seu presidente, quanto de sua diretora de compliance.

Some-se a isso o fato de que, caso permitidas, as visitas possibilitarão a 
ingerência  de  MARCELO ODEBRECHT na  gestão  do  grupo empresarial  como um todo, 
contrariando, então, os termos da Cláusula 4ª, v, de seu acordo.
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Desta feita, o Parquet federal requer seja indeferida a inclusão dos nomes 
de LUCIANO NITRINI GUIDOLIN e OLGA DE MELLO PONTES na lista de possíveis visitantes ao 
supramencionado colaborador.

3. No que respeita aos demais indicados2, observa-se que são executivos ou 
ex-executivos do Grupo ODEBRECHT, anteriormente subordinados a MARCELO ODEBRECHT, 
e que também celebraram acordos de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da 
República, homologados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tais pessoas, assim como MARCELO ODEBRECHT, nos termos da Cláusula 
13,  h,  de seus acordos de colaboração premiada, obrigaram-se,  sem malícia ou reservas 
mentais,  a “comunicar imediatamente o  MPF caso seja contatado por qualquer coautor ou  
partícipe dos esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento, exceto por relações  
que decorram das atividades profissionais e pessoais desde que lícitas, vedado nestas hipóteses  
tratativas sobre quaisquer fatos objeto deste acordo”. 

A  cláusula  em  comento  não  veda  que  os  colaboradores  mantenham 
contato, mas  sim  que tratem dos fatos objeto de seus acordos de colaboração premiada. 
Sendo assim, caso esse Juízo defira que o condenado receba, durante o cumprimento de sua 
pena  privativa  de  liberdade  em  regime  fechado  diferenciado,  visitas  dos demais 
colaboradores indicados,  requer-se sejam eles intimados para que    restem,    juntamente   
com MARCELO ODEBRECHT,   advertidos de referida vedação e se comprometam a não   
tratar do objeto de seus acordos, devendo comunicar     esse Juízo e o   Parquet   federal na   
hipótese de referido tema ser trazido   à   tona  .

4. Face ao exposto, requer o Ministério Público Federal seja indeferida a 
inclusão dos nomes de LUCIANO NITRINI GUIDOLIN e OLGA DE MELLO PONTES na lista de 
possíveis visitantes a MARCELO ODEBRECHT, assim como, na hipótese de serem aprovadas, 
por  esse  Juízo,  as  visitas  pelos  demais  indicados,  sejam eles e  o  colaborador advertidos 
acerca da proibição de tratarem acerca dos fatos objeto de seus acordos de colaboração 
premiada e da necessidade de comunicar o  Parquet  federal e esse Juízo caso o tema seja 
objeto de alguma de suas conversas.

Curitiba, 15 de janeiro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

2ALEXANDRENO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, CARLOS 
JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, ERNESTO SÁ VIEIRA BAIARDI, EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, 
FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS,  LUIZ ANTÔNIO MAMERI e  MÁRCIO FARIA DA 
SILVA.
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Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

(FSD)
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