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1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Federal, ini-
ciado por meio de denúncia, em face de ALBERTO YOUSSEF, ALEXANDRINO DE SAL-
LES RAMOS DE ALENCAR [ALEXANDRINO ALENCAR], BERNARDO SCHILLER FREI-
BURGHAUS [BERNARDO FREIBURGHAUS], CELSO ARARIPE D'OLIVEIRA [CELSO ARA-
RIPE],  CÉSAR RAMOS ROCHA [CÉSAR ROCHA], EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FI-
LHO [EDUARDO FREITAS FILHO], MARCELO BAHIA ODEBRECHT [MARCELO ODEBRE-
CHT], MÁRCIO FARIA DA SILVA [MÁRCIO FARIA], PAULO ROBERTO COSTA, PAULO 
SÉRGIO BOGHOSSIAN [PAULO BOGHOSSIAN], PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO [PEDRO 
BARUSCO],  RENATO DE SOUZA DUQUE [RENATO DUQUE],  ROGÉRIO SANTOS DE 
ARAÚJO [ROGÉRIO ARAÚJO].

A inicial acusatória (evento 01), em sua primeira parte, contextualiza a 
investigação realizada no bojo da Operação Lavajato, já na sua segunda parte, a den-
úncia narra o crime de organização criminosa praticado por meio de quatro grandes 
núcleos, sendo o primeiro integrado por MARCELO ODEBRECHET, MÁRCIO FARIA, 
ROGÉRIO ARAÚJO,  ALEXANDRINO ALENCAR,  CÉSAR ROCHA e PAULO BOGHOS-
SIAN, na condição de integrantes de empresas do Grupo ODEBRECHT. O segundo 
núcleo é integrado por  PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO DUQUE e  PEDRO BA-
RUSCO, enquanto funcionários da PETROBRAS. O terceiro núcleo seria integrado por 
parlamentares e ex-parlamentares, cujas investigações são conduzidas pelo STJ e STF. 
O quarto núcleo é o braço financeiro da organização criminosa, composto por  AL-
BERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS. 

Narra a denúncia que dentre as obras que foram alvo de desvios es-
tão a REPAR, Refinaria Abreu e Lima (UHDTs e UGHs, e UDAs), COMPERJ (PIPE RACK e 
Unidade de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes), Sede de 
Utilidades de Vitória/ES, e compra de NAFTA, tendo os desvios advindos da corrup-
ção chego à cifra de mais de R$ 300.000.000,00, destinados em parte à Diretoria de 
Abastecimento (1% do valor dos contratos e aditivos), e em parte à Diretoria de Ser-
viços (2% do valor dos contratos e aditivos).

Os valores oriundos da corrupção, conforme consta da denúncia, fo-
ram objeto de lavagem transnacional de ativos, as quais aconteceram por intermédio 
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de  ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS, e foram enviados principal-
mente para Suiça, Panamá, Antígua e Barbada, Andorra, Áustria e Mônaco, dentre ou-
tros, além de a lavagem de ativos ter sido realizado também em território brasileiro.

Assim, foram denunciados: MARCELO ODEBRECHT, pela prática dos 
delitos de organização criminosa, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais; 
ROGÉRIO ARAÚJO, pela prática dos delitos de organização criminosa, corrupção ati-
va majorada e lavagem de capitais; MÁRCIO FARIA, pela prática dos delitos de orga-
nização criminosa, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais;  CÉSAR ROCHA, 
pelos delitos de organização criminosa, corrupção ativa majorada e lavagem de capi-
tais;  ALEXANDRINO ALENCAR,  pelos delitos de organização criminosa, corrupção 
ativa majorada e lavagem de capitais; PAULO BOGHOSSIAN, pela prática dos delitos 
de organização criminosa, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais; BERNAR-
DO FREIBURGHAUS, pelos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais; 
RENATO DUQUE, pelos delitos de corrupção passiva qualificada em sua forma majo-
rada e lavagem de capitais; PEDRO BARUSCO, pelos delitos de corrupção passiva em 
sua forma qualificada e lavagem de capitais;  PAULO ROBERTO COSTA, pela prática 
dos delitos de corrupção passiva qualificada em sua forma majorada e lavagem de 
capitais; ALBERTO YOUSSEF, pela prática do delito de corrupção passiva qualificada 
em sua forma majorada e lavagem de capitais; CELSO ARARIPE, pela prática dos deli-
tos de corrupção passiva em sua forma majorada e lavagem de capitais; e EDUARDO 
FREITAS FILHO, pela prática do delito de lavagem de capitais.

A denúncia foi recebida em 28/07/2015, ao mesmo tempo que foi 
determinada a citação dos réus (evento 05).

Os réus foram devidamente citados, conforme se observa dos even-
tos  46 (ALBERTO YOUSSEF),  50 (ALEXANDRINO ALENCAR),  51 (CÉSAR ROCHA),  52 
(PEDRO BARUSCO),  53 (MARCELO ODEBRECHT),  54 (MÁRCIO FARIA),  55 (RENATO 
DUQUE),  56 (ROGÉRIO ARAÚJO),  60 (PAULO ROBERTO COSTA),  66 (EDUARDO FREI-
TAS FILHO), 96 (CELSO ARARIPE), 107 (PAULO BOGHOSSIAN). Em relação a BERNAR-
DO FREIBURGHAUS, a ação penal foi desmembrada, em razão de residir  na Suíça 
(evento 65), sendo necessária expedição de carta rogatória para sua citação, o que 
causaria prejuízo aos réus presos (evento 75).  Deste modo, determinou-se o des-
membramento  da  ação  penal,  o  qual  deu  origem  aos  autos  de  ação  penal  nº 
5039296-19.2015.4.04.7000 (evento 94).

Requereu a PETROBRAS sua habilitação nos autos como assistente de 
acusação (evento 49), a que não se opuseram as defesas ou MPF, tendo sido deferido 
por este juízo em sede do evento 130.

As defesas de MARCELO ODEBRECHT,  MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO 
ARAÚJO (evento 57) requereram acesso a diversos autos judicial e documentos men-
cionados pela acusação que, em tese, não estariam disponíveis. Em adição, alegaram 
a necessidade de ser conferido prazo em dobro para apresentação da resposta à acu-
sação, em razão da pluralidade de réus, complexidade da causa, e quantidade de do-
cumentação probatória. Na decisão do evento 75, restou consignado por este juízo 
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que os documentos que instruem a denúncia foram juntados no evento 3, sendo que 
outros seriam desnecessários. Em adição, consignou-se que o momento de apresen-
tação da resposta à acusação não é destinado ao esgotamento das teses defensivas, 
não sendo necessária a concessão de prazo em dobro para apresentação da resposta 
à acusação ou a suspensão do prazo para apresentação da resposta.

A defesa de ALEXANDRINO ALENCAR peticionou requerendo aces-
so a diversos autos que estariam sigilosos, assim como a juntada de documentos que 
não teriam efetivamente instruído a denúncia. Solicitou, ademais, a interrupção do 
prazo para apresentação da resposta à acusação, bem como a duplicidade do prazo, 
em razão da complexidade da causa e da quantidade de documentos probatórios 
(evento 98).

Em resposta à acusação (evento 110), a defesa técnica de ALBERTO 
YOUSSEF alega, em preliminar, que a ação penal deveria ser suspensa em razão de o 
acordo de colaboração premiada, celebrado entre ele e o MPF, prever, em sua cláusu-
la 5ª, item III, que quando somadas as penas a que condenado em ações penais e es-
tas ultrapassassem 30 anos, os feitos existentes contra o acusado seriam suspensos. 
No mérito, alega que ALBERTO YOUSSEF não teria sido mentor do esquema de lava-
gem de dinheiro, estando sua atuação condicionada ao mando de outrem, os agen-
tes políticos que o contratavam exclusivamente para que realizasse a lavagem e a 
posterior entrega dos ativos.

Alega ainda que YOUSSEF já teria sido condenado pelo mesmo fato 
narrado na denúncia, além de que teria praticado apenas o crime de lavagem de di-
nheiro, não participando do delito de corrupção passiva, sendo que nova condenação 
configuraria bis in idem, além de que não seria possível condenação no crime antece-
dente e no consequente, devendo ser observada a regra da consunção; também ale-
ga que YOUSSEF não praticava qualquer ato de gestão nas empresas envolvidas no 
esquema criminoso denunciado. A denúncia seria, em adição, inepta por não descre-
ver qualquer atuação de YOUSSEF com relação aos verbos do tipo penal da corrup-
ção, sendo que seu ingresso no iter criminis se dava somente após a consumação do 
delito de corrupção passiva por terceiros, requerendo a defesa, portanto, a absolvição 
sumária de YOUSSEF.

Finalmente, destaca que a colaboração do acusado foi valiosa para a 
deflagração das operações que antecederam a propositura desta ação penal, de for-
ma que deveria ser concedido a ele o perdão judicial, nos termos das cláusulas 5ª, § 
7º, e 6ª, do acordo de colaboração premiada, e nos termos do art. 4º, incisos, I, II, III, 
e IV, da Lei 12.850/2013. Não foram arroladas testemunhas.

A defesa técnica de PEDRO BARUSCO, em sua resposta à acusação 
(evento 111,) alegou, preliminarmente, que deve ser concedido a ele perdão judicial, 
em face do que dispõe o art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013, vez que sua colaboração foi 
muito efetiva para a descoberta de novos fatos e pessoas envolvidas no esquema de 
criminoso estabelecido no seio e em desfavor da PETROBRAS. No mérito, alega que 
não teria como BARUSCO ter cometido o delito de lavagem de dinheiro, em razão de 
o capital não lhe ter pertencido efetivamente, e ainda que assim o fosse, o delito de 
corrupção seria absorvido pelo crime de lavagem de dinheiro, aplicando-se, assim, a 

  3/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

regra da consunção, pelo que deve o acusado ser absolvido sumariamente, por ale-
gada atipicidade da conduta narrada, nos termos do art. 397, III, CPP. A defesa técnica 
não arrolou testemunhas.

Em resposta à acusação (evento 112), a defesa de  MARCELO ODE-
BRECHT alega que as imputações constantes da denúncia são de fatos atípicos, em 
razão de ser possível verificar que ele não teria participado dos fatos imputados; que 
à época do suposto envolvimento dos dirigentes do Grupo Odebrecht nos fatos nar-
rados na denúncia, não havia sequer figura típica do delito de organização criminosa, 
constituindo assim a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa. Alega 
também que, quando do recebimento da denúncia, ao invocar argumentos expostos 
na decisão de que decretou a prisão preventiva dos denunciados, incorreu em prejul-
gamento, demonstrando não ser de o juiz de todo imparcial,  em clara afronta ao 
quanto disposto na Constituição Federal, especialmente o contido no art. 5º, incisos 
LIII e LIV. 

A defesa também alega ter sido cerceada em seu direito de defesa, 
considerando que o indeferimento do pedido de acesso a documentos e autos relaci-
onados a esta ação penal (evento 57) impediu o acesso a elementos de prova utiliza-
dos pelo MPF, mas não anexados à denúncia. Deste modo, haveria evidente violação 
do princípio do devido processo legal e à paridade de armas, além de negativa de vi-
gência dos art. 396-A e 397 do CCP, pelo que a ação penal estaria eivada de nulidade.

Alega-se, ainda, que as buscas e apreensões seriam nulas por terem 
violado garantias constitucionais, face à falta de limitação das medidas em sede das 
decisões que as deferiram. Tal configuraria desrespeito ao princípio da inviolabilidade 
do domicílio, com a finalidade de  “devassa”, em desrespeito aos artigos 5º, incisos XI 
e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, assim como aos artigos 240, § 1º, e 243, 
incisos I e II, do CPP. As investigações seriam nulas também pelo fato de que não teri-
am observados os limites legais impostos a esta investigação telemática, especial-
mente no que diz respeito ao Tratado Bilateral de Assistência Mútua em Matéria Pe-
nal entre Brasil e Canadá, em violação ao disposto no art. 5º, inciso LVI, da CF, e art.  
157, do CPP.

De acordo com a defesa, houve também usurpação de competência 
do STF, pois quando da instauração do PCD 2006.70.00.018662-8, o ex-Deputado Fe-
deral JOSÉ JANENE, então investigado, estava em exercício do mandato, pelo que te-
ria foro privilegiado por exercício de função, cabendo à corte suprema comandar in-
vestigações envolvendo feitos por ele praticados. Da mesma forma, a usurpação de 
competência teria ocorrido também porque os fatos investigados seriam conexos ao 
Mensalão. A defesa também alega a suspeição do juiz, considerando que teria ele a 
“crença inabalável” a respeito da culpabilidade de MARCELO, inobservando o princí-
pio do juízo imparcial.

A defesa de  MARCELO, ainda alega que seria impossível, sob pena 
de violação ao princípio da legalidade, imputar o crime de organização criminosa a 
fatos anteriores à vigência de Lei 12.850/2013, assim como que não subsiste o con-
curso material entre formação de cartel e organização criminosa, em evidente ocor-
rência de bis in idem.
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Conclui  a defesa de  MARCELO ODEBRECHT que o processo  seria 
nulo e a denúncia  inepta, assim como que seria  imprescindível o acesso aos docu-
mentos mencionados no pedido constante do evento 57. A defesa arrolou o total de 
34 testemunhas.

A defesa de  RENATO DUQUE, em sua resposta à acusação (evento 
115), requereu a produção de todas as provas pelos meios em direito admitidos, es-
pecialmente a oitiva de 51 testemunhas arroladas; requereu expedição de ofício à PE-
TROBRAS para confirmar se algumas das testemunhas indicadas como empregados 
da estatal de fato o são, e em caso positivo que indique o endereço de tais emprega-
dos; requereu a intimação da PETROBRAS para que forneça diversos documentos re-
ferentes às obras denunciadas.

A defesa de  CÉSAR ROCHA alega, em resposta à acusação (evento 
116), que fora cerceada em seu direito de defesa, posto que a documentação proba-
tória utilizada e citada pelo MPF na denúncia não estaria disponível para a defesa, e, 
posteriormente,  teria sido indeferido o acesso por este juízo, sob o fundamento de 
que a denúncia estaria devidamente instruída. Alega a defesa, ainda, que muitos dos 
arquivos remanescem inacessíveis, os quais seria imprescindíveis para o exercício da 
ampla defesa e do contraditório.

Aduz, ainda, que a denúncia seria inepta, em razão de ausência indi-
vidualização das condutas imputadas ao réu, especialmente quanto aos delitos de or-
ganização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa indica, em adi-
ção, que ligações telefônicas e a colaboração de ALBERTO YOUSSEF não constituiri-
am meio de prova suficiente para sustentar a acusação. 

Especificamente quanto ao delito de organização criminosa, a defesa 
aponta que nos e-mails constantes no anexo 70 (evento 3) não haveria  menção ao 
nome de CÉSAR. Sobre os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a de-
fesa alega ter ocorrido imputação objetiva pelo simples fato de CÉSAR ser membro 
da diretoria do grupo Odebrecht.

A defesa também defende que as provas obtidas através da intercep-
tação de mensagens trocadas através do aplicativo BBM seriam ilícitas, em razão de 
não ter sido a medida implementada através de cooperação jurídica internacional, em 
desatenção com o quanto disposto pelo Decreto 6.747/2009.

Aduz-se, ademais, ausência de justa causa para o processamento da 
ação penal em relação ao denunciado CÉSAR ROCHA, posto que as condutas a ele 
imputadas não se amoldariam ao tipo penal, sendo, portanto, atípicas. Com relação 
ao delito de organização criminosa, não haveria descrição do vínculo associativo e 
seu pertencimento no grupo, nem mesmo a intenção de se organizar com o fim de 
cometer delitos. Menciona-se que ao denunciado apenas teria sido imputado o ato 
de “viabilizar o pagamento”, o que não configuraria o crime de corrupção ativa. Ale-
ga-se, por fim, a  atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro, posto que sua atua-
ção como Diretor Financeiro no grupo Odebrecht requereria o direcionamento de va-
lores a terceiros.

Pugnou a defesa de CÉSAR ROCHA por sua absolvição sumária com 
fundamento no art. 397, inciso III; pelo reconhecimento do cerceamento de defesa; 
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pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, a qual deveria ser rejeitada, nos termo 
do art. 395, incisos I e III, do CPP; pelo reconhecimento da nulidade das provas decor-
rentes da intercepção telemática (mensagens BBM) supostamente ilícita.  Arrolou a 
defesa 17 testemunhas.

ALEXANDRINO ALENCAR, por meio de sua defesa, apresentou res-
posta à acusação (evento 117), onde alega que houve cerceamento de defesa, em ra-
zão de ter formulado pedido de acesso a outros autos e documentos, supostamente 
de fundamental importância para sua defesa, não analisado pelo juízo até a apresen-
tação da resposta à acusação. Alega a defesa que as condutas imputadas ao réu não 
teriam sido individualizadas, tendo sido sempre apresentadas em bloco, e que decor-
riam somente de declarações prestadas por colaboradores, as quais não seriam cor-
roboradas por outros elementos de prova.

Ademais, afirma que o MPF não teria expertise na área de nafta, de 
sorte a fazer alegações que seriam desprovidas de fundamento técnico. Aponta ainda 
que o réu não teria poder algum de negociação de preços, tendo o contrato celebra-
do entre PETROBRAS e BRASKEM sido amplamente debatido entre a empresa e a Di-
retoria de Abastecimento da estatal. Alega, ainda, que os atos praticados pelo réu 
não se subsume à hipótese prevista pelo tipo penal de organização criminosa (art. 1º 
da Lei 12.850/2013). No mesmo sentido, alega que os elementos probatórios que ins-
truem a denúncia não comprovariam a prática do delito de corrupção. Finalmente, 
verbera que não haveria configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois o ato de 
pagamento dissimulado constituiria mero exaurimento do delito de corrupção ativa. 
Seria, então, a denúncia inepta, por não apresentar justa causa para o seu processa-
mento.

Deste modo, requereu a defesa de  ALEXANDRINO ALENCAR sua 
absolvição sumária, considerando serem as condutas atípicas e a ação penal despro-
vida  de justa  causa.  Foram arroladas  14 testemunhas,  e  requeridas diligências  de 
acesso à documentação probatória que não estaria juntada na ação penal.

A defesa de  MÁRCIO FARIA alegou,  em sua resposta à acusação 
(evento 118), que há flagrante cerceamento de defesa ao não ser deferido acesso a 
todos os documentos citados na denúncia, vez que não estariam presentes nos autos. 

Em adição, afirma a defesa que as provas colhidas em sede da Ope-
ração Lava-Jato seriam nulas, posto que teriam sido obtidas por meio de cooperação 
jurídica internacional em desconformidade com o Decreto 6.747/2009. Neste sentido, 
haveria nulidade da prova, no que tange aos documentos enviados pelas autoridades 
suíças via pedido de Cooperação Jurídica ativa e passiva, também devido ao fato de 
que não teriam sido submetidos ao procedimento de  exequatur  diante do Superior 
Tribunal de Justiça. Na mesma seara, requer a defesa a declaração de nulidade dos 
acordos de colaboração premiada celebrados no âmbito da investigação em comen-
to, vez que, de acordo com a defesa, teriam sido celebrados com o objetivo único de 
revogar as medidas cautelares de cerceamento de liberdade dos acusados. 

A defesa alega, ainda, a inépcia da denúncia por (i) não haver indivi-
dualização das condutas imputadas ao réu e (ii) ausência de justa causa para proposi-
tura de ação penal, considerando que o réu não detinhas os poderes a ele atribuídos 
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pela denúncia.  Ademais,  alega que as condutas imputadas ao réu seriam atípicas, 
sendo que a imputação de organização criminosa violaria o princípio da irretroativi-
dade da lei penal, posto que a lei passou ter vigência apenas em 2013, época em que 
não teriam sido praticados delitos pelos acusados devido ao fato de que as condutas 
de lavagem de dinheiro denunciadas seriam atípicas.

Requer, por fim, o deferimento ao pedido de vista dos documentos 
citados na denúncia e não disponíveis para a defesa; a declaração de nulidade das 
provas obtidas ilicitamente, assim como daquelas delas decorrentes; a declaração da 
inépcia de denúncia e da ausência de justa causa para propositura de ação penal; a 
absolvição sumária do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Foram arroladas 
26 testemunhas, além de requeridas diligências referente à expedição de ofícios soli-
citando a juntada de documentos pela PETROBRAS na ação penal, assim como a pro-
dução de prova pericial.

A  defesa  de  ROGÉRIO  ARAÚJO apresentou  resposta  à  acusação 
(evento 119), alegando cerceamento de defesa, vez que indeferido pelo juízo o aces-
so aos elementos de prova citados na denúncia que não haviam sido juntados à ação 
penal, motivo pelo qual deveria ser declarada a nulidade absoluta do processo. Alega 
a defesa que as provas periciais juntadas pela acusação seriam nulas, considerando 
que não foram produzidas de acordo com as regras previstas no CPP, assim como as 
provas  emprestadas  constituiriam  flagrante  ilegalidade,  posto  que  não  teria  sido 
oportunizado o contraditório de forma adequada. Em adição, reclama a existência de 
excesso e falta de elementos probatórios na quebra do sigilo de dados telefônicos e 
telemáticos, considerando a defesa que as decisões se fundamentam apenas nas de-
clarações de réus colaboradores.

Haveria, ainda, nulidade da prova constituída pelos documentos obti-
dos por cooperação jurídica internacional com a Suíça, vez que não observadas as 
normas vigentes para a obtenção de documentação oriunda de outro país. Em adi-
ção, requer a declaração de nulidade dos acordos de colaboração premiada, pois não 
seriam voluntários e espontâneos.

Alega-se a inépcia da denúncia, vez que não individualizaria as con-
dutas narradas nos tópicos acerca dos delitos de organização criminosa, corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro. Em relação à prática deste último delito, a defesa desta-
ca, ainda, que não há descrição mínima, na denúncia, sobre quais teriam sido os deli-
tos antecedentes à lavagem de dinheiro. 

Em adição, o fatiamento das ações penais, segundo a defesa, iria de 
encontro à paridade de armas, por impedir o acesso de forma equivalente às provas.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO ainda alega que não há justa causa 
para o oferecimento da ação penal, e seu consequente trâmite. No que diz respeito 
ao delito de organização criminosa, sustenta a defesa violação à regra da irretroativi-
dade da lei penal em prejuízo do réu, vez que a Lei 12.850 entrou em vigor apenas no 
ano de 2013, supostamente após a consumação dos demais delitos. Com relação a 
corrupção ativa, a defesa narra que o período imputado pela denúncia é desconexo 
ao período de execução dos contratos celebrados com a PETROBRAS, devendo ter 
sido considerado, no máximo, o interregno entre 2006 e 2012. O número de registros 
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de visitas de  ROGÉRIO na PETROBRAS seria reduzido, importando numa média de 
apenas uma visita ou menos por mês a  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  ou 
PAULO ROBERTO COSTA, de modo a não corroborar com a tese de acusação. 

Da mesma forma, afirma a defesa que os brindes oferecidos aos fun-
cionários públicos não constituiriam o delito de lavagem de dinheiro, posto que seus 
valores eram ínfimos. Ademais, não poderia ser o documento utilizado como prova, 
vez que nem todas as pessoas que receberam estes presentes constituiriam o polo 
passivo da demanda, o que feriria a regra da indivisibilidade da ação penal.

Além disso, a defesa alega que a relação entre ROGÉRIO e BERNAR-
DO FREIBURGHAUS era apenas negocial, sendo BERNARDO gestor de investimentos 
de ROGÉRIO, o que revelaria não haver ilicitude nos seus contatos.

No que respeita ao crime de lavagem de capitais, a defesa alega que 
a conduta descrita na denúncia seria, em verdade, atípica, considerando que o paga-
mento da propina seria mero exaurimento do crime de corrupção. Ademais, as lava-
gens  de  dinheiro  imputadas  constituem  delitos  praticados  em  outros  países,  de 
modo que seria a justiça brasileira incompetente para julgá-los.

Por  fim,  requer  a  defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO a  anulação desta 
ação penal, em razão de ter sido a defesa cerceada em seu direito; a anulação do 
processo em razão da ilegitimidade e ilicitude da prova que instruiu a denúncia; a re-
jeição da denúncia por ser, em tese, inepta e por não possuir justa causa, nos termos 
do art. 395, inciso I e III, do CPP; absolvição sumária de ROGÉRIO ARAÚJO com rela-
ção ao delito de organização criminosa, considerando que a denúncia lhe imputa fato 
anterior à vigência da Lei nº 12.850/2013; a absolvição sumária do réu, nos termos do 
art. 397, inciso III, do CPP; a realização de diligências de juntada de documentos pro-
batórios; e a oitiva das 22 testemunhas arroladas.

A defesa de  ALBERTO YOUSSEF pugnou, em sede do evento 121, 
pela suspensão da ação penal em relação a ele, nos termos da cláusula 5ª, item III, do 
acordo de colaboração premiada firmado entre o réu e o Ministério Público Federal.

Em decisão a respeito das respostas até então apresentadas (evento 
130), o juízo considerou que há justa causa para recebimento da denúncia, fazendo 
remissão aos fundamentos já expostos no evento 5, quando do recebimento da den-
úncia. Nesta seara, consignou, ainda, a presença de fortes indícios de autoria e mate-
rialidade, o que reforça a justa causa para o processamento do feito. Em adição, de-
terminou a juntada de documentos provenientes de outros autos, conforme requeri-
do pelas  defesas.  Refutou  o  pedido,  elaborado pelas  defesas  de  ALEXANDRINO 
ALENCAR e MÁRCIO FARIA, objetivando acesso ao material de trabalho do Ministé-
rio Público Federal.

Ainda na decisão, foi concedido às defesas prazo de 5 dias para indi-
carem os endereços faltantes das testemunhas arroladas; determinou-se a intimação 
do MPF para que se manifestasse sobre o pedido de suspensão da ação penal com 
relação a ALBERTO YOUSSEF,  assim como para que informasse eventual realização 
de acareação entre ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, face ao questio-
namento formulado pela defesa de MÁRCIO FARIA.

No evento 154 foi juntado o acordo de colaboração premiada cele-
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brado entre RAFAEL ANGULO LOPEZ e o Ministério Público Federal, bem como cópia 
dos termos no 1 a 9, 11, 12 e 15 a 23, e a decisão de homologação de referido acordo.

A autoridade policial juntou, no evento 190, ofícios enviados às ope-
radoras de telefonia objetivando a implementação de interceptações telefônicas e te-
lemáticas no âmbito da Operação Lava-Jato, e-mails trocados com a empresa RIM vi-
sando a implementação das ordens judiciais de interceptação de conversas via BBM e 
uma mídia digital (CD) contendo o total das mensagens interceptadas.

A defesa de EDUARDO FREITAS FILHO apresentou resposta à acusa-
ção no evento 122, enquanto a defesa de PAULO BOGHOSSIAN protocolou sua res-
posta em sede do evento 155. CELSO ARARIPE apresentou resposta à acusação no 
evento 196. O juízo analisou a resposta de EDUARDO FREITAS FILHO em sede do 
evento 130, e aquelas apresentadas por CELSO ARARIPE e PAULO BOGHOSSIAN no 
evento 206. Posteriormente, a ação penal foi desmembrada no que tange aos réus 
EDUARDO FREITAS FILHO, CELSO ARARIPE e PAULO BOGHOSSIAN (evento 1047).

PAULO ROBERTO  COSTA,  por  intermédio  de  sua  defesa  técnica, 
apresentou resposta à acusação (evento 240), requerendo, em síntese, a concessão 
do perdão judicial ao réu, nos termos cláusula 5ª, item II, de seu acordo de colabora-
ção premiada, considerando a efetividade dos termos prestados pelo réu.

Foi expedida carta precatória para agendamento de oitiva de teste-
munhas no estado de Recife (evento 202), Rio de Janeiro (evento 203) e São Paulo 
(evento 204).

A PETROBRAS peticionou (evento 245) informando que na audiência 
designada para o dia 04/09/2015 apresentaria 3 testemunhas que ainda compõem 
seu quadro de funcionários. Ainda informou o endereço das testemunhas que possu-
íam cadastro em seu quadro de funcionários, mas não mais trabalham na empresa. 
Em sede do evento 266, requereu dilação de prazo para apresentação dos documen-
tos solicitados pela defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO e que fosse o réu intimado para 
que esclarecesse a real necessidade da obtenção de tais documentos.

A defesa de ALEXANDRINO ALENCAR peticionou no evento 272 re-
querendo a apuração de suposto vazamento de relatório da autoridade policial,  o 
qual seria sigiloso às partes.

O MPF, em manifestação (evento 282) sobre a decisão do evento 130 
e sobre o contido na resposta à acusação de ALBERTO YOUSSEF (evento 110), apon-
tou que a soma das penas do réu não ultrapassaria 10 anos, o que impossibilitaria a 
aplicação da cláusula 5ª, item II, do acordo de colaboração premiada, tendo, ademais, 
informado que as acareações entre PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF 
teriam sido conduzidas pela Procuradoria Geral da República, razão pela qual não po-
deria fornecer cópia dos termos colhidos.

Em decisão contida no evento 288, foi determinada a expedição de 
ofícios para intimação de testemunhas, a intimação do MPF para que se manifestasse 
acerca do pleito da defesa de  ALEXANDRINO ALENCAR contido no evento 272 e, 
também, a intimação da defesa de ROGÉRIO ARAÚJO para se manifestar quanto ao 
contido na petição da PETROBRAS contida no evento 266. Intimou-se, ainda, a PE-
TROBRAS, para que apresentasse, no prazo de 20 dias, os documentos integrais que 
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instruem os relatórios das comissões internas relativamente às obras no COMPERJ, 
RNEST e REPAR.

A defesa de  MÁRCIO FARIA peticionou, no evento 307, prestando 
esclarecimentos acerca de diligências anteriormente pugnadas. Objetiva a defesa in-
formação sobre a existência de pedido de cooperação jurídica internacional ativa, vin-
culado ao pedido de cooperação jurídica internacional passiva oriundo da Suíça que 
embasou o oferecimento da denúncia dos presentes autos, a fim de verificar a legali-
dade do procedimento adotado para a obtenção de referidos documentos. Em adi-
ção, informa ser imprescindível a obtenção dos ofícios trocados entre a Polícia Fede-
ral e a RIM, no período de 21 de agosto a 18 de setembro de 2013, para o fim de ser  
analisada a legalidade do procedimento de obtenção das mensagens protegidas por 
sigilo. No que diz respeito aos procedimento internos de contratação pela PETRO-
BRAS, a defesa aponta que são relevantes os documentos para verificação acerca da 
existência de suposta facilitação de contratação da Construtora Norberto Odebrecht.

O  MPF desistiu  da  oitiva  da  testemunha PEDRO ARRUDA (evento 
316).

Foi juntada certidão de antecedentes criminais de  MARCELO ODE-
BRECHT, oriunda da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil do Estado da Ba-
hia (evento 326).

Tendo sido designada audiência para oitiva de testemunhas (evento 
130), as defesas de CÉSAR ROCHA (evento 324) e MARCELO ODEBRECHT (evento 
325) requereram a dispensa de comparecimento dos réus, deferida por este juízo em 
sede do evento 331.  RENATO DUQUE (evento 337) pugnou pelo mesmo benefício, 
concedido em sede do evento 340.

A defesa de CÉSAR ROCHA, peticionou nos autos (evento 344), em 
atenção a decisão do evento 130, informando as razões pelas quais necessita das 
provas solicitadas, especificando, especialmente, o fundamento de ilicitude na obten-
ção das interceptações das mensagens enviadas via BBM.

A defesa de  MÁRCIO FARIA requereu sua dispensa de compareci-
mento na audiência (evento 345), acesso integral ao acordo e termos de colaboração 
premiada de RICARDO RIBEIRO PESSOA, antes de sua oitiva, considerando que ainda 
não estariam disponíveis para a defesa, configurando, portanto, cerceamento de de-
fesa. Em caso de impossibilidade de disponibilização em tempo hábil, requereu a de-
fesa o adiamento da oitiva da testemunha colaboradora (evento 346).

A defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 352), 
requerendo que lhe fosse dado acesso aos autos indicados; que fossem inutilizadas 
as provas emprestadas apontadas, tal qual alegado em sua resposta à acusação; que 
fosse juntado o termo de colaboração premiada nº 4 de  PEDRO BARUSCO,  assim 
como os termos nº 8, 9, 10, 11 e 12 de DALTON AVANCINI; que fosse requerido à PE-
TROBRAS a efetiva juntada das cartas convite. Esclareceu, ainda, que a relevância da 
expedição de ofício ao DRCI é para verificação da legalidade na obtenção de prova 
documental oriunda de outra nacionalidade. Por fim, informou endereço de testemu-
nhas.

A defesa de MARCELO ODEBRECHT peticionou (evento 355) solici-

  10/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

tando a declaração de nulidade de provas obtidas ilegalmente, especialmente quanto 
às interceptações telemáticas, assim como as provas delas decorrentes, e também a 
nulidade dos acordos de colaboração firmados com lastro nestas mesmas provas. 
Pugnou, ademais, o envio de cooperações jurídicas internacionais, a fim de ouvir as 
testemunhas arroladas com residência no exterior.

No dia 31/08/2015, às 14h30m, realizou-se audiência para oitiva de 
testemunhas de acusação (evento 365). Foram deferidas, ao final da audiência, as dis-
pensas de comparecimento para os réus  MÁRCIO FARIA,  ROGÉRIO ARAÚJO,  PE-
DRO BARUSCO e  ALEXANDRINO ALENCAR. Não houve oposição quanto à desis-
tência de oitiva da testemunha Pedro Aramis, restando, portanto, deferida.

A defesa de  RENATO DUQUE ratificou seu rol de testemunhas, re-
querendo a inquirição de todos os arrolados, vez que a quantidade de testemunhas 
não teria ultrapassado o limite legal (evento 379).

Em decisão inserta no evento 388, este juízo consignou que a defesa 
de MÁRCIO FARIA deveria requerer acesso aos termos de colaboração de RICARDO 
PESSOA ao Supremo Tribunal Federal, responsável por sua homologação. Em adição, 
indeferiu o pleito, formulado pela defesa de ROGÉRIO ARAÚJO, de acesso aos autos 
de homologação das colaborações de PEDRO BARUSCO, AUGUSTO MENDONÇA e 
PAULO ROBERTO COSTA. Refutou as alegações de nulidade de provas, sendo que 
em caso de necessidade voltaria a analisar a questão na sentença, assim como inde-
feriu a oitiva de testemunhas residentes no exterior, por considerar que as defesas 
não teriam demonstrado a imprescindibilidade das medidas. Finalmente, determinou 
a intimação do MPF para esclarecer se há pedido de cooperação jurídica internacio-
nal ativo, dirigido à Suíça, pendente de resposta, bem como dos advogados da Ode-
brecht para que esclarecessem quantas cartas-convites foram enviadas a Odebrecht 
pela  PETROBRAS. Restou, por fim, deferido o rol de testemunhas de  RENATO DU-
QUE.

Juntaram-se  certidões  atualizadas  dos  antecedentes  criminais  dos 
réus (evento 395). Foi juntado ainda o acordo de colaboração premiada firmado entre 
RICARDO RIBEIRO PESSOA e o MPF, assim como a decisão que o homologou (evento 
397).

Nas  datas  de  02/09/2015  (evento  399),  03/09/2015  e  04/09/2015 
(evento 453) (evento 401) foram realizadas audiências para oitiva de testemunhas de 
acusação. 

A defesa de  RENATO DUQUE  retificou seu rol de testemunhas, re-
querendo sua intimação (evento 423), enquanto a defesa de PAULO ROBERTO COS-
TA solicitou a dispensa de seu comparecimento nas audiências que seriam realizadas 
no mês de setembro/2015 (evento 459). 

No evento 515, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO solicitou a destruição 
de relatórios de prova contendo conversas telefônicas interceptadas a partir do ramal 
de seu cliente, tendo em vista o fato de constituir comunicação cliente-advogado.

A  defesa  técnica  de  ALEXANDRINO ALENCAR e  PAULO  SÉRGIO 
BOGHOSSIAN pugnou, no evento 517, dos autos a dispensa da presença dos acusa-
dos nas audiências em que não seriam ouvidas testemunhas por eles arroladas.
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Quanto ao pedido de esclarecimentos referente à divulgação de rela-
tório  sigiloso,  formulado pela  defesa  de  ALEXANDRINO ALENCAR (evento  272), 
após intimação do juízo no evento 288, o parquet federal manifestando-se no sentido 
de não vislumbrar indícios suficientes a ensejar a instauração de procedimento inves-
tigatório, visto que os autos nos quais o referido relatório encontra-se inserido foram 
vinculados a três ações penais diferentes, passando a ser acessíveis a mais de 100 
pessoas (evento 518). 

No evento 530, a autoridade policial encaminhando cópias de laudos 
periciais  e  mídias  solicitadas.  Os relatórios  dizem respeito à  análise  dos materiais 
apreendidos nas residências de ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA como celula-
res, notebooks, pen drives, bem como de arquivos relativos à atividade financeira dos 
acusados.

Na data de 09/09/2015, realizou-se oitiva para a inquirição de teste-
munhas comuns de acusação e defesa (evento 534). 

O termo de transcrição dos depoimentos tomados na audiência reali-
zada em 31/08/2015 foi acostado aos autos no evento 553. Na ocasião, foram ouvi-
dos JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, 
DALTON DOS SANTOS AVANCINI e RAFAEL ÂNGULO LOPEZ.

Nos eventos 554 e 555, este r. juízo juntou decisão que levantou o si-
gilo sobre o depoimento de RICARDO RIBEIRO PESSOA quanto à descrição geral do 
suposto cartel entre as empreiteiras e de supostos crimes de repasses de propinas 
envolvendo MARIO GOES.

Nos eventos 559 e 564, foram juntadas decisões deste r. juízo levan-
tando o sigilo dos processos, declinados do Egrégio Supremo Tribunal Federal, con-
tendo os termos de declaração nº 19 de RICARDO RIBEIRO PESSOA, destinado à des-
crição de supostos crimes envolvendo repasses, na forma de doações registradas e 
não-registradas,  ao Partido  dos  Trabalhadores,  por  intermédio de  JOÃO VACCARI 
NETO, com recursos de propinas acertadas com a Diretoria de Serviços da  PETRO-
BRAS, nº 20, destinado à descrição de supostos crimes envolvendo a UTC Engenharia 
e as empresas de ADIR ASSAD, nº 21, destinado à descrição de supostos crimes en-
volvendo JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, com recursos de propinas acertadas 
com a Diretoria de Serviços da PETROBRAS, nº 24, destinado à descrição de supostos 
crimes no âmbito do contrato do Consórcio TUC no Comperj, nº 25, destinado à des-
crição do pagamento de propinas pelo Consórcio CONPAR na REPAR, e nº 28, desti-
nado à descrição geral do suposto cartel entre as empreiteiras. A juntada das respec-
tivas decisões foi certificada no evento 566. 

No evento  581,  as  defesas  de  ALEXANDRINO ALENCAR,  CÉSAR 
ROCHA, MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO requereram 
a juntada de documentos pertinentes às audiências seguintes, os quais se consubs-
tanciam em termo de transcrição de depoimento tomado no âmbito da CPI da  PE-
TROBRAS na Câmara dos Deputados e notícias a respeito da Operação Lava-jato.

O termo de transcrição dos depoimentos de DIEGO DA SILVA MOT-
TA, AUTO GORENTZVAIG, EDUARDO KANZIAN, MARIA CRISTINA PNCHON DA SILVA 
e WALMIR PINHEIRO SANTANA encontra-se no evento 590 dos autos, com exceção 
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ao de WALMIR PINHEIRO SANTANA, que não estava presente na audiência, embora 
devidamente intimado. 

Certidão de antecedentes criminais de MÁRCIO FARIA emitida pela 
Polícia Civil de Minas Gerais foi juntada aos autos no evento 592.

O MPF prestou informações quanto à não existência de pedidos de 
cooperação jurídica internacional ativos, endereçado às autoridades suíças, relaciona-
dos ao Grupo ODEBRECHT e/ou seus executivos, em petições insertas nos eventos 
597 e 601, apontando que o pedido partiu da autoridade suíça, com destino a autori-
dade  brasileira,  tendo  sido  submetida  ao  crivo  do  juízo  nos  autos  5036309-
10.2014.4.04.7000.

O termo de transcrição dos depoimentos das testemunhas de acusa-
ção CARLOS ALBERTO CHARLETTO, GERSON LUIZ GONÇALVES, WILSON CARVALHO 
MACEDO, SÉRGIO DE SOUZA ALBUQUERQUE, PAULO AUGUSTO SANTOS DA SILVA, 
colhidos na audiência realizada em 04/09/2015, foi juntado aos autos no evento 639.

Em audiência realizada em 16/09/2015, especificamente quanto ao 
pedido da defesa de CÉSAR ROCHA requerendo a desistência da inquirição das tes-
temunhas IGOR ROMÁRIO DE PAULA e MÁRCIO ADRIANO ANSELMO (evento 630), o 
MPF insistiu em suas oitivas, tendo o juízo entendido pelo indeferimento da desistên-
cia, visto que, uma vez arroladas as testemunhas, passam a ser testemunhas do pro-
cesso e, por conseguinte, só não devem ser ouvidas se houver concordância das de-
mais partes (evento 640). Na mesma oportunidade, após ter prestado esclarecimen-
tos no evento 597, o MPF foi intimado para esclarecer se existem outros pedidos de 
cooperação jurídica internacional relativos à Odebrecht e/ou seus executivos. 

 A defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO compareceu aos autos, no evento 
643, a fim de se manifestar quanto à determinação do juízo de transferir ao acusado 
o ônus de trazer do exterior as testemunhas arroladas que lá residem, insistindo no 
deferimento do requerimento de expedição de cartas rogatórias para a realização de 
suas oitivas, anteriormente apresentado na petição inserta no evento 352.

No mesmo sentido, em petição inserta no evento 644, a defesa de 
CÉSAR ROCHA discorre a respeito do indeferimento da oitiva de testemunhas resi-
dentes no exterior, notadamente ANDREW MA, signatário do e-mail no qual foram 
enviadas as respostas às ordens de monitoramento de Blackberry Messenger, reque-
rendo a reconsideração do juízo para que seja autorizada sua oitiva mediante expedi-
ção de carta rogatória ou cooperação jurídica internacional. 

A defesa de MARCELO ODEBRECHT também manifestou desconten-
tamento com o indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no exterior e atri-
buição do ônus de trazê-las ao Brasil à defesa, requerendo a reconsideração da deci-
são, conforme petição de evento 645. A defesa de MÁRCIO FARIA manifestou-se no 
mesmo sentido, em petição acostada aos autos no evento 646, na qual requer a re-
consideração do despacho de evento 388 em que restou indeferida a produção da 
prova em questão. 

No evento 654, foi juntado o termo de transcrição dos depoimentos 
das testemunhas de  acusação RICARDO RIBEIRO PESSOA,  EDUARDO HERMELINO 
LEITE, LEONARDO MEIRELLES, LUIZ ANTÔNIO SCAVAZZA, SÉRGIO DE ARAÚJO COS-
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TA, MARCOS PEREIRA BERTI e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA colhidos em 
audiência realizada em 02/09/2015.

Já  no  evento  659  consta  termo  de  audiência  realizada  no  dia 
18/09/2015, na qual foram inquiridas as testemunhas de defesa FLAVIO FERNANDO 
CASA NOVA DA MOTTA, LUIZ FELIPE MORAES D'AVILA, FERNANDO ALMEIDA BIATO, 
ALAN KARDEC PINTO e JOSÉ AUGUSTO NUNES JUNIOR. Na ocasião, foi homologada 
o pedido de desistência da inquirição das testemunhas SÉRGIO DE CARVALHO AL-
CAIRES MENDES e ALEXANDRE PETRONI formulado pela defesa de RENATO DUQUE.

Em resposta às petições dos eventos 643, 644, 645 e 646, foi proferi-
da decisão indeferindo os pedidos de reconsideração formulados relativos à oitiva de 
testemunhas no exterior, visto que estas não trouxeram argumentos inéditos aptos a 
alterar o convencimento do juízo, estando a decisão do evento 388 suficientemente 
fundamentada. Contudo, não foi analisado o pedido da defesa de CÉSAR ROCHA de 
inquirição de CARLOS AUGUSTO CAMPOS DOS REIS na primeira quinzena de novem-
bro, o que foi suscitado na petição inserta no evento 711 e posteriormente parcial-
mente deferido pelo juízo em audiência registrada no evento 716, consignando-se 
que a defesa poderia apresentar a testemunha nas audiências já designadas até o dia 
09/10/2015 (evento 659).

No  evento  675,  consta  termo  da  audiência  realizada  no  dia 
21/09/2015,  na qual foram inquiridas as testemunhas de defesa FLAVIO POSSOLO 
GOULART,  JOSÉ ROBERTO LANGESTRASSEN,  WAGNER MENEZES DE MAGALHÃES, 
JOÃO STRICKER e MARIO LUIZ NANO GOMES. Foram homologados os pedidos de 
desistência da oitiva de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI e HAGOP GUEREKMEZIAN, 
formulados pelas defesas de RENATO DUQUE e MARCELO ODEBRECHT, respectiva-
mente. Ainda, foram deferidos pedidos da defesa de MÁRCIO FARIA quanto à oitiva 
de testemunhas por videoconferência.

No evento 677, a defesa de RENATO DUQUE informou não ter logra-
do êxito em localizar novo endereço da testemunha SIMÃO MARCELINO DA SILVA 
TUMA, razão pela qual desistiu de sua inquirição, bem como não possui interesse em 
nova inquirição de RICARDO PESSOA.

Quanto à determinação do evento 640 para que o MPF esclarecesse a 
existência de outros pedidos de cooperação jurídica internacional  ativa relativos à 
ODEBRECHT, o  parquet  federal manifestou-se em sede do evento 679, informando 
haver apenas o pedido de cooperação jurídica internacional passivo, anteriormente 
informado, através do qual foram obtidas as provas utilizadas na instrução da denún-
cia destes autos.

A PETROBRAS informou, no evento 682, o depósito em juízo de mídia 
contendo a integralidade da documentação relativa aos relatórios das Comissões In-
ternas de Apuração dos contratos da RNEST, COMPERJ e REPAR, o que foi posterior-
mente certificado pelo juízo, conforme se observa no evento 692.

No evento 688, foram juntadas as decisões improcedentes das exce-
ções de suspeição e impedimento interpostas por ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FA-
RIA e CÉSAR ROCHA, e MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR.

Na exceção de  ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e  CÉSAR RO-
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CHA, a defesa alega, em síntese, que o magistrado seria suspeito por ter a) perdido a 
imparcialidade, b) decretado prisão preventiva de ofício, c) prestado novas informa-
ções em habeas corpus, d) determinado providências de ofício, e) se declarado sus-
peito em inquérito relativo a ALBERTO YOUSSEF, e f) prejulgado os acusados ao usar 
excesso de linguagem na decretação de prisão preventiva e informações em habeas 
corpus.

No tocante à exceção interposta pela defesa de MARCELO ODEBRE-
CHT e  ALEXANDRINO ALENCAR, a defesa alega, sinteticamente, que o juízo seria 
suspeito pois teria participado da homologação do acordo de colaboração premiada 
de ALBERTO YOUSSEF no Caso Banestado, tendo posteriormente se declarado sus-
peito em inquérito relativo a  ALBERTO YOUSSEF; pela vinculação ilegal de inquéri-
tos; por ter atuado na condição de assessor da Ministra Rosa Weber durante a AP 
470; por ter empregado estratégia processual visando dificultar o exame das prisões 
cautelares pelos Tribunais Superiores; pelo fato de os decretos das prisões preventi-
vas conterem prejulgamento dos acusados; e por ter indeferido restituição do prazo 
para apresentação de resposta preliminar. 

Nos eventos 689 e 690, foram juntadas certidões de antecedentes 
criminais de CELSO ARARIPE, RENATO DUQUE e ROGÉRIO ARAÚJO.

O termo de transcrição dos depoimentos das testemunhas de acusa-
ção ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, JOSÉ 
RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, HÉLIO SHIGUENOBU FUJIKAWA, FRANCISCO PAIS, 
HEYDER DE MOURA CARVALHO FILHO e BEATRIZ GEMMA GEIGER SARMENTO PI-
MENTEL, colhidos na audiência realizada em 09/09/2015, foi juntado aos autos no 
evento 693. 

A defesa de ALEXANDRINO ALENCAR requereu nova transcrição do 
depoimento de FRANCISCO PAES, visto que apresentava diversos trechos apontados 
como inaudíveis (evento 715). O juízo, então, determinou a intimação da defesa para 
que providenciasse nova degravação dos trechos apontados como inaudíveis, caso 
desejasse (evento 719).

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO solicitou que fossem tomadas provi-
dências com relação às audiências realizadas por meio de videoconferência, visto que 
em ocasiões  anteriores  houve  falhas  técnicas  e  má qualidade  do  som capturado 
(evento 697).

No evento 699,  foi  juntada decisão proferida  nos  autos  5034243-
57.2015.4.04.7000 (processo em que foi deferida a quebra de sigilo de dados e tele-
máticos de  MARCELO ODEBRECHT) em que determinou-se à autoridade policial a 
remessa de mídia em meio físico contendo a extração integral dos arquivos obtidos 
através da medida, bem como levantou o sigilo sobre os autos a fim de permitir o 
contraditório. 

A defesa de  RENATO DUQUE,  em atenção ao informado pela PE-
TROBRAS no evento 647, manifestou-se, através da petição inserta no evento 700, no 
sentindo de insistir no depoimento da testemunha MARINA QUINDERE BURNETT, in-
formando haver possibilidade de desistir de sua inquirição após análise do depoi-
mento de MARIANA FERNANDES DA SILVA. O juízo deferiu o pedido em audiência 
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cujo termo está inserto no evento 716.
O termo de audiência do dia 23/09/2015, em que foram inquiridas as 

testemunhas de defesa ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, EDMUNDO AYRES, RO-
BERTO SIMÕES, LUIZ AUGUSTO DE TEIVE E ARGOLO DA ROCHA e ANTONIO CARLOS 
DAIHA BLANDO, foi juntado ao evento 703.

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT compareceu aos autos no 
evento 712, com referência no evento 388, para informar que não possui controle da 
quantidade de cartas-convite enviadas pela PETROBRAS à empresa no período ques-
tionado, de modo que não é possível cumprir a determinação do juízo. 

Na audiência realizada no dia 25/09/2015, foram inquiridas as teste-
munhas de defesa LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO e ANTONIO ERNESTO DUARTE, 
cujo termo consta no evento 716. Já o  termo de audiência posterior, realizada na 
mesma data, foi juntado aos autos no evento 719. Na oportunidade, foi inquirida a 
testemunha de defesa JOSÉ NAVAS JUNIOR. 

Aos eventos 728 e 730, foram juntados termos das audiências realiza-
das no dia 28/09/2015, em que foram inquiridas, respectivamente, as testemunhas de 
defesa JOÃO BRUNO FARINAZZO e SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA e ALONSO VI-
NÍCIUS CALDAS SOUTO e MARCELO DE AZAMBUJA FORTES 

No evento 731, foi juntada decisão conjunta das exceções de incom-
petência apresentadas pelas defesas de ALEXANDRINO ALENCAR, CELSO ARARIPE, 
CÉSAR ROCHA,  MARCELO ODEBRECHT e  MÁRCIO FARIA e  ROGÉRIO ARAÚJO. 
Parte das defesas pleiteou declinação para a Justiça do Rio de Janeiro. Outra, a decli-
nação para a Justiça Federal de Vitória/ES. Ainda outra, a redistribuição do processo 
entre as varas federais criminais de Curitiba. 

As exceções foram rejeitadas com base nas seguintes premissas: a) a 
competência é da Justiça Federal pois há diversos crimes federais, inclusive na pre-
sente ação penal, como corrupção e lavagem de dinheiro transnacional, atraindo os 
de competência da Justiça Estadual; b) a competência é da Justiça Federal de Curitiba 
pois há crimes praticados no âmbito territorial de Curitiba e de lavagem no âmbito 
territorial da Seção Judiciária do Paraná, inclusive no âmbito da presente ação penal, 
ilustrado pelo fato do contrato de obra na REPAR ter sido um dos obtidos ilicitamen-
te pela ODEBRECHT e também por ser apontado como fonte de recursos utilizados 
para pagamento de propina; c) a competência é da 13ª Vara Federal de Curitiba pela 
conexão e continência óbvia entre todos os crimes e porque este Juízo tornou-se 
prevento em vista da origem da investigação, lavagem consumada em Londrina/PR, 
inclusive com recursos criminosos em parte advindo de contratos da PETROBRAS, e 
nos termos do art. 71 do CPP; d) a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para 
os crimes apurados na Operação Lava-Jato já foi reconhecida não só pela instância 
recursal imediata como pelo Superior Tribunal de Justiça e, incidentemente, pelo Su-
premo Tribunal Federal; e e) as regras de reunião de processos penais por continui-
dade delitiva, conexão e continência visam evitar dispersar as provas e prevenir de-
cisões contraditórias, objetivos também pertinentes no presente feito. 

No evento 734, foi juntado despacho proferido em sede dos autos de 
pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal nº 5037537-20.2015.4.04.7000, a qual le-
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vanta o sigilo dos referidos autos e determina que o MPF junte os resultados da que-
bra bancária.

Em atenção ao termo de transcrição de evento 693, a defesa de RO-
GÉRIO ARAÚJO  protocolizou petição (evento 735) em que requer prazo de 5 dias 
para providenciar a degravação dos trechos inaudíveis de depoimentos, o que foi de-
ferido em audiência, conforme termo inserto no evento 746. O termo retificado foi 
juntado aos autos no evento 794.

A defesa de  MÁRCIO FARIA,  em atenção à manifestação do  MPF 
lançada no evento 679, requereu, mediante petição constante no evento 736, mais 
uma vez esclarecimentos no tocante a pedidos de cooperação jurídica internacional 
pendentes envolvendo a ODEBRECHT, solicitando que o parquet  federal disponibili-
zasse cópia do pedido ativo de cooperação internacional com a Suíça e cópia das pe-
tições lançadas no procedimento 5031505-33.2014.4.04.7000, visto que permaneceri-
am inacessíveis à defesa. 

No evento 737, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO requereu acesso ao 
procedimento nº 5034704-29.2015.4.04.7000, mencionado no pedido de quebra de 
sigilo de dados nº 5034243-57.2015.4.04.7000. O pedido foi indeferido em decisão de 
evento 762, visto que a diligência não foi finalizada e há risco de ineficácia enquanto 
não ultimada. Em adição, face à resposta do MPF constante no evento 679, a defesa 
reiterou o pedido de expedição de ofício ao DRCI, solicitando para que o órgão infor-
masse se há registro de pedidos de cooperação jurídica internacional ativo dirigido à 
Suíça relativo à ODEBRECHT e/ou ROGÉRIO ARAÚJO, bem como que fosse concedi-
do acesso ao pedido de cooperação jurídica internacional com a Suíça mencionado 
pelo MPF em petição inserta no evento 37 dos autos nº 5031505-33.2014.404.7000. 

No evento 739, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO voltou a se pronunci-
ar nos autos, reiterando a relevância e insistindo na oitiva das testemunhas ALEJAN-
DRO DANIEL CASTAÑO e ARLINDO FACADIO, residentes no México e Argentina, res-
pectivamente, sob pena de cerceamento de defesa. O pedido foi indeferido em audi-
ência cujo termo encontra-se no evento 746, nos termos das decisões dos eventos 
388 e 663. 

No evento 744, foi juntado termo de transcrição da audiência realiza-
da no dia 16/09/2015, em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas DAL-
MEY FERNANDO WERLANG, GERSON MACHADO, IGOR ROMÁRIO DE PAULA, MÁR-
CIO  ADRIANO  ANSELMO,  ANTÔNIO  LUIZ  SILVA  MENEZES,  EDUARDO  DE  ABREU 
LIMA BIZZOTTO, MÁRIO MARCIO CASTRILLON DE AQUINO e JOSÉ PAULO ASSIS. 

Na audiência  realizada em 30/09/2015,  cujo  termo foi  juntado ao 
evento 746 dos autos, foram inquiridas as testemunhas de defesa MARCELO ROBER-
TO DE CARVALHO FERRO, JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO, ANDRÉA CARLA BARRE-
TO CUNHA, LUIZ DE MENDONÇA, HARDI LUIZ SCHUCK, PAULO ROBERTO PEPE e 
ALEXANDRE CARVALHO BRITO.

No evento 747, a defesa de MÁRCIO FARIA manifestou-se no sen-
tindo de insistir na oitiva da testemunha EDUARDO BARTHOLOMEU DE BARROS. Ao 
evento 760, o juízo determinou que a defesa informasse o endereço da testemunha. 

A defesa  de  ROGÉRIO ARAÚJO,  através  de  petição constante  no 
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evento 748, indicou ao juízo equívocos relativos aos termos de transcrição de audiên-
cia e o registro audiovisual, requerendo a determinação de providências para a retifi-
cação do termo da audiência realizada no dia 16/09/2015 (evento 744), o que foi fei-
to conforme certidão de evento 751. 

O delegado da Polícia Federal IGOR ROMÁRIO DE PAULA, ouvido na 
qualidade de testemunha nos presentes autos, requereu, no evento 749, acesso ao 
depoimento prestado pelo agente da Polícia Federal DALMEY FERNANDO WERLANG, 
tendo em vista a presença de diversas acusações por ele apresentadas, atribuindo a 
prática de crimes a IGOR ROMÁRIO DE PAULA. Em decisão proferida em audiência 
(evento 760), foi determinado o encaminhamento de cópia do depoimento.

O  MPF, conforme manifestação inserta no evento 750, promoveu a 
juntada do Relatório Final elaborado pela Comissão Interna de Apuração da PETRO-
BRAS destinada à análise de eventuais irregularidades no processo de contratação do 
Consórcio TUC para a obra de Utilidades do COMPERJ. 

Ao  evento  752  foi  juntado termo de  transcrição  de  depoimentos 
prestados pelas testemunhas de defesa FLÁVIO POSSOLO GOULART, JOSÉ ROBERTO 
LANGENSTRASSEN, WAGNER MENEZES DE MAGALHÃES, JOÃO STRICKER e MÁRIO 
LUIZ NANO GOMES, em audiência realizada em 21/09/2015. Já o termo de transcri-
ção da audiência realizada em 18/09/2015, em que foram inquiridas as testemunhas 
FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA, LUIZ FELIPE MORAES D'AVILA, FERNAN-
DO ALMEIDA BIATO, ALAN KARDEC PINTO e JOSÉ AUGUSTO NUNES JUNIOR, foi jun-
tado aos  autos  no  evento  753.  Quanto  ao  último  termo,  a  defesa  de  ROGÉRIO 
ARAÚJO solicitou retificação, conforme petição inserta no evento 766.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO insistiu na oitiva da testemunha FER-
NANDO COUTO MARQUES LISBOA (evento 754), o que também ocorreu por parte da 
defesa de MÁRCIO FARIA (evento 755), oportunidade em que também requereu a 
substituição de testemunhas, o que restou parcialmente deferido. Quanto à oitiva de 
FERNANDO COUTO MARQUES LISBOA, foi determinado em audiência,  cujo termo 
encontra-se lançado ao evento 760, que a defesa informe novo endereço. 

Na audiência realizada no dia 02/10/2015, foi realizada a inquirição 
da testemunha de defesa JOÃO BORBA FILHO, conforme termo de audiência juntado 
aos  evento 760. 

Em decisão constante no evento 762, foi proferida decisão relativa a 
questões pendentes. Quanto ao pedido da defesa de ROGÉRIO ARAÚJO, diante da 
impossibilidade da  PETROBRAS e da ODEBRECHT de informarem a quantidade de 
cartas-convites enviadas à ODEBRECHT, intimou a defesa para esclarecer a relevância 
da prova. O pedido da defesa de  MÁRCIO FARIA de substituição de testemunhas, 
buscando inquirir JOHN MCNELLY, residente no exterior, foi indeferido por se tratar 
de prova de difícil produção e por ser considerada manifestamente irrelevante e pro-
telatória. Quanto aos pedidos de esclarecimento relativos aos pedidos de cooperação 
jurídica internacional dirigidos às autoridades suíças (evento 736 e 738), determinou 
ao MPF que apresentasse manifestação. Finalmente, determinou o levantamento de 
sigilo sobre os documentos constantes nos autos nº 5031505-33.2014.4.04.7000.

Nas audiências realizadas no dia 05/10/2015,  cujos termos encon-
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tram-se insertos nos eventos 768 e 776, foram inquiridas, respectivamente, as teste-
munhas de defesa LUCIANO ALVES DA CRUZ e MARCELO DEGANI PANZETTI e ENA-
TO ABDALLA KARAM KALIL, ALFREDO FELIPE DE OLIVEIRA SCHMITT, OTÁVIO GAT-
TERMANN DE CARVALHO e MARIO RENATO CASTANHEIRA FANTON.

Ao evento 779, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO apresentou degrava-
ção das oitivas realizadas no dia 09/09/2015 e 21/09/2015, cujas transcrições encon-
tram-se inseridas nos eventos 693 e 752, as quais foram analisadas e retificadas, con-
forme eventos 795 e 796.

O termo da audiência realizada no dia 07/10/2015, às 09:30h, em que 
foram inquiridas as testemunhas de defesa PAULO ANTONIO SKAF, ALBERTO DAYAN, 
MATHEUS MORGAN VILLARES, AMAURI GUILHERME BIER, ANDRÉ AMARO DA SIL-
VEIRA, MARCIO POLIDORO, CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO e OLGA DE MELLO 
PONTES, foi juntado no evento 787. Já o termo da audiência realizada na mesma 
data, às 14h00, em que foram inquiridas as testemunhas de defesa MARIANA FER-
NANDES DA SILVA, CLÁUDIA POVOA GOMES DA HORA, PAULO ROBERTO RIBEIRO 
DA SILVA, LUIZ CARLOS DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES, 
SÉRVIO TÚLIO DA ROSA, MÁRCIO MATTAR COUTINHO e JOÃO ADOLFO ODERICH, 
foi juntado ao evento 788. 

No tocante à afirmação de que o termo de transcrição da audiência 
cujo termo foi lançado no evento 703 seria juntada aos autos no décimo dia útil sub-
sequente ao ato, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO requereu prazo de 5 dias a partir da 
juntada da transcrição oficial para que se manifeste quanto à eventuais discrepâncias. 

O termo de transcrição da audiência realizada em 28/09/2015, con-
tendo os depoimentos colhidos de ALONSO VINÍCIUS CALDAS SOUTO e MARCELO 
DE AZAMBUJA FORTES, foi juntado aos autos no evento 792.

Ao  evento  798  foi  juntado  termo  de  audiência  realizada  no  dia 
08/10/2015, em que foram inquiridas as testemunhas LUIZ ALBERTO GASPAR DO-
MINGUES, CARLOS EDUARDO DE CARVALHO e MARCOS JOSÉ PESSOA DE RESENDE.

O termo de transcrição da audiência realizada em 23/09/2015 foi jun-
tado aos autos no evento 799. O documento contém os depoimentos das testemu-
nhas ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, EDMUNDO AYRES, ROBERTO SIMÕES, LUIZ 
AUGUSTO DE TEIVE E ARGOLO DA ROCHA e ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO. Já o 
termo de transcrição da audiência realizada em 25/09/2015 foi lançado nos autos no 
evento 801, contendo os depoimentos das testemunhas LUIZ GONZAGA DE ARRUDA 
NETO e ANTONIO ERNESTO DUARTE. Finalmente, o termo de transcrição do depoi-
mento da testemunha JOSÉ NAVAS JUNIOR, colhido em 25/09/2015, foi juntado aos 
autos no evento 803.

O termo de audiência realizada no dia 09/02/2015, em que foram in-
quiridas as testemunhas de defesa FERNANDO COUTO MARQUES LISBOA e CARLOS 
HERMANNY FILHO, encontra-se inserto no evento 804.

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT  solicitou a correção do termo 
de transcrição inserto no evento 792, de acordo com os apontamentos feitos (evento 
805). 

Ao  evento  806,  foi  juntado  termo  da  audiência  realizada  no  dia 
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08/10/2015, em que foram inquiridas as testemunhas JOSÉ DE FREITAS MASCARE-
NHAS e SERGIO FOGUEL. Na solenidade, foi concedido às defesas novo prazo para se 
manifestarem acerca de nova oitiva de RICARDO PESSOA, visto que foi inquirido na 
qualidade de testemunha neste feito antes da disponibilização pelo STF de seus de-
poimentos prestados em decorrência da celebração do acordo de colaboração pre-
miada.

O termo de transcrição dos depoimentos colhidos na audiência reali-
zada em 28/09/2015, foi anexado aos autos no evento 829 e contém os depoimentos 
de JOÃO BRUNO FARINAZZO e SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA, sendo posterior-
mente retificado e juntado ao evento 883.

No evento 832, a defesa de  RENATO DUQUE requereu a intimação 
da PETROBRAS para que esta encaminhe ao juízo cópia de todas as atas, relatórios e 
pareceres,  inclusive  do  setor  jurídico,  envolvendo  a  contratação  e  o 
gerenciamento/execução das obras referidas na denúncia. Ao evento 833, manifestou 
a ausência de interesse em nova inquirição de RICARDO PESSOA.

O requerimento do evento 832 foi atendido pelo despacho de evento 
867, que determinou à PETROBRAS a promoção da juntada dos documentos solicita-
dos.

A  defesa  de  ROGÉRIO  ARAÚJO  manifestou-se,  mediante  petição 
lançada no evento 835, acerca da necessidade do requerimento de levantamento da 
quantidade de cartas-convites encaminhadas à ODEBRECHT no período de 2004 a 
2014, afirmando ser imprescindível a reunião dos dados para seu exercício da ampla 
defesa e devido processo legal.

Em atenção ao despacho de evento 762, o  MPF manifestou-se no 
evento 836 quanto aos pedidos de esclarecimento acerca de pedidos de cooperação 
jurídica internacional relativos à ODEBRECHT ou seus executivos encaminhados à Suí-
ça, formulados pelas defesas de ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA. Informou, no-
vamente, não há qualquer pedido de cooperação internacional ativo entre o MPF e as 
autoridades suíças em que constem como investigados empresas do Grupo Odebre-
cht.

A defesa de MÁRCIO FARIA juntou aos, autos no evento 837, decla-
rações abonatórias elaboradas pelas testemunhas ELIA RINALDI e ZIDEM BERTAIOLLI 
ABRAHÃO.

Ao evento 839, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO juntou degravações 
de depoimentos prestados na audiência realizada no dia 28/09/2015, requerendo a 
retificação dos termos de transcrição oficiais.

A audiência realizada em 28/09/2015, teve seu termo de transcrição 
juntado aos autos no evento 864 e contém os depoimentos das testemunhas ALON-
SO VINÍCIUS CALDAS SOUTO e MARCELO DE AZAMBUJA FORTES. Ao evento 865, foi 
juntado termo de transcrição dos depoimentos das testemunhas MARCELO ROBERTO 
DE CARVALHO FERRO, JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO, ANDRÉA CARLA BARRETO 
CUNHA, LUIZ DE MENDONÇA, HARDI LUIZ SCHUCK, PAULO ROBERTO PEPE e ALE-
XANDRE CARVALHO BRITO, colhidos na audiência realizada em 30/09/2015.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO manifestou-se requerendo acesso ao 

  20/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

procedimento nº 5009225-34.2015.4.04.7000 supostamente relativo às contas bancá-
rias de RENATO DUQUE, consonante petição inserta no evento 890. No evento 892, 
requereu a juntada da transcrição de depoimentos, fim de que fossem determinadas 
providências para a retificação de alguns trechos da transcrição de evento 799.

A defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 901), 
requerendo  o  acesso  ao  conteúdo  do  evento  11,  dos  autos  5005032-
73.2015.4.04.7000, no qual constaria a quebra telemática do réu, peticionou (evento 
907) requerendo ainda a correção da transcrição dos depoimento juntado no evento 
865.

Em decisão de evento 914, foi revogada a prisão preventiva de  CÉ-
SAR ROCHA, por entender o juízo pela aplicação extensiva da decisão proferida em 
sede do HC 130.254, sendo impostas condições para o réu exercer seu direito a liber-
dade. CÉSAR ROCHA foi solto no dia 20/10/2015 (evento 929).

O termo da audiência realizada em 19/10/2015, em que foi inquirida 
a testemunha JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI, foi juntado ao evento 923.

Informou, o MPF, a remessa de mídia digital contendo os resultados 
da quebra de sigilo telemático de funcionários da PETROBRAS, deferido nos autos 
5005032-73.2015.404.7000 (evento 935).  Informou,  ainda,  a  junta de  relatórios  de 
análise (evento 939). 

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO, requereu a retificação do termo de 
transcrição do evento 921 (evento 940).

Na audiência de 21/10/2015, foi inquirida a testemunha SERGIO DE 
ARRUDA COSTA MACEDO, conforme termo de audiência juntado ao evento 943.

A fim de simplificar a análise dos autos, segue, abaixo, quadro expli-
cativo acerca das testemunhas, o qual indica o acusado responsável por arrolá-la, o 
evento em que foi intimada, o evento em que foi ouvida ou em que se desistiu da oi-
tiva:

Testemunhas Pedido Desistência/
Substituição

Homologação 
da desistência/

substituição

Indeferimento 
do pedido Vídeo Transcrição 

MPF Alexandre Amaral de Moura 01 - - - 534 693

Augusto Ribeiro de Men-
donça Neto 01 - - - 365 553

Beatriz Gemma Geiger Sar-
mento Pimentel 01 - - - 534 693

Carlos Alexandre de Souza 
Rocha 01 - - - 399 654

Dalton dos Santos Avancini 01 - - - 365 553

Diego da Silva Motta 01 - - - 401 591

Eduardo Hermelino Leite 01 - - - 399 654

Julio Gerin de Almeida Ca-
margo 01 - - - 365 553

Leonardo Meirelles 01 - - - 399 654
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Marcos Pereira Berti 01 - - - 399 654

Ricardo Ribeiro Pessoa 01 - - - 399 654

Walmir Pinheiro Santana 01 401 401 - - -

Auro Gorentzvaig 01 - - - 401 591

Rafael Angulo Lopes 01 365 553

Eduardo Kanzian 01 - - - 401 591

Maria Cristina Ponchon da 
Silva 01 - - - 401 591

Paulo Augusto Santos da 
Silva 01 - - - 453 639

Luiz Antonio Scavazza 01 - - - 399 654

Sergio de Araújo Costa 01 - - - 399 654

Sergio de Souza Albuquer-
que 01 - - - 453 639

Wilson Carvalho Machado 01 - - - 453 639

Carlos Alberto Carletto 01 - - - 453 639

Gerson Luiz Gonçalves 01 453 639

Heyder de Moura Carvalho 
Filho 01 - - - 534 693

Pedro Aramis de Lima Arru-
da 01 316 365 - - -

Francisco Pais 01 - - - 534 693

Guilherme Pontes Galvão 
França 01 - - - 534 693

Helio Shiguenobu Fujikawa 01 - - - 534 693

José Raimundo Brandão Pe-
reira 01 - - - 534 693

YOUSSEF
Inter.: 948

Trans.: 1046
Não arrolou testemunhas 110 - - - - -

MARCELO ODE-
BRECHT

Inter.: 1018

Jose Carlos Consenza 112 703 703 - - -

Jose de Freitas Mascarenhas 112 806 806 - -

Henri Slezinger 112 776 776 - - -

Alberto Dayan 112 - - - 787 909

Hagop Guerekmezian 112 675 675 - - -

Eduardo Ayres 112 - - - 703 799

Francisco Pais 112 - - - 534 693

Luiz de Mendonça 112 - - - 865

Luiz Augusto de Teive e Ar-
golo da Rocha 112 - - - 703 799

Paul Elie Altit 112 - - 804 - -

Roberto Simões 112 - - - 703 799

Dominique Turpin 112

André Amaro da Silveira 112 - - - 787 909

Carlos Hupsel 112 - - - 787 909

Marcio Polidoro Brasil 112 - - - 787 909

Newton de Souza 112 - - -

Sergio Foguel 112 806 806 - - -

Katia Luz 112 776 776 - - -
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Marcelo Roberto de Carva-
lho Ferro 112 - - - 865

Antonio Carlos Daiha Blan-
do 112 - - - 703 799

José Sergio Gabrielli de 
Azevedo 112 - - - 806 972

Roberto Prisco Paraiso Ra-
mos 112 - - - 703 799

Maria Cristina Lepikson Fa-
ria Ribeiro 112 678 703 - - -

Paulo Skaf 112 - - - 787 909

Joaquim Cardoso Filho 112 - - - 806 972

Amaury Guilherme Bier 112 - - - 787 909

Matheus Morgan Villares 112 - - - 787 909

Alonso Vinicius Caldas Sou-
to 112 - - - 730 792

Marcelo de Azambuja For-
tes 112 - - - 730 792

José Navas Junior 112 - - - 719 803

Andrew Ma 112

John McNeely 112

John S. Chen 112

Peter Gordon Mackay 112

Olga de Mello Pontes - - - 787 909

RENATO DU-
QUE

Inter.: 1025
Trans.: 1106

Mário Marcio Castrillon de 
Aquino 115 - - - 640 744

Ademar Kyoshi Itakussu 115 453 453 - - -

Sérgio de Araujo Costa 115 453 453 - - -

Rosa Akie Stankewitz 115 453 453 - - -

José Ricardo Ribeiro da Sil-
va 115 453 453 - - -

Cid Mello Maciel 115 453 453 - - -

Marco Tullio Jennings 115 453 453 - - -

José Paulo de Assis 115 453 453 - - -

João Adolfo Oderich 115 - - - 788 910

João de Lima Veloso Filho 115 453 453 - - -

Silvio Pettengill Neto 115 798 798 - - -

Mariana Fernandes da Silva 115 - - - 788 910

Alan Kardec 115 - - - 659

José Raimundo Lima Men-
des 115 453 453 - - -

Renato Alves Pessoa 115 453 453 - - -

Claudio P. Gomes da Hora 115 - - - 788 910

Geraldo Jose da Matta Paiva 115 453 453 - - -

Paulo Roberto Ribeiro da 
Silva 115 - - - 788 910

José Augusto Nunes Junior 115 - - - 659

Diego Barbosa Sampaio 115 453 453 - - -

Marcos Jose Pessoa de Re- 115 - - - 798
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sende

Omar Antonio Kristoschek 
Filho 115 788 788 - - -

Raldo Moreira Mendes 115 453 453 - - -

Paulo do Nascimento No-
gueira 115 453 453 - - -

Luiz Carlos Rio 115 453 453 - - -

Marina Quindere Burnett 115 798 798 - - -

Venina Velosa da Fonseca 115 453 453 - - -

Luiz Alberto Gaspar Domin-
gues 115 - - - 798

Simão marcelino da Silva 
Tuma 115 677 703 - - -

Luiz Felipe Moraes D'Avila 115 - - - 659

Rodrigo Cruz de Menezes 115 453 453 - - -

Ricardo Alves de Oliveira 
Lima 115 453 453 - - -

Cristiano Panosso 115 453 453 - - -

Sérgio de Carvalho Alcaires 
Mendes 115 453 453 - - -

Camila Belem 115 453 453 - - -

Carolina Fernandes Loss 115 453 453 - - -

Luiz Alberto Gaspar Domin-
gues 115 - - - 798

Francisco Pais 115 453 453 -

534
(arrolado 

pelo MPF e 
por outras 
defesas)

693

Alexandre Petroni 115 659 659 - - -

Silvio Daniel Itaborai Perei-
ra 115 453 453 - - -

Serges Louis Debbane 115 453 453 - - -

Marco Antônio Nascimento 
da Mota 115 453 453 - - -

Edgar Megale Barrios 115 453 453 - - -

José Antonio de Figueiredo 115 453 453 - - -

Pedro Augusto Bonesio 115 716 716 - - -

Antonio Borges 115 716 716 - - -

Ardson França 115 716 716 - - -

Telmo Pauzen 115 453 453 - - -

Marinéia da Silva Neves 115 453 453 - - -

Márcio Mattar 115 453 453 - - -

Marcos Barreto 115 453 453 - - -

Luis Carlos Queiroz de Oli-
veira 423 - 453 - 788 910

Glauco Colepicolo Legatti 423 658 453/675 - - -

Carlos Eduardo de Carvalho 423 - 453 - 798

Maurício de Oliveira Guedes 423 - 453 - 788 910

Wagner Menezes de Maga- 423 - 453 - 675
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lhães

CÉSAR ROCHA
Inter.: 1011
Trans.: 1079

Antonio Ernesto Duarte 116 - - - 716 801

Carlenice Maria Duarte 116 640 640 - - -

Carlos Alberto Tourinho Fi-
lho 116 716 716 - - -

Carlos Augusto Campos dos 
Reis 116

Edson Nogueira Lemos 116 768 768 - - -

Fausto Antônio de Aquino 116 768 768 - - -

Marcos Paulo Tanure 116 768 768 - - -

Mário Luiz Nano Gomes 116 - - - 675

Paulo Henrique dos Santos 
Quaresma 116 768 768 - - -

Sérgio Alexandre Gomes 116

Sérgio Brinkmann 116 716 716 - - -

Solange Maria Pereira Mar-
tinez 116 716 716 - - -

DPF Márcio Adriano Ansel-
mo 116 630 - 640 640 744

DPF Igor Romário de Paula 116 630 - 640 640 744

DPF Sérgio de Arruda Costa 
Macedo 116 - - - 943 1070

João Stricker 116 - - - 675

Andrew Ma 116

Luciano Cruz 716 - - - 768 921

ALEXANDRINO
Inter.: 1011
Trans.: 1079

Luiz de Mendonça 117 - - - 865

Hardi Luiz Schuck 117 - - - 865

Otávio Carvalho 117 - - - 776 908

Alfredo Felipe de Oliveira 
Schmitt 117 - - - 776 908

Renato Abdala Karam Kalil 117 - - - 776 908

Paulo Roberto Pepe 117 - - - 865

José Raimundo Brandão Pe-
reira 117

Guilherme Pontos Galvão 
França 117

Francisco Pais 117 - - - 534 693

Andréa Carla Cunha 117 - - - 865

João Borba Filho 117 - - - 760 924

Marcos Wilson Spyer Re-
zende 117 - - 804 - -

Pedro Augusto Ribeiro No-
vis 117 640 640 - - -

José Carlos Grubisich 117 - - - 865

MÁRCIO FARIA
Inter.: 1018
Trans.: 1105

Alejandre Daniel Castaño 118

Alexandre Carvalho Brito 118 - - - 865

Antenor de Castro 118

Carlos Adolpho Friedheim 118 640 640 - - -

Carlos Hermanny Filho 118 - - - 804 911
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David Carvalho Neto 118

Eduardo Bartholomeu de 
Barros 118

804
(declaração es-

crita)
804 - - -

Eduardo de Abreu e Lima 
Bizzotto 118 - - - 640 744

Elia Rinaldi 118
728

(declaração es-
crita)

728 - - -

Fernando Almeida Biato 118

Fernando Lisboa 118 - - - 804 911

Flavio Fernando Casanova 118 - - - 659

Ivan José Ferreira de Carva-
lho 118

728
(declaração es-

crita)
728 - - -

José Luiz do Lago 118 760 760 - - -

José Paulo de Assis 118 - - - 640 744

Lucivaldo Ramos Brilhante 118 760 - 762 - -

Marcelo Degani Panzetti 118 - - - 768 921

Mario Marcio Castrillon de 
Aquino 118 - - - 640 744

Sancho Montandon 118 640 640 - - -

Saulo Vinicius Rocha da Sil-
veira 118 - - - 728 829

Zidem Abrahão 118
728

(declaração es-
crita)

728 - - -

Gerson Machado 118 - - - 640 744

DPF Sérgio de Arruda Costa 
Macedo 118 - - - 943 1070

João Stricker 118 - - - 675

Andrew Ma 118

Luiz Felipe Moraes D'Avila 118 - - - 659

Ricardo Hiroshi Ishida 760 - - - 806 972

John McNeely 760 - - 762 - -

ROGÉRIO 
ARAÚJO

Inter.: 1018
Trans.: 1105

José Paulo de Assis 119 - - - 640 744

Antenor de Castro 119

Saulo Vinicius Rocha da Sil-
veira 119 - - - 728 829

Fernando Almeida Beato 119 - - - 659

Nilton Pena 119 728 728 - - -

Alexandre Carvalho Britto 119

Alejandro Daniel Castaño 119

Carlos Adolpho Friedheim 119 640 640 - - -

Flávio Fernando Casanova 119

João Bruno Farinazzo 119 - - - 728 829

Lucivaldo Ramos Brilhante 119 680 703 - - -

Luiz Felipe Moraes D'Avila 119 - - - 659

Antonio Luiz Silva de Mene-
zes

119 - - - 640 744
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Arlindo Facadio 119

Carlos Afonso de Aguiar 
Teixeira 119 640 640 - - -

Eduardo de Abreu e Lima 
Bizzotto 119 - - - 640 744

Angelo Gazola 119 723 728 - - -

Mário Fanton 119 - - - 776 908

Dalmey Fernando Werlang 119 - - - 640 744

Carlos Alberto Carletto 119 - - - 453 639

Mario Marcio Castrillon de 
Aquino 119 - - - 640 744

Fernando Lisboa 119 - - - 804 911

Jorge Luiz Uchoa Mitidieri 680 - - - 923 1009

EDUARDO DE 
OLIVEIRA FREI-

TAS FILHO
Inter.: 1025
Trans.: 1106

João Roberto Bestechi 122
560

(declaração es-
crita)

604 - - -

Sidney dos Passos Ramos 122
519

(declaração es-
crita)

604 - - -

Gabor Kelen 122
560

(declaração es-
crita)

604 - - -

Marcelo Augusto Zani 122
560

(declaração es-
crita)

640 - - -

Luiz Gonzaga de Arruda 
Neto 122 - - - 716 801

Alexandre Safar de Oliveira 122
560

(declaração es-
crita)

640 - - -

José Roberto Langestrassen 122 - - - 675

Marco Antônio da Rocha 
Tristão 122

560
(declaração es-

crita)
640 - - -

PAULO SERGIO 
BOGHOSSIAN

Inter.: 1011
Trans.: 1079

Flavio Possolo 155 - - - 675

Luiz Gonzaga 155 - - - 716 801

Flavio(a) Lacerda Paiva 155 517 604 - - -

Cássio Oliveira Filho 155 517 604 - - -

Severino Marques 155 517 604 - - -

Delamare Assunção Junior 155 517 604 - - -

José Augusto Lino de Souza 155 517 604 - - -

Paulo Henrique dos Santos 
Quaresma 155 768 768 - - -

Roberto Ricardino 155 703 703 - - -

Carlos Hermanny Filho 155 517 604 - - -

Marcelo Marques de Athay-
de 155 517 604 - - -

CELSO ARARIPE 
D'OLIVEIRA
Inter.: 1025
Trans.: 1106

Antonio Borges Pedro 196 716 716 - - -

Mauro de Oliveira Loureito 196 716 716 - - -

Márcio Mattar Coutinho 196 - - - 788 910

Maurício de Oliveira Guedes 196 - - - 788 910
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Angela Maria Araripe D'Oli-
veura Souto 196 596 604 - - -

Sérvio Túlio 196 - - - 788 910

Eneida Guimarães Silva 196

Erich Frederich Gualberto 196

Paulo Kazuo Tamura Ame-
miya 286 596 604 - - -

PAULO ROBER-
TO COSTA
Inter.: 948

Trans.: 1046

Não arrolou testemunhas 240 - - - - -

PEDRO BARUS-
CO

Inter.: 1003
Trans.: 1108

Não arrolou testemunhas 111 - - - - -

A defesa de ALEXANDRINO ALENCAR,  CÉSAR ROCHA,  MARCELO 
ODEBRECHT,  MÁRCIO FARIA e  ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 
944), requerendo a disponibilização de cópia integral dos áudios interceptados ilegal-
mente na cela de YOUSSEF, assim como a disponibilização dos documentos aponta-
dos pelo Delegado Mário Fanton e pelo Agente Dalmey Werlang em sede de proce-
dimento administrativo para a apuração do fato. O juízo decidiu oficiar ao DPF na 
fase própria do art. 404, do CPP (evento 955).

Há certificação conferindo parcial razão quanto à impugnação, cons-
tante no evento 940, do termo de transcrição inserto no evento 921, tendo sido pro-
movidas alterações (evento 945).

Na data de 21/10/2015, realizou-se audiência para interrogatório de 
ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA (evento 948), ao final, restou consig-
nado que a  PETROBRAS deveria fornecer o software adequado para acesso aos e-
mails de seus funcionários, remetidos à secretaria desta vara, conforme informado em 
sede do evento 935, assim como se determinou o encaminhamento para a secretaria 
da 13ª Vara Federal de Curitiba, pela autoridade policial, do passaporte apreendido 
de CÉSAR ROCHA.

Na data de 22/10/2015,  realizar-se-ia o interrogatório do acusado 
PEDRO BARUSCO, entretanto o réu não conseguiu chegar a tempo em Curitiba, em 
virtude de  contratempos climáticos,  ficando seu interrogatório  adiado para  o  dia 
29/10/2015. Consignou-se, na oportunidade, a remessa para a secretaria da vara de 
mídias digitais pelo MPF contendo os registros solicitados pela Defesa (evento 949) 
(evento 951).

Peticionou nos autos a defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO (evento 959), 
impugnando os termos de transcrição de depoimentos testemunhais constantes dos 
eventos 909 e 910. As impugnações foram parcialmente acatadas, tendo sido feitas as 
correções devidas (eventos 964 e 965).

A PETROBRAS informou a remessa, à secretaria da 13ª Vara Federal, 
de documentos relativos ao contrato de construção do prédio sede da PETROBRAS 
em Vitória/ES (evento 973).

A impugnação apresentada no evento 892 pela defesa de ROGÉRIO 
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ARAÚJO foi parcialmente acolhida, tendo sido feitas as devidas retificações no termo 
de transcrição juntado a evento 799 (evento 978).

A defesa de RENATO DUQUE peticionou nos autos (evento 979), re-
querendo a intimação da PETROBRAS para que indicasse se os documentos juntados 
nos eventos 682 e 775 corresponderiam a todos os documentos referentes a atas, re-
latórios, e pareceres das contratações dos Consórcios CONPAR, RNEST-CONEST, Pipe 
Rack e TUC.

A defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 982), 
requerendo a expedição de ofício ao DRCI, solicitando que informe se há pedido de 
cooperação jurídica internacional, dirigido às autoridades suíças, relativo a ROGÉRIO, 
Construtora Norberto Odebrecht ou qualquer empresa do Grupo Odebrecht. Reque-
reu ainda (evento 983), prazo para que a defesa se manifestasse acerca da transcrição 
juntada no evento 972.

As defesas de ALEXANDRINO ALENCAR,  CÉSAR ROCHA,  MARCE-
LO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO requereram a reconsideração 
da decisão proferida no evento 955, com a consequente expedição de ofícios na for-
ma como requerido no evento 944 (evento 984).

O MPF se manifestou nos autos (evento 987), opondo-se ao acesso 
pela defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO aos autos 5009225-34.2015.4.04.7000, conside-
rando que houve erro material na informação, de modo que os autos em que cons-
tam os dados bancários de  RENATO DUQUE seriam aqueles de número 5004367-
57.2015.4.04.7000, aos quais deveria ser franqueado acesso para as defesas.

A defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 995), 
requerendo acesso integral aos e-mails e provas relacionadas a  PEDRO BARUSCO, 
considerando que seria necessário um software especial para acessar os documentos.

A defesa de MÁRCIO FARIA solicitou a apresentação, em caráter de 
urgência, dos pedidos de cooperação jurídica internacional que envolveriam o réu, as 
empresas do Grupo Odebrecht, assim como a documentação atinente à obtenção de 
dados bancários a partir de Mônaco e da Suíça  (evento 996).

PEDRO BARUSCO foi  interrogado em 29/10/2015,  cujo  termo foi 
juntado ao evento 1003. As defesas de CÉSAR ROCHA, PAULO BOGHOSSIAN e RO-
GÉRIO ARAÚJO requereram o adiamento da solenidade em razão de não ter sido 
possível acessar os arquivos com a quebra de sigilo dos e-mails dos funcionários da 
PETROBRAS, conforme petição do evento 955. O pedido restou indeferido, visto que 
o interrogatório já havia sido postergado por uma semana, sendo que, se necessário, 
as defesas poderiam requerer novo interrogatório do acusado na fase do art. 402 do 
CPP.

O termo de transcrição do depoimento da testemunha JORGE LUIZ 
UCHOA MITIDIERI, prestado em 19/10/2015, foi juntado aos autos no evento 1009.

No evento 1011,  foi  juntado termo de  audiência  realizada  no  dia 
29/10/2015,  em que foram interrogados  ALEXANDRINO ALENCAR,  PAULO BOG-
HOSSIAN e CÉSAR ROCHA. Restou o MPF intimado para prestar esclarecimentos re-
lativos aos pedidos de cooperação jurídica internacional dirigidos à Suíça e à certidão 
expedida pelo Ministério da Justiça. A manifestação do MPF foi juntada aos autos no 
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evento 1030. Na oportunidade, o parquet federal esclareceu que há mera menção da 
empreiteira ODEBRECHT na contextualização do pedido de cooperação internacional. 
Assim, não houve remessa à Suíça de pedido de cooperação cujo objeto seja a ob-
tenção de informações relativas a contas ou documentação bancária de pessoas liga-
das ao Grupo Odebrecht. Foi determinada a expedição de ofício à Corregedoria Geral 
da Polícia Federal em Brasília, a fim de que preste informações acerca do procedi-
mento de apuração de possível escuta instalada na cela de ALBERTO YOUSSEF, a pe-
dido de várias defesas.  O pedido da defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO  formulado no 
evento 987 foi indeferido. A PETROBRAS restou intimada para informar se os docu-
mentos apresentados nos eventos 682 e 775 correspondem à integralidade dos do-
cumentos relativos às obras denunciadas. 

No evento 1014, a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO protestou pela falta 
de acesso a diversos elementos probatórios, supostamente utilizados pela acusação 
para o oferecimento da denúncia, assim como pela ilegalidade de sua prisão, o que 
consequentemente comprometeria o exercício de sua autodefesa em sede de interro-
gatório. Na audiência de evento 1025, o juízo esclareceu que, quanto aos autos a que 
requer a defesa acesso, a questão havia sido anteriormente decidida. Ademais, inti-
mou o MPF a se manifestar a respeito dos demais elementos de prova não apresen-
tados. Em manifestação inserta no evento 1031, o parquet prestou esclarecimentos e 
promoveu a juntada da parcela dos documentos solicitados que se encontravam em 
seu poder.

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT juntou aos autos,  no evento 
1015, declarações escritas elaboradas pelo acusado, contendo, supostamente, escla-
recimentos acerca dos fatos abordados na denúncia, em substituição a seu interroga-
tório. Não obstante, foi realizada audiência para o interrogatório do réu, em conjunto 
com os acusados ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, cuja ata encontra-se juntada 
no evento 1018.

Conforme petição juntada no evento 1020, o  MPF juntou relatórios 
de análise elaborados pela SPEA/PGR acerca de fatos envolvendo o acusado CELSO 
ARARIPE.

No evento 1025,  foi  juntado termo da audiência  realizada no dia 
03/11/2015, em que foram interrogados RENATO DUQUE, EDUARDO FREITAS FILHO 
e CELSO ARARIPE. As defesas pleitearam a extensão do prazo para manifestação do 
art. 402 do CPP, o que restou indeferido pelo juízo, de modo que as manifestações 
serão apresentadas no prazo originalmente estipulado.

Quanto às manifestações do art. 402 do CPP, a defesa de  RENATO 
DUQUE  foi a primeira a se manifestar, pugnando a intimação da PETROBRAS para 
que juntasse todas as ordens de pagamento referentes às obras objeto da denúncia, 
de forma separada por seus respectivos contratos e aditivos, bem como pelas datas 
em que foram realizadas. Requereu, ainda, a intimação da PETROBRAS para esclarecer 
se  existe  Comissão Interna de Apuração para apurar  eventuais  irregularidades no 
contrato com o Consórcio OCCH, para a obra da Sede de Utilidades de Vitória/ES, 
concedendo, em caso positivo, cópia do Relatório Final da CIA e dos documentos que 
serviram de lastro para suas conclusões (evento 1027). 
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A defesa de CÉSAR ROCHA requereu a expedição de ofício à CONS-
TRUTORA NORBERTO ODEBRECHT para que informe se houve contratação da empre-
sa SANKO SIDER COM. IMP. EXP. PROD. SID. LTDA., representada por ALBERTO YOUS-
SEF,  indicando as  respectivas  aquisições  de  tubos  e  pagamentos  efetuados,  bem 
como a expedição de ofício à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e à ODEBRE-
CHT S/A para que informem se CÉSAR ROCHA, entre 2004 e 2014, figurou como di-
retor em seus quadros societários e forneçam ao juízo o Código de Conduta do Gru-
po ODEEBRECHT vigente entre 2004 e 2014 (evento 1027). 

Ao evento 1029, foi juntada a manifestação da defesa de  ALEXAN-
DRINO ALENCAR, a qual pugnou pela juntada de Parecer Técnico sobre “os acordos 
de fornecimento de nafta para a petroquímica do brasil: nexos competitivos”, bem 
como a realização de perícia técnica no que diz respeitos às alegações de que o con-
trato celebrado entre PETROBRAS e BRASKEM para a venda de nafta teria decorrido 
de negociações ilícitas e causado vultoso prejuízo para a PETROBRAS. 

O MPF, por sua vez, requereu a oitiva de GABOR PAL KELEN, repre-
sentante da CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA em sede do Consórcio 
OCCH, a juntada de documentos e a solicitação à autoridade policial para que apre-
sente relatório de análise dos documentos constantes do computador de PEDRO BA-
RUSCO, fornecidos pelo colaborador (evento 1032). 

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT  solicitou a oitiva de todas as 
testemunhas arroladas residentes no exterior e vinculadas à RIM/Blackberry, a expedi-
ção de ofício ao Procurador-Geral da República para informar se houve sua interven-
ção na obtenção dos dados sigilosos junto à RIM/Blackberry e a requisição de todos 
os dados relacionados às referidas interceptações telefônicas e telemáticas do siste-
ma BBM armazenados na CGTI – Coordenação de Tecnologia da Informação da Polí-
cia Federal (evento 1033).

No evento 1034, encontra-se a manifestação da defesa de ROGÉRIO 
ARAÚJO. Foi requerido a) acesso a uma série de procedimentos e documentos que 
constituiriam elementos probatórios; b) fornecimento do conteúdo integral da que-
bra de sigilo telemático de PEDRO BARUSCO; c) expedição de ofícios à CONSTRU-
TORA NORBERTO ODEBRECHT para que informe se há registro de acordo de confi-
dencialidade celebrado entre ela e a ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, 
explicando o objeto do contrato; d) expedição de ofício à PETROBRAS para que infor-
me a quantidade de cartas-convite enviadas à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRE-
CHT no período de 2004 a 2014; e) expedição de ofício ao DRCI; f) expedição de ofí-
cio à PETROBRAS para que preste informações relativas à obra do Ciclo de Águas do 
COMPERJ; g) expedição de ofício à BRASKEM, a fim de que informem se ROGÉRIO 
ARAÚJO foi efetivo funcionário da empresa, à  PETROBRAS, para que, informe qual 
era o conceito da Construtora Nobertto Odebrecht em seus cadastros, quais os prê-
mios que a Construtora já teria recebido da estatal e se houve solenidades de assina-
tura de contrato, no âmbito da RNEST e do COMPERJ, e às companhias telefônicas 
VIVO, TIM, CLARO, OI e EMBRATEL, solicitando informações sobre a propriedade das 
linhas de números 11 98251-8031 e 11 3068-0999, as quais foram atribuídas a ROGÉ-
RIO ARAÚJO, e ao Hotel Meliá Jardim Europa São Paulo,  para que forneça as ima-
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gens das câmeras de segurança de entrada e saída do edifício nos dias 13 e 14 de 
novembro de 2014, com os registros de horários. Finalmente, reiterou os pedidos de-
duzidos em sua resposta à acusação. 

A defesa de MÁRCIO FARIA solicitou a) acesso às eventuais provas a 
respeito da escuta ambiental na cela de ALBERTO YOUSSEF; b) disponibilização pelo 
MPF dos três pedidos de cooperação jurídica internacional em que haveria menção 
ao Grupo ODEBRECHT, conforme certificado pelo Ministério da Justiça;  c) juntada, 
pelo  MPF, do ofício 9587/2014;  d)  produção de prova pericial  para verificação da 
ocorrência ou não de vantagens em favor da Construtora Noberto Odebrecht; e) inti-
mação da PETROBRAS para que apresente documentos relativos às obras denuncia-
das; f) intimação da Superintendência de Polícia Federal no Paraná, a fim de esclare-
cer se nos documentos obtidos na 7ª ou 14ª fase da operação Lava Jato se identificou 
alguma solicitação de  MÁRCIO FARIA para que qualquer empresa do Grupo Ode-
brecht realizasse pagamentos no exterior; g) expedição de ofício à operadora de tele-
fonia VIVO, para que informe quais os dados cadastrais que foram utilizados para 
execução das medidas de interceptação, e se haveria registro de quem teve acesso a 
estas informações no período de julho/2013 a março/2014, e h) expedição de ofício à 
Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Superintendência de Polícia Federal 
em São Paulo, para que forneça cópia de todos os relatórios elaborados em decor-
rência da missão realizado em 2012 na empresa RIM, no Canadá (evento 1036).

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT manifestou-se quanto ao pro-
cedimento de quebra de sigilo telefônico que recaiu sobre terminais vinculados ao 
acusado. Segundo a defesa, alguns destes números estariam registrados em nome de 
sua esposa, sendo os terminais utilizados por ela, pela sogra e pelo caseiro do acusa-
do. Assim, teriam sido publicizados diálogos entre sua esposa e suas filhas, requeren-
do a apuração dos fatos e a instauração de incidente de inutilização das gravações 
que não consubstanciariam prova relevante para os procedimentos relativos ao acu-
sado (evento 1045). 

Em decisão acerca dos desdobramentos do art. 402, do CPP (evento 
1047), restou decidido pelo juízo que: o feito seria desmembrado com relação aos 
réus PAULO BOGHOSSIAN, EDUARDO FREITAS FILHO e CELSO ARARIPE, no que tan-
ge aos fatos envolvendo a promessa e o pagamento de propina em decorrência da 
contratação do Consórcio OCCH, assim como aos crimes de lavagem de dinheiro e de 
organização criminosa, este especialmente no que tange PAULO BOGHOSSIAN. Ain-
da, deferiu a juntada dos documentos pelo  MPF, assim como concedeu prazo para 
juntada de relatório atinente à análise dos arquivos constantes no computador de 
PEDRO BARUSCO, o qual deveria ser adquirido diretamente com a autoridade polici-
al; deferiu o quanto requerido pela defesa de CÉSAR ROCHA; deferiu parcialmente o 
quanto requerido pela defesa de RENATO DUQUE; indeferiu a perícia requerida pela 
defesa de ALEXANDRINO ALENCAR; indeferiu a oitiva das testemunhas residentes 
fora do Brasil, a expedição de ofício ao Procurador-Geral da República para que infor-
me se houve sua participação na interceptação do BlacBerry, assim como a requisição 
de todos os dados relacionados à interceptação do BlackBerry, provas estas requeri-
das pela defesa de MARCELO ODEBRECHT, por entender irrelevante; deferiu parcial-
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mente a prova requerida pela defesa de ROGÉRIO ARAÚJO; deferiu parcialmente a 
prova requerida pela defesa de MÁRCIO FARIA;  determinou expedição de ofício ao 
presidente da Construtora Norberto Odebrecht para que preste informações sobre se 
houve contratação da empresa Sanko Sider pelo Consórcio TUC, para que informe se 
CÉSAR ROCHA integrou, entre 2004 e 2014, seu quadro de diretores, para que enca-
minhe seu código de conduta vigente entre 2004 e 2014, e para que informe se hou-
ve acordo de confidencialidade celebrado entre a Construtora e a Alston Brasil Ener-
gia e Transporte Ltda.; determinou o traslado de petições para os autos  5025448-
62.2014.404.7000,   as quais dizem respeito à eventual  interceptação telefônica de 
conversas entre advogados e seus clientes, assim como de interceptações telefônicas 
que não teriam sido autorizadas pelo juízo; determinou à Secretaria que juntasse do-
cumentos constantes de outras ações penais. Ficou fixado prazo para apresentação 
de alegações finais: para o  MPF de 18/11/2015 a 27/11/2015, para a assistente de 
acusação  de  30/11/2015  a  01/12/2015,  e  para  as  defesas  entre  02/12/2015  e 
11/12/2015.

Foram  juntados,  pelo  MPF,  extratos  referente  à  conta  nº 
3133.005.0000330-4, onde foram repatriados os valores oriundos de contas no exteri-
or de PAULO ROBERTO COSTA (evento 1067).

Informou a PETROBRAS (evento 1076) que na data de 10/11/2015 
apresentaria mídia digital contendo cópia de documentos, conforme determinado no 
evento 1011.

Foi expedida Carta Precatória (evento 1012) para a Subseção Judiciá-
ria de São Paulo, com a finalidade de intimação, acompanhamento e fiscalização do 
comparecimento mensal em juízo de CÉSAR ROCHA.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 1014) 
para registar seu inconformismo com o interrogatório do réu sem que tivesse acesso 
a todas as provas, o que teria comprometido o exercício da defesa técnica de forma 
adequada.

A defesa de MARCELO ODEBRECHT juntou nos autos (evento 1015) 
declarações escritas do réu sobre suas condições pessoais e questões acerca do Gru-
po Odebrecht.

Foi juntada nos autos Carta Precatória enviada ao Rio de Janeiro com 
a  finalidade de intimação e oitiva  de testemunhas por  meio de videoconferência 
(evento  1017),  foram  inquiridas  as  testemunhas:  FLÁVIO  POSSOLO,  MARIO  LUIZ 
NANO GOMES,  JOSÉ  ROBERTO LANGESTRASSEN,  WAGNER MENEZES  DE  MAGA-
LHÃES, JOÃO PEDRO DE SOUZA STRICKER.

Na data de 30/10/2015 se realizou audiência para interrogatório de 
ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA e MARCELO ODEBRECHT (evento 1018).

O MPF encaminhou de forma física HDs contendo arquivos constan-
tes do computador apreendido de PEDRO BARUSCO (evento 1019), juntou também 
relatórios elaborados pela SPEA/PGR acerca de fatos envolvendo o réu CELSO ARARI-
PE (evento 1020).

Na data de 03/11/2015 se realizou audiência para interrogatório de 
RENATO DUQUE, EDUARDO FREITAS FILHO e CELSO ARARIPE (evento 1025).
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A defesa de RENATO DUQUE peticionou nos autos (evento 1027) re-
querendo informações acerca da existência de CIA para verificar eventuais irregulari-
dades em contratos com a OCCH, caso houvesse, requereu o esclarecimento acerca 
da data estimada para conclusão do procedimento.

A defesa de CÉSAR ROCHA peticionou nos autos (evento 1027) re-
querendo expedição de ofícios para obtenção de informações em poder da Constru-
tora Norberto Odebrecht.

A defesa de ALEXANDRINO ALENCAR peticionou nos autos (evento 
1029), requerendo a realização de perícia técnica no âmbito da PETROBRAS.

O  MPF se manifestou nos autos sobre a provocação da defesa de 
MÁRCIO FARIA acerca dos documentos recebidos da Suíça (evento 1030), se mani-
festou ainda pelo indeferimento do pleito da defesa de ROGÉRIO ARAÚJO (evento 
1031) pela não existência de cerceamento de defesa.

O MPF se manifestou nos autos (evento 1032), na fase do art. 402, do 
CPP,  requerendo a oitiva como testemunha da pessoa de GABOR PAL,  na mesma 
oportunidade pugnou o MPF pela juntada de documentos, requereu, outrossim, a in-
timação da autoridade policial para que juntasse relatório de análise dos documentos 
contidos no computador de PEDRO BARUSCO.

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT peticionou nos autos (evento 
1033), requerendo, na fase do art. 402, do CPP, a oitiva das testemunhas residentes no 
exterior, porquanto imprescindíveis ao adequado deslinde da causa, a expedição de 
ofício à Procuradoria-Geral da República para indicar se intermediou a obtenção de 
documentos da RIM/BlackBerry, e requereu também todos os dados armazenados na 
CGTI da Polícia Federal referentes às interceptações telefônicas e telemáticas do siste-
ma BBM.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 1034), 
na fase do art. 402, do CPP, requerendo a juntada do conteúdo integral da quebra de 
sigilo telemático de PEDRO BARUSCO em formato acessível; a expedição de ofício à 
Construtora Norberto Odebrecht para que informasse se haveria algum contrato de 
confidencialidade entre ela e a ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA., e em 
caso afirmativo, que explicasse o objeto do contrato; a expedição de ofício requeren-
do juntada pela PETROBRAS das cartas convites enviadas por ela à Construtora Nor-
berto Odebrecht no período entre 2004 e 2014; a expedição de ofício ao DRCI para 
que o órgão informe se houve pedido de cooperação jurídica internacional dirigido à 
Suíça que envolvesse ROGÉRIO ARAÚJO; a expedição de ofício à PETROBRAS para 
que preste informações sobre contratações com o Consórcio TUC. Reiterou ainda os 
pedidos formulados na resposta à acusação e não atendidos, especialmente os que 
dizem respeito à realização de perícia técnica em obras da estatal. Requereu, por fim, 
a oitiva de Bernardo Freiburghaus por meio de carta rogatória, com a suspensão des-
ta ação penal até sua efetiva oitiva.

As advogadas FLÁVIA RAHAL e CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO 
AMARAL peticionaram nos autos (evento 1035) requerendo a destruição das suas 
conversas interceptadas com o réu ROGÉRIO ARAÚJO.

A defesa de MÁRCIO FARIA peticionou nos autos (evento 1036), na 
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fase do art. 402, do CPP, requerendo acesso às eventuais provas de que havia escuta 
ambiental na cela de  ALBERTO YOUSSEF; a juntada pelo  MPF dos três pedidos de 
cooperação jurídica internacional com a Suíça que envolvem a Odebrecht; a juntada 
pelo MPF do ofício nº 9587/2014 que determinou a realização de análise nas contas 
de PAULO ROBERTO COSTA; a produção de perícia técnica nas obras da PETROBRAS 
citadas na denúncia; a intimação do assistente de acusação para que juntasse diver-
sos documentos relativos aos procedimentos licitatórios das obras na estatal; a inti-
mação da Superintendência da Polícia Federal no PR para que esclareça se teria iden-
tificado alguma prova que envolvesse qualquer solicitação de MÁRCIO FARIA em fa-
vor do grupo Odebrecht; a expedição de ofício à operadora de telefonia móvel VIVO, 
como já requerido na resposta à acusação; a expedição de ofício à Diretoria de Com-
bate ao Crime Organizado da Superintendência da Polícia Federal em SP para que 
fornecesse todos os relatórios elaborados em decorrência de missão realizada em 
2012 na empresa  Research in Motion. Requereu, por fim, o deferimento das provas 
solicitadas, para que seja adequadamente julgado.

O  MPF juntou  mídia  digital  contendo  os  arquivos  requeridos  no 
evento 1014 pela defesa de ROGÉRIO ARAÚJO (evento 1038). 

A defesa de  MARCELO ODEBRECHT peticionou nos autos (evento 
1045), requerendo a apuração do crime de eventual interceptação telefônica não au-
torizada pelo juízo, assim como a instauração de incidente de destruição de provas 
ilegalmente obitdas com as interceptações realizadas.

Foi juntado nos autos o termo de transcrição do interrogatório de 
ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA (evento 1046).

Em decisão (evento 1047), restou que a esta ação penal deveria ser 
desmembrada com relação aos réus PAULO BOGHOSSIAN, EDUARDO FREITAS FILHO 
e CELSO ARARIPE, com relação aos delitos cometidos no âmbito do Consórcio OCCH, 
assim como restou desmembrada com relação ao delito de pertinência à organização 
criminosa em face de PAULO BOGHOSSIAN; que os documentos requeridos pelo MPF 
podem ser solicitados diretamente à polícia; que o pedido da defesa de CÉSAR RO-
CHA seria deferido com a finalidade de expedição de ofícios; deferido parcialmente o 
pedido da defesa de RENATO DUQUE, para determinar à PETROBRAS que informe se 
houve CIA com relação a obra na Sede de Vitória/ES; indeferida a perícia requerida 
pela defesa de ALEXANDRINO ALENCAR; indeferida as provas requeridas pela defe-
sa de MARCEO ODEBRECHT, posto que já teria sido decidido sobre elas no evento 
388; deferiu parcialmente o requerimento feito pela defesa de  ROGÉRIO ARAÚJO, 
para que fosse expedido ofício à Construtora Norberto Odebrecht sobre a existência 
ou não de um acordo de confidencialidade; deferiu parcialmente o quanto requerido 
pela  defesa  de  MÁRCIO  FARIA,  determinando  ao  MPF a  juntada  do  ofício  nº 
9587/2014. Determinou ainda o traslado das petições dos eventos 535, 1035 e 1045 
para os autos 5025448-62.2015.4.04.7000. Por fim, fixou os prazos para apresentação 
das alegações finais pelas partes da seguinte forma: 10 dias para o MPF, a partir do 
dia 18/11/2015 até o dia 27/11/2015, ao assistente de acusação 2 dias, inciando em 
30/11/2015 e encerrando em 01/12/2015, e às defesas o prazo de 10 dias, iniciando 
em 02/12/2015 até o dia 11/12/2015.
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Foram juntadas pela Secretaria deste juízo as sentenças das seguintes 
Ações Penais (evento 1062): 5083258-29.2014.4.04.7000;  5083376-05.2014.4.04.7000; 
5083401-18.2014.4.04.7000;  5023135-31.2015.4.04.7000;  5047229-77.2014.4.04.7000; 
5012331-04.2015.4.04.7000; e a decisão nos autos 5023162-14.2015.4.04.7000.

Foi juntado pelo MPF (evento 1067) extrato de repatriação de valores 
oriundos das contas de PAULO ROBERTO COSTA.

Foi juntado o termo de transcrição do depoimento da testemunha 
SÉRGIO ARRUDA COSTA MACEDO (evento 1070).

Informou o assistente de acusação que juntaria em mídia física os da-
dos cuja juntada foi  determinada no item 8 da ata de audiência do evento 1011 
(evento 1076),  tendo sido  lançada certidão  da  juntada  da  referida  mídia  (evento 
1077).

Foi  juntado o termo de transcrição do interrogatório do réu  ALE-
XANDRINO ALENCAR, PAULO BOGHOSSIAN e CÉSAR ROCHA (evento 1079).

O Corregedor-Geral do Departamento da Polícia Federal enviou ofí-
cio ao juízo (evento 1100) informando que não estaria finalizado procedimento inves-
tigativo  acerca  da  eventual  instalação  de  escuta  ambiente  na  cela  de  ALBERTO 
YOUSSEF.

O  MPF requereu  a  juntada  do  Relatório  de  Polícia  Judiciária  nº 
439/2015, bem como cópia dos ofícios nº 9587/2014-PRPR e 825/2015/CGRA-DR-
CI-SNJ-MJ (evento 1101).

O assistente de acusação peticionou nos autos (evento 1103) infor-
mando que não houve instauração de Comissão Interna específica para apurar even-
tuais irregularidades no contrato com o Consórcio OCCH para obras em Vitória/ES.

Foi  juntado  termo  de  transcrição  do  interrogatório  de  ROGÉRIO 
ARAÚJO, MÁRCIO FARIA e MARCELO ODEBRECHT (evento 1105), de RENATO DU-
QUE, EDUARDO FREITAS FILHO e CELSO ARARIPE (evento 1106), de PEDRO BARUS-
CO (evento 1108).

Em atenção ao contido no evento 1047, o representante do Grupo 
Odebrecht enviou ao juízo seu “sistema de conformidade”, “código de ética” e código 
de conduta” (eventos 1110 e 1111).

A defesa de MÁRCIO FARIA peticionou nos autos (evento 1140) re-
querendo acesso ao procedimento nº 5009225-34.2015.4.04.700, ou então os pedi-
dos de cooperação jurídica internacional que mencionam a Odebrecht; a disponibili-
zação dos pedidos de cooperação internacional dirigidos à Suíça, cuja existência foi 
certificada pelo Ministério da Justiça, e foi deferida a partir da quebra de sigilo no 
mesmo procedimento indicado; a juntada pelo MPF das mensagens trocadas com o 
Principado de Mônaco e com a Procuradoria Suíça, formal ou informalmente, para 
obtenção de provas. Requereu, por fim, a expedição de ofício ao DRCI para que o ór-
gão encaminhe os documentos em que foi firmado o entendimento pela autoridade 
suíça, de acordo com o quanto juntado no evento 1030.

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO peticionou nos autos (evento 1141), 
requerendo a  expedição de  carta  rogatória  a  Genebra  para  oitiva  de BERNARDO 
FREIBURGHAUS, com a consequente suspensão da presente ação penal até sua efeti-
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va oitiva; a expedição de ofício ao DRCI para que informe se há pedido de coopera-
ção internacional que envolva ROGÉRIO ARAÚJO, ou a Construtora Norberto Ode-
brecht, ou qualquer empresa do Grupo Odebrecht, e, em havendo, para que encami-
nhe os documentos pertinentes; a expedição de ofício à  PETROBRAS para informe 
qual o conceito da Construtora Norberto Odebrecht nos seus cadastros; a expedição 
de ofício à Braskem para que informe se ROGÉRIO ARAÚJO foi ou não empregado 
da referida empresa. Requer, por fim, o deferimento do quanto pleiteado para exercer 
amplamente seu direito de defesa.

Em 25/11/2015 o juízo recebeu informações do TRF da 4ª Região so-
bre o deferimento da liminar concedida em sede de Correição Parcial, autuada na-
quela e. Corte com o nº 5046667-82.2015.4.04.0000, para que fosse concedido prazo 
de 10 dias para o MPF se manifestar sobre as provas em tese sido juntadas pelo juízo, 
assim como prazo sucessivo por igual período para as defesas se manifestarem, en-
tretanto,  não descuidando da necessidade de célere tramitação em face de haver 
réus presos, o juízo determinou o desentranhamento, nestes autos, dos documentos 
juntados no IPL 5071379-25.2015.4.04.7000 após a juntada do relatório final da auto-
ridade policial, apontando ainda que a estes mesmos documentos não seriam consi-
derados quando do julgamento deste feito. Por fim, restou parcialmente revogada a 
decisão constante do evento 1047.

Foi intimada a PETROBRAS (evento 1186), para que fornecesse os ele-
mentos de prova solicitados pela defesa de RENATO DUQUE, em conformidade com 
a liminar deferida no HC 5046562-08.2015.4.04.0000/TRF4, para que fossem juntadas, 
no prazo de 5 dias, as ordens de pagamentos referentes às obras na REPAR, para o 
Consórcio CONPAR, na RNEST, para o Consórcio RNEST, no COMPERJ, para o Consór-
cio Pipe Rack, no COMPERJ, para o Consórcio TUC, e na Sede de Utilidades de Vitó-
ria/ES, para o Consórcio OCCH. No mesmo evento, restou consignada a suspensão do 
prazo para apresentação das alegações finais pelo MPF, em seu remanescente, e no 
integral pelo assistente de acusação, assim como para as defesas, eis que ainda não 
iniciados.

Foi  juntado  (evento  1200)  certidão  de  antecedentes  criminais  de 
MARCELO ODEBRECHT, da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil da Bahia, 
com a informação de “nada consta”.

A PETROBRAS esclareceu (evento 1202) que, muito embora solicitado 
em caráter de urgência, nem todos os bancos enviaram as ordens de pagamentos, 
tendo sido enviada até então pelos bancos Safra, Alfa, Real e Citibank, estando pen-
dente as ordens de pagamentos dos bancos JP Morgan, assim como o Unibanco re-
quereu prazo até o dia 03/12/2015, e o banco do Brasil requereu prazo até o dia 
31/12/2015 para entrega dos documentos, assim como o departamento financeiro da 
PETROBRAS estaria  extraindo  manualmente  os  documentos  a  partir  do  internet  
banking do banco Itaú e do banco Santander. Logo na sequência (evento 1204), a PE-
TROBRAS juntou os documentos enviados pelo banco JP Morgan.

Em despacho (evento 1206), o juízo dispensou a PETROBRAS de jun-
tar o remanescente das ordens de pagamentos dos bancos que ainda não teriam en-
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viado, considerando a dificuldade na produção da prova, assim como sua inutilidade 
prática, determinou ainda a comunicação ao e. TRF da 4ª Região, e a intimação do 
MPF e das defesas para que se manifestassem, com prazo de 5 dias. Entretanto, con-
siderando  a  decisão  do  TRF4  (evento  1224),  nos  autos  de  HC  nº  5046562-
08.2015.4.04.0000, o juízo reformulou a decisão para que fosse produzida a prova, em 
sua integralidade, até o dia 07/12/2015, reabrindo-se, após, o prazo restante para 
apresentação de alegações finais.

Em petição inserta  no evento 1239,  o  parquet  federal  requereu o 
compartilhamento de provas produzidas nestes autos, assim como nos autos de pro-
cedimentos vinculados, incluindo-se o inquérito policial, com a Procuradoria da Re-
pública do Distrito Federal.

O assistente de acusação informou, no evento 1255, o depósito em 
secretaria de mídia contendo a cópia de ordens de pagamento disponibilizadas pelos 
Bancos Santander e Itaú. A entrega foi certificada pela secretaria da 13ª Vara Federal 
de Curitiba no evento 1256.

O parquet federal informou não possuir requerimentos complemen-
tares acerca dos documentos apresentados pela PETROBRAS (evento 1263). 

Em decisão inserta no evento 1265 o juízo fixou novamente o prazo 
das  alegações  finais  para  a  acusação  (22/01/2016),  o  assistente  de  acusação 
(27/01/2016) e as defesas (08/02/2016).

Informações enviadas pelo Estado de Goiás acerca dos antecedentes 
criminais de CÉSAR ROCHA foram juntadas ao evento 1281. No evento 1283 foram 
juntados documentos relativos à devolução da carta precatória  nº  700001177456, 
destinada à oitiva da testemunha SÉRGIO DE ARRUDA COSTA MACEDO.

Este juízo prestou informações ao Supremo Tribunal Federal, relativas 
a  habeas  corpus  impetrados  pelas  defesas  de  MARCELO ODEBRECHT,  ROGÉRIO 
ARAÚJO  e  MÁRCIO FARIA através dos ofícios juntados aos eventos 1284, 1285 e 
1286. A expedição dos documentos foi certificada no evento 1287.

A defesa de  MÁRCIO FARIA,  através de petição inserta no evento 
1288,  requereu a produção de diversas provas relacionadas à suposta existência de 
escuta ambiental na cela de ALBERTO YOUSSEF, bem como à autorização concedida 
pelas autoridades suíças para que fossem os documentos fornecidos utilizados pelo 
parquet federal. Pleiteou, ainda, o fornecimento de informações acerca da Operação 
Crátons. A defesa de MARCELO ODEBRECHT, por sua vez, apontou degravação errô-
nea de vídeo de depoimento prestado por PAULO ROBERTO COSTA em sede de co-
laboração premiada, pleiteando a intimação do MPF para que juntasse aos autos to-
das as gravações audiovisuais decorrentes dos acordos de colaboração celebrados 
(evento 1290). Os pedidos foram apreciados e indeferidos pelo juízo em decisão in-
serta no evento 1291.

A defesa de RENATO DUQUE pugnou pela juntada da integralidade 
das 30.062 ordens de pagamento emitidas pela PETROBRAS em favor da ODEBRECHT 
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em razão dos contratos objeto desta denúncia, sob pena de descumprimento de de-
cisão emitida pelo TRF4 em sede do HC 5046562-08.2015.404.7000. O pleito restou 
indeferido pelo juízo, devido à sua manifesta irrelevância, em sede do evento 1297.

A defesa de MARCELO ODEBRECHT formulou novos requerimentos 
probatórios em sede do evento 1296, os quais foram indeferidos pelo juízo em deci-
são de evento 1297.

Há, no evento 1300, informação de distribuição de correição parcial 
apresentada  pela  defesa  de  MÁRCIO  FARIA  e  protocolada  sob  nº  5001758-
18.2016.404.7000.

É o relato dos autos.

2. PRELIMINARES

Em que pese o juízo já tenha analisado as preliminares sustentadas 
pelas defesas, impende traçar breves linhas em relação a cada uma delas.

Não serão aqui analisadas, contudo, as alegações referentes à com-
petência e suspeição/impedimento do juízo, eis que já foram rebatidas e rejeitadas 
nas sedes próprias, quais sejam, os respectivos autos de exceções de incompetência e 
suspeição/impedimento1.

2.1. Da alegada inépcia da denúncia

As defesas de  MARCELO ODEBRECHT,  CÉSAR ROCHA, ALEXAN-
DRINO ALENCAR,  MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO sustentaram a inépcia da 
denúncia por ausência de delimitação e individualização das imputações, bem como 
de justa causa, por ausência ou deficiência de lastro indiciário suficiente.

Os requisitos da denúncia estão previstos no art. 41, CPP. Da leitura 
da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indicação de in-
dícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal, 
viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há razões 
para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim que a peça foi 
recebida (evento 4) e a instrução seguiu regularmente, com pleno exercício do direito 
de defesa pelos acusados, que demonstraram total conhecimento das imputações 
que lhe foram realizadas e apresentaram suas próprias versões em juízo.

Aliás, já no evento 130 este juízo asseverou a aptidão da peça acusa-
tória, anotando que individualiza as condutas de cada um dos réus, discriminando as 
razões de imputação em relação a cada um dos denunciados. Desta maneira, obser-
va-se que todas as circunstâncias do fato criminosos foram devidamente descritas. 

Acrescente-se que as irresignações das defesas são genéricas,  não 
apontando as elementares que a acusação teria deixado de descrever. 

1 Veja-se,  nesse  sentido,  as  decisões  proferidas  nos  autos  5040096-47.2015.4.04.7000;  5040100-
84.2015.4.04.7000;  5043175-34.2015.4.04.7000;  5040093-92.2015.4.04.7000;  5040094-
77.2015.4.04.7000.
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Analisando-se a peça acusatória, vê-se que individualiza ações por ti-
tulares de conta no tempo e no espaço. Esclareceu-se como funciona o esquema de-
litivo operado por cada um dos acusados. A imputação atribuiu não só condutas, mas 
a consciência e vontade em efetuá-las (dolo). Na análise da autoria, são citados os 
fundamentos pelos quais se chegou à conclusão de que cada denunciado é autor do 
crime. São citadas, na abordagem de cada um dos delitos perpetrados, as provas que 
fundamentam a acusação. Há a devida qualificação jurídica dos denunciados, capitu-
lação dos fatos, requerimento final, indicação de provas a produzir, local, data, assina-
tura, indicação dos agentes públicos responsáveis pela peça e assim por diante. 

Da mesma forma, indicados todos os elementos informativos e de 
prova que embasaram a acusação.

Não tem razão as defesas que, a exemplo do defendente ROGÉRIO 
ARAÚJO, alegam que o Ministério Público Federal deduziu acusação com fundamen-
to tão somente na palavra de colaboradores.

Evidentemente, as revelações realizadas pelos colaboradores tiveram 
fundamental importância na elucidação do contexto criminoso (sem o que, o próprio 
instituto seria absolutamente inócuo), todavia isso ocorreu somente pelo fato de que 
tais alegações encontraram contundente ressonância em outros elementos de prova. 

Assim, por exemplo, a existência do cartel foi corroborada por docu-
mentos a ele relacionados,  apresentados não somente pelos colaboradores como 
também apreendidos em empresas integrantes do grupo (como, por exemplo, a EN-
GEVIX mencionada na inicial), bem como por análises realizadas pelo TCU, CADE e 
pela própria PETROBRAS.

As condutas de corrupção e lavagem encontram demonstração so-
bretudo nos documentos e informações bancárias mencionadas na inicial, bem como 
na existência de documentos ideologicamente falsos elaborados para dar aparência 
de licitude às transferências de valores ilícitas. Nesse ponto, vale ressaltar que, em 
que pese se trate de delitos autônomos, são instrumentalmente conexos, o que signi-
fica, nos termos legais, que a prova de uma infração influi na prova de outra.

Vale apontar ainda, em relação à corrupção, a existência de irregulari-
dades nas contratações apontadas por relatórios internos da PETROBRAS e identificá-
veis em cotejo com a prova de outros delitos (notadamente, o crime antecedente de 
cartel). Nesse sentido, por exemplo, a inicial refere o fato de que a grande maioria 
das empresas convidadas para as licitações eram integrantes do cartel e que, no caso 
de realização de rebid, não eram convidadas outras empresas, a despeito da disposi-
ção expressa do Decreto 2.745/98.

Já a participação dos denunciados, além de evidenciada pelos cola-
boradores, é corroborada por diversos e-mails e mensagens trocadas entre eles, bem 
como por documentos apreendidos na sede da empresa e mesmo em poder dos co-
laboradores em momento anterior à formulação do acordo (como, por exemplo, a 
agenda de  PAULO ROBERTO COSTA), todos transcritos na denúncia e referidos na 
análise de mérito à frente. 

Vale ressaltar  a dificuldade para que tais elementos de prova foram 
obtidos, notadamente ante os indícios de que, cientes de que estavam sob investiga-
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ção no âmbito da Operação Lava Jato, alguns dos executivos passaram a se preocu-
par em tomar medidas de “higienização” de seus aparelhos, conforme referido na 
exordial.

Soma-se a esse conjunto probatório o quadro geral que pode ser es-
boçado a partir  dos diversos processos reunidos sob a denominação de Lava Jato, 
demonstrando que o caso ora denunciado se amolda de maneira plenamente coe-
rente com o quadro delitivo maior e instrumentalmente conexo, indicando a plausibi-
lidade da acusação.

Ora, havendo tal corroboração das revelações efetuadas pelos cola-
boradores, não há que se falar em denúncia sem justa causa. São diversos e contun-
dentes os elementos de prova que dão lastro à acusação e robustecem as afirmações 
realizadas pelos colaboradores, sendo plenamente justificada a formalização da acu-
sação.

Ademais, tendo transcorrido toda a instrução probatória, desembo-
cando agora no oferecimento de alegações finais em que o Ministério Público Fede-
ral requer a condenação dos acusados,  é possível verificar que não estão presentes 
apenas indícios de autoria (necessários à justa causa), mas a cabal comprovação da 
materialidade, autoria e dolo (pressupostos ao juízo condenatório), pelo que absolu-
tamente superada a questão.

2.2. Da impossibilidade de reunião, em único processo, de todos 
os feitos relacionados à 10ª fase da Operação Lava Jato

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO ainda, questionou o oferecimento de 
diversas denúncias em relação a fatos conexos referentes à prática dos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro por intermédio de quadrilha/organização criminosa 
envolvendo diferentes empreiteiras. Nesse sentido, alega que deveria ser deduzida 
acusação única, não havendo motivo para desmembramento na forma prevista no 
artigo 80 do Código de Processo Penal.

Conforme  já  inclusive  reconhecido  por  este  juízo  já  reforçou  o 
entendimento  de  que  o  desmembramento  se  justifica  no  caso  como medida  de 
tutela dos direitos dos próprios acusados a um processo em tempo razoável, eis que 
o grande número de réus, em caso de acusação única, inviabilizaria o processamento.

Não bastasse o  entendimento do próprio  juízo,  vale  ressaltar  que 
nada há de irregular na conduta ministerial de, em virtude da pluralidade de réus e 
crimes, ajuizar mais de uma ação penal, tomando em conta os papéis ocupados pelos 
acusados na quadrilha/organização criminosa, consoante reiterado entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça abaixo exemplificado:

(…)  QUADRILHA ARMADA,  FALSIDADE IDEOLÓGICA,  CORRUPÇÃO ATIVA E LAV-
AGEM DE DINHEIRO. AJUIZAMENTO DE MAIS DE UMA AÇÃO PENAL PELO MIN-
ISTÉRIO PÚBLICO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. DIVISÃO FEITA A PARTIR  
DOS PAPEIS OCUPADOS PELOS ACUSADOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS  
DELITOS  EM  TESE  PRATICADOS.  POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO  
ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Embora  
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a conexão e a continência impliquem, via de regra, a unidade de processo e julga-
mento, consoante a previsão contida no artigo 79 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que  
o artigo 80 do referido diploma legal prevê a separação facultativa dos feitos quando  
"as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar difer-
entes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a  
prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a sep-
aração". 2. No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou 2 (duas) ações penais dis-
tintas, uma delas - a que se refere ao presente mandamus - instaurada contra os  
líderes e principais operadores do esquema criminoso na parte relacionada ao Mu-
nicípio de São João do Paraíso, e a segunda apresentada apenas contra os servidores  
públicos  que  teriam  participado  dos  crimes.  3.  Tal  procedimento  não  pode  ser  
acoimado de ilegal, primeiro porque inexiste qualquer norma processual legal que  
obrigue o Ministério Público a ofertar uma única denúncia contra todos os envolvidos  
na mesma empreitada criminosa, e segundo porque, caso as autoridades judiciárias  
responsáveis pelas ações penais entendessem que todas elas deveriam ser processa-
das e julgadas concomitantemente num único juízo, poderiam suscitar conflito de  
competência, nos termos do artigo 114, inciso II,  do Código de Processo Penal. 4.  
Mesmo quando há multiplicidade de réus, sendo que apenas alguns deles possuem  
prerrogativa de foro, admite-se o desmembramento do processo se as particularid-
ades do caso concreto assim exigirem, até mesmo porque o foro especial é excep-
cional, não devendo ser estendido, em regra, àqueles que não o possuem. Preced-
entes do STF. (…)
(STJ – Quinta Turma – Unânime - Relator: Min. Jorge Mussi – Habeas Corpus 259177  
– Autos: 201202380680 – Decisão: 16/09/14 – DJE: 25/09/14).

No  caso  dos  autos,  agregue-se  ainda  que  todas  as  demandas 
instrumentalmente conexas foram propostas perante o mesmo juízo, competente por 
prevenção, garantindo-se assim que sejam evitadas decisões contraditórias.

Em verdade a medida adotada vem em benefício da própria defesa, 
visto que permite a tramitação processual mais célere, sendo direito do réu receber a 
prestação jurisdicional em tempo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII).

2.3. Da alegada ilicitude das provas em relação às mensagens 
BBM

As defesas de  MÁRCIO FARIA,  MARCELO ODEBRECHT  e  CÉSAR 
ROCHA alegam que, como a sede da empresa Reserch in Motion (RIM), responsável 
pela marca BlackBerry, é localizada no Canadá, a obtenção de mensagens BBM nos 
autos 5026387-13.2014.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000,  sem a utilização do 
instrumento da Cooperação Internacional na forma do Decreto 6.747/2009, implicou 
suposta ilegalidade na produção da prova, com a consequente nulidade de todos os 
atos dela decorrentes.

Defendem os acusados tese que já foi afastada pelo juízo e também 
por instâncias superiores em outras fases da denominada Operação Lava Jato.

Nesse  sentido,  ao  proferir  sentença  nos  autos  5025687-
03.2014.404.7000, este juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba analisou a questão de 
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maneira exaustiva em capítulo à parte:

“II.5
51. Questiona a Defesa de Carlos Chater a validade da interceptação telemática de  
mensagens enviadas por Blackberry Messenger, por supostamente violar o Tratado de  
Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e que foi promulgado  
no Brasil pelo Decreto n° 6747/2009
52. No processo de interceptação telefônica 5026387-13.2013.404.7000, foi autoriza-
da interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater por supostos crimes  
financeiros e de lavagem de dinheiro, depois ampliada para outros então investiga-
dos.
53. Nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de interceptação te-
lemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas residentes  
no Brasil e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil, submeti-
dos, portanto, à jurisdição nacional brasileira.
54. O fato da empresa que providencia o serviço de mensagens estar sediada  
no exterior, a RIM Canadá, não altera o quadro jurídico, máxime quando esta  
dispõe de subsidiária no Brasil e que está apta a cumprir a determinação judi-
cial, como é o caso, a Blackberry Serviços de Suporte do Brasil Ltda.
55. Essas questões foram esclarecidas no ofício constante no evento 36 e na decisão  
de 21/08/2013 (evento 39) do processo 5026387-13.2013.404.7000 56.  A coopera-
ção jurídica internacional só seria necessária caso se pretendesse, por exem-
plo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso, pois todos  
os acusados residem no Brasil.
57. Com as devidas adaptações, aplicáveis os precedentes firmados pelo Egré-
gio TRF4 e pela Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando  
da discussão da validade da interceptação de mensagens enviadas por resi-
dentes no Brasil utilizando os endereços eletrônicos e serviços disponibiliza-
dos pela Google (de terminação gmail.com).

Do TRF4:
'MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO.  EM-
PRESA 'CONTROLADORA ESTRANGEIRA. DADOS ARMAZENADOS NO EXTERI-
OR. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DOS DADOS.
1. Determinada a quebra de sigilo telemático em investigação de crime cuja apura-
ção e punição sujeitam-se à legislação brasileira, impõe-se ao impetrante o dever de  
prestar  as  informações  requeridas,  mesmo que  os  servidores  da  empresa  encon-
trem-se em outro país, uma vez que se trata de empresa constituída conforme as leis  
locais e, por este motivo,sujeita tanto à legislação brasileira quanto às determinações  
da autoridade judicial brasileira.
2. O armazenamento de dados no exterior não obsta o cumprimento da medi-
da que determinou o fornecimento de dados telemáticos, uma vez que basta à  
empresa controladora estrangeira repassar os dados à empresa controlada no  
Brasil, não ficando caracterizada, por esta transferência, a quebra de sigilo.
3. A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de âm-
bito organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível  
ao comando judicial que determina a quebra de sigilo.
4. Segurança denegada. Prejudicado o agravo regimental.' (Mandado de Segurança  
n° 5030054-55.2013.404.0000/PR - Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8a  
Turma do TRF4 - un. - j. 26/02/2014)

Da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
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'QUESTÃO DE ORDEM.  DECISÃO DA MINISTRA RELATORA QUE DETERMINOU A  
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS EM INQUÉRITO EM  
TRÂMITE NESTE STJ. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESCUMPRIMENTO. ALEGA-
DA IMPOSSIBILIDADE.  INVERDADE.  GOOGLE  INTERNATIONAL LLC E  GOOGLE  
INC. CONTROLADORA AMERICANA. IRRELEVÂNCIA. EMPRESA INSTITUÍDA E  
EM ATUAÇÃO NO PAÍS. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEI-
RAS, ONDE OPERA EM RELEVANTE E ESTRATÉGICO SEGUIMENTO DE TELECOMUNI-
CAÇÃO. TROCA DE MENSAGENS, VIA E-MAIL , ENTRE BRASILEIROS, EM TERRITÓRIO  
NACIONAL, COM SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES COMETIDOS NO BRA-
SIL. INEQUÍVOCA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DADOS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS  
DE PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA DE ESTADO OU EMPRESA ES-
TRANGEIROS. AFRONTA À SOBERANIA NACIONAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA  
PELO DESCUMPRIMENTO.' (Questão de Ordem no Inquérito 784/DF, Corte Especial,  
Relatora Ministra Laurita Vaz - por maioria – j. 17/04/2013)

58. A própria empresa Google Inc. e a sua subsidiária no Brasil, Google do Brasil,  
após essas controvérsia, passaram, como é sabido, cumprir as ordens de intercepta-
ção das autoridades judiciais brasileiras sem novos questionamentos.
59. Recusar ao juiz brasileiro o poder de decretar a interceptação telemática  
ou telefônica de pessoas residentes no Brasil e para apurar crimes praticados  
no Brasil representaria verdadeira afronta à soberania nacional e capitis di-
minutio da jurisdição brasileira.
60. Tratando-se de questão submetida à jurisdição brasileira, desnecessária  
cooperação jurídica internacional.
61. Impertinente, portanto, a alegação da Defesa de que teria havido violação  
do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e  
que foi promulgado no Brasil pelo Decreto n° 6747/2009. Não sendo o caso de  
cooperação, o tratado não tem aplicação.
62. Não se tem, aliás, notícia de que qualquer autoridade do Governo canadense te-
nha emitido qualquer reclamação quanto à imaginária violação do tratado de coo-
peração mútua.
63. Oportuno lembrar que o descumprimento de compromissos internacionais  
geram direitos às Entidades de Direito Internacional lesadas e não, por evi-
dente, a terceiros. Cabe, portanto, aos Estados partes a reclamação. A ausên-
cia de qualquer reclamação das autoridades canadenses acerca da suposta vi-
olação é um sinal que não há violação nenhuma.”
(grifos nossos)

Tal  posicionamento  foi  plenamente  ecoado  pelo  egrégio  Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, sendo que, ao indeferir a liminar postulada nos autos 
de  Habeas  Corpus  nº  5023642-74.2014.404.0000,  o  Desembargador  Federal  João 
Pedro Gebran Neto consignou:

“Vale lembrar que se trata de quebra de sigilo referente às mensagens trocadas pelo  
investigado  CARLOS  HABIB  CHATER  através  do  aplicativo  Blackberry  Messenger  
(BBM), relacionadas a terminal cuja prestadora do serviço tem sede em território na-
cional. Não se cuida, e tal circunstância é fundamental para solver a questão, de  
mensagens trocadas pelo investigado e vinculadas a terminal localizado no Canadá.
(...)
Não são incomuns as interceptações telemáticas em que as diligências tenham de ser  
feitas junto a empresas com sede em outros países, em geral porque o armazena-
mento de dados ocorre fora do território nacional, sem que tal procedimento repre-
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sente nulidade na obtenção da prova.
Os acordos internacionais em matéria jurídica penal têm como foco a mútua  
cooperação entre os Estados, de modo a facilitar a apuração de crimes que ex-
trapolam fronteiras, e, sob essa ótica, não seria razoável transformá-los em  
obstáculo na apuração de ilícitos penais, ferindo a sua própria essência.
Nessa  linha,  nada  obstante  as  ferramentas  colocadas  à  disposição  pelo  Decreto  
6.747/2009, que promulgou o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre  
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, não há ilega-
lidade no recebimento de informações por outros meios, em especial quando a  
ordem de quebra de sigilo destina-se à empresa prestadora de serviço situada  
em território nacional brasileiro, cujas informações estão nos servidores de arma-
zenamento em outro território.”2

(grifos nossos)

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça também indeferiu 
liminar em Habeas Corpus a ele submetido com idêntico pedido (HC 310.113).

Diante de tal quadro, fazem-se os seguintes destaques:
a.  Tratou-se  de  procedimento  de  interceptação  telemática  de 

mensagens  trocadas  entre  pessoas  residentes  no  Brasil,  tendo  por  objetivo  a 
investigação de crimes consumados em território brasileiro. Não envolveu, portanto, 
em nenhum momento, discussão sobre interesse jurídico estrangeiro que pudesse ser 
submetido à jurisdição de outro país.

b. De acordo com a linha cronológica, o primeiro pedido pela quebra 
de sigilo telemático do sistema Black Berry Messenger – BBM, deu-se em 20/08/13 
(evento 31 dos autos 5026387-13.2014.404.7000),  sendo que a respectiva decisão, 
após esclarecimentos, ocorreu no dia seguinte.

Além disso, na data de tais pedidos a BlackBerry já havia há muito 
instituído seus serviços no Brasil,  e por consequência se submetido à legislação e 
jurisdição  brasileiras,  por  intermédio  da  BlackBerry  Serviços  de  Suporte  do Brasil 
Ltda., criada em 22 de outubro de 2004.

Nesse sentido, constou da já referida decisão emanada pela Corte 
Especial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  Questão  de  Ordem no  Inquérito  nº 
784/DF:

“Não se pode admitir que uma empresa se estabeleça no país, explora o lucra-
tivo serviço de troca de mensagens por meio da internet – o que lhe é absolu-
tamente lícito – mas se esquive de cumprir as leis locais.
Remeter o Poder Judiciário Brasileiro à via diplomática para obter tais dados  
e afrontar a soberania nacional, sujeitando o Poder Estatal a inaceitável tentativa  
da empresa em questão de se sobrepor às leis pátrias, por meio de estratagemas de  
política empresarial, sabe-se lá com qual intenção”.

c. Dessa forma, tratando-se de investigação de crimes cometidos por 

2 Vale ressaltar que em julga, mento final, o tribunal não conheceu do Habeas Corpus pelo fato de o 
remédio constitucional ter sido utilizado para discutir questão que não havia sido submetida ao juízo 
de primeiro grau e também por reconhecer ausência de legitimidade do investigado que não foi obje-
to de ordem judicial e não demonstrou o prejuízo que lhe teria sido causado por ela.
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brasileiros em solo nacional, e de ordem judicial destinada a empresa já regularmente 
instituída no Brasil, não há que se falar na necessidade de Cooperação Internacional, 
tratando-se,  ao  revés,  de  cumprimento  direto  de  ordem  judicial  a  encargo  da 
empresa responsável.

Tal  aspecto  é  reconhecido  pacificamente  pela  própria  Research  in  
Motion (RIM), que em nenhum momento questionou o procedimento adotado nos 
autos  ou  se  opôs  ao  cumprimento  da  ordem  judicial  emanada  da  autoridade 
brasileira.

d. De se observar, ademais, que a Cooperação Jurídica Internacional é 
mecanismo  de  colaboração  instituído  sob  a  égide  do  princípio  da  solidariedade 
internacional. Destina-se, portanto, a possibilitar o mútuo auxílio entre países para a 
elucidação  de  delitos  que  ambos  consideram  relevantes  dentre  do  panorama 
internacional.

Nesse  sentido,  vale  destacar  que  o  Canadá  é  signatário  da 
Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a  Corrupção  (Convenção  de  Mérida), 
manifestando inequívoco interesse  em colaborar  com a  repressão  internacional  a 
delitos  como  aqueles  pelos  quais  os  defendentes  se  veem  processados. 
Absolutamente paradoxal, portanto, que a defesa pretenda utilizar o mecanismo para 
dificultar, se não obstar, a investigação de atos de corrupção.

e. Em suma,  a  pretensão das  defesas  é  questionar,  com base em 
tratado  internacional  envolvendo  país  que  em  momento  algum  manifestou 
sentimento de ter sido ferido em sua soberania (Canadá), o cumprimento de uma 
decisão emanada de autoridade judicial brasileira que foi espontaneamente acatada 
por empresa que funciona no país,  em relação a crimes e pessoas residentes no 
Brasil.

Nesse ponto, deve-se destacar que, mesmo na hipotética situação de 
uma empresa estrangeira acatar e cumprir decisão de juiz brasileiro, o que sea firma 
somente como argumento, não haveria qualquer prejuízo à defesa. Quem poderia se 
opor ao cumprimento da decisão seria a própria empresa e quem poderia reclamar 
violação de soberania  seria  o respectivo estado estrangeiro.  Quedando-se ambos 
silentes ou manifestando concordância, não há qualquer questionamento a ser feito. 
Com a devida vênia, no entendimento do Ministério Público Federal a irresignação 
dos  réus  nesse  ponto  decorre  de  equivocada  interpretação  do  instituto  da 
Cooperação Jurídica Internacional,  que não serve como inafastável  mecanismo de 
autenticação da prova,  conforme será explanado de maneira mais detida no item 
seguinte.

f. Do exposto, sintetiza-se que: 
1) tratou-se da obtenção de dados relacionados a delitos praticados 

por brasileiros, em solo nacional, e armazenados por empresa legalmente constituída 
no Brasil, sujeita portanto às leis e autoridades brasileiras, não havendo necessidade 
de formal pedido de Cooperação Jurídica Internacional;

2)  não  houve  violação  ou  afastamento  de  direitos  de  qualquer 
estrangeiro e da soberania canadense;

3) a empresa destinatária da ordem judicial e o governo canadense 
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em momento algum manifestaram discordância  do procedimento adotado,  sendo 
paradoxal  que  os  réus  pretendam se  valer  de  instrumento  tendente  a  facilitar  a 
repressão internacional a crimes (notadamente de corrupção) para obstaculizar sua 
persecução; e

4)  pelos  documentos  acostados  aos  autos,  o  encaminhamento da 
decisão  de  quebra/interceptação  se  deu  à  subsidiária  brasileira  da  empresa 
BlackBerry, sendo que a forma de levantamento de dados e oferecimento de resposta 
é matéria de organização interna da empresa particular.

Em sendo  aceita  a  linha  de  argumentação  trazida  pela  defesa,  o 
próprio funcionamento da RIM em território nacional poderia ser questionado, dado 
que não ficaria sujeita à jurisdição nacional para quaisquer de seus atos, mormente 
quando envolvessem a prestação de serviços,  com o que,  evidentemente,  não se 
pode concordar.

2.4. Da alegada ilegalidade da busca e apreensão e a ilicitude 
dela decorrentes

A defesa de MARCELO ODEBRECHT pleiteou, ainda, a ilegalidade da 
busca  e  apreensão realizada nos  autos  n°  5073475-13.2014.4.04.7000 e  5024251-
72.2015.4.04.7000, alegando que foram determinadas por decisões desprovidas de 
fundamentação suficiente para afastar a garantia constitucional da inviolabilidade do-
miciliar, compreensiva de estabelecimentos empresariais e escritórios de advocacias. 

Não persistem as alegações da defesa. A questão já foi decidida por 
este juízo no evento 130, quando afirmou que as decisões foram amplamente funda-
mentas, tendo delimitado com precisão o objeto da busca. 

Não obstante, uma simples análise das decisões em comento eviden-
cia que a medida foi autorizada por este juízo mediante decisões devidamente funda-
mentadas, nas quais houve explicitação dos indícios da participação de cada empresa 
no Cartel, dentre elas as empresas do Grupo Odebrecht3. 

Nesse sentido, não procede, tampouco, a alegação do denunciado 
de que tais decisões não estabeleceram com precisão os limites subjetivos e objetivos 
das buscas e apreensões. Em ambas as decisões este juízo declinou o objeto específi-
co de cada medida, conforme se observa dos seguintes trechos obtidos nos eventos 
10 e 08, dos autos n° 5073475-13.2014.4.04.7000 e 5024251-72.2015.4.04.7000, res-
pectivamente:

[…] Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática pelos investi-
gados dos crimes de cartel ou de frustração à licitação, crimes de lavagem de dinhei-
ro, de corrupção e de falsidade, além dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro,  
especificamente:
- registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de paga-
mento e documentos relacionamentos a manutenção e movimentação de contas no  
Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

3 Conforme se  observa  das  decisões  apresentadas  aos  eventos  10  e  08,  dos  autos  n°  5073475-
13.2014.4.04.7000 e 5024251-72.2015.4.04.7000, respectivamente. 
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- HDs, laptops, pen drives, smartphones, 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 especi-
ficado;
- arquivos eletrônicos com a contabilidade em meio digital das empreiteiras e docu-
mentos relacionados com a contratação das empresas de fachada investigadas (es-
pecialmente MO Consultoria, GDF Investimentos, RCI Software, e Empreiteira Rigidez,  
entre outras);
- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a  
R$ 100.000,00 ou USD 100.000,00 e desde que não seja apresentada prova docu-
mental cabal de sua origem lícita (nas residências dos investigados apenas e não nas  
empresas).
Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da empresa  
ou entidade e os respectivos endereços, cf. especificação feita pela autoridade policial  
na representação.
No desempenho desta atividade, poderão as autoridades acessar dados armazenados  
em eventuais  computadores,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer  natureza,  inclusive  
smartphones, que forem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se  
for necessário, a apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados,  
disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autorida-
des policiais do conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos eletrô-
nicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas. Auto-
rizo igualmente o arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.  
[…]. 

[…] Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática pelos investi-
gados dos crimes de cartel ou de frustração à licitação, crimes de lavagem de dinhei-
ro, de corrupção e de falsidade, além dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro,  
especificamente:
- registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de paga-
mento e em especial documentos relacionados à manutenção e movimentação de  
contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;
- HDs, laptops, pen drives, smartphones, 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 especi-
ficado;
- arquivos eletrônicos com a contabilidade em meio digital das empreiteiras e docu-
mentos relacionados com a contratação das empresas de fachada;
- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a  
R$ 100.000,00 ou USD 100.000,00 e desde que não seja apresentada prova docu-
mental cabal de sua origem lícita (nas residências dos investigados apenas e não nas  
empresas); e
- obras de arte de elevado valor ou objeto de luxo sem comprovada aquisição com  
recursos lícitos.
Consigne-se nos mandados em relação às empresas, a autorização para a busca em  
qualquer andar ou sala do estabelecimento predial.
Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da empresa  
ou entidade e os respectivos endereços, cf. especificação feita pela autoridade policial  
na representação.
No desempenho desta atividade, poderão as autoridades acessar dados armazenados  
em eventuais  computadores,  arquivos  eletrônicos  de  qualquer  natureza,  inclusive  
smartphones, que forem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se  
for necessário, a apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados,  
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disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autorida-
des policiais do conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos eletrô-
nicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas. Auto-
rizo igualmente o arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.  
[…] 

Sem embargo, faz-se necessário, ainda, ressaltar que o envolvimento 
de vários executivos e diversas empreiteiras implica naturalmente em maior elastici-
dade da busca. Some-se a isso o fato de que os delitos foram praticados em um in-
terregno prolongado, entre 2004 e 2014, o que acabou por aumentar a necessidade 
de extensão da medida.

Nessas circunstâncias, tem-se que o mandado indicou com precisão 
o objeto das medidas, de acordo com o artigo 243 do Código de Processo Penal. 

Deste modo, improcedente a alegação da defesa.

2.5. Da alegada ilicitude das provas obtidas por meio de 
cooperação jurídica internacional

Consoante relatado, as defesas de  MÁRCIO FARIA e de  ROGÉRIO 
ARAÚJO questionam a validade dos documentos obtidos via cooperação jurídica in-
ternacional. Nessa senda, sustentam os réus que os documentos que embasaram as 
imputações do delito de lavagem de capitais chegaram aos autos sem a observância 
das normas vigentes, eis que o pedido de cooperação jurídica internacional remetido 
pela Suíça ao Brasil, objetivando a oitiva de pessoas envolvidas e a obtenção de do-
cumentos  atinentes  a  pagamentos  pertinentes  à  investigação  conduzida  naquele 
país, deveria ter sido submetido a juízo de delibação pelo E. Superior Tribunal de Jus-
tiça, nos termos do artigo 216-O, do Regimento Interno daquela Corte (RISTJ). 

Ademais, na leitura da defesa, antes da análise da validade formal do 
pedido, deverim as partes ser intimadas para,  querendo, impugnarem a solicitação 
(artigo 216-Q do RISTJ), aduzindo, ainda, que a hipótese do auxílio direto passivo de-
veria ser reservada aos casos em que, ao invés do juízo de delibação, seja necessária 
uma decisão judicial de mérito.

Requerem, assim, seja reconhecida a nulidade do procedimento ado-
tado, com a posterior exclusão do requerimento e de todos os documentos a ele ati-
nentes, devolvendo-os à Secretaria Nacional de Cooperação.

No decorrer da ação penal, insurgiram-se as defesas de MÁRCIO FA-
RIA e de ROGÉRIO ARAÚJO, ainda, a respeito da existência de pedido de coopera-
ção internacional remetido pelo Brasil à Suíça, no âmbito da Operação Lava Jato, con-
cernente a empresas do Grupo Odebrecht e/ou a executivos e ex-executivos desse 
Grupo que figuram como réus no presente feito, oportunidade na qual levantaram 
questionamentos que versavam sobre a obtenção de outros documentos que emba-
saram a exordial acusatória no que concerne ao capítulo da lavagem de dinheiro.

2.5.1. A cooperação jurídica internacional
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A cooperação entre Estados integrantes da sociedade internacional 
se tornou imperiosa à persecução penal local de delitos transnacionais, sobretudo 
como forma a contornar as deficiências inerentes à atuação das cortes internacionais 
e os limites impostos pela legislação e pela jurisdição nacional à intervenção de ter-
ceiros na jurisdição nacional. Sobretudo nos casos como o presente, em que os agen-
tes criminosos buscam se utilizar de sistemas bancários sediados no exterior  para 
ocultar os rastros e os vestígios de suas condutas.

Nesse sentido, o modelo tradicional, por se mostrar incapaz de solu-
cionar as demandas provenientes do crescente intercâmbio mundial de informações, 
bens e pessoas, mormente no contexto de uma efetiva punição de crimes, foi paulati-
namente expandindo-se para que, sem haver uma diminuição dos poderes do ramo 
Executivo ou Judiciário do governo, a partir de uma descentralização das tarefas, ou-
tros órgãos estatais, dentro dos limites de suas finalidades, assumissem papéis no 
âmbito da cooperação internacional, desviando-se da via diplomática ou jurisdicional 
e trabalhando diretamente com seus correspondentes estrangeiros. 

No mesmo contexto, o alargamento e o aprimoramento da coopera-
ção jurídica internacional como reflexo da preocupação dos Estados com os efeitos 
da globalização e na busca por concretizar a Justiça nas relações internacionais impli-
cou, além do aperfeiçoamento de institutos tradicionais como a extradição e a carta 
rogatória, a criação de novos mecanismos de cooperação jurídica que fossem ade-
quadas às necessidades atuais. 

Surgiu, assim, o instrumento do auxílio direto, da assistência direta 
ou da cooperação direta. Nele entende-se o pedido por parte da autoridade de um 
Estado para a de outro, consistente em uma série de medidas distintas e prestado em 
investigação ou processo criminal específicos, por meio de autoridade apta, no uso 
de suas atribuições legais, como se um procedimento nacional fosse.

A origem desse instituto no âmbito penal4 pode ser identificada, em 
meio a outras medidas cujo escopo maior é o combate da criminalidade transnacio-
nal, com a confecção da Convenção de Viena Sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, em 1988, em que se veem presentes medidas de coope-
ração direta, que, a partir de então, passaram a figurar nos mais diversos diplomas in-
ternacionais, notadamente Convenções das Nações Unidas – inclusive, destaque-se, a 
Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000, e a Convenção contra 
a Corrupção, de 20035 – e no Estatuto de Roma.

4 A par, portanto, do seu uso no âmbito civil, que restou sedimentado já em 1965, a partir do Decreto 
n. 58.826/65, que buscou estabelecer mecanismos à efetivação da Convenção de Nova Iorque sobre 
Alimentos, e do Decreto n. 3.413/2000, atinente à Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Se-
questro Internacional de Crianças.
5 “O conjunto dessas normas internacionais sobre cooperação jurídica evidencia claramente a preocu-
pação das Nações e dos Organismos Internacionais em estabelecer novos paradigmas de assistência 
mútua nessa área, a fim de enfrentar, com agilidade e eficiência, os graves problemas de aplicação das 
leis, especialmente das leis penais, numa realidade mundial globalizada. Ilustram essa preocupação os 
considerandos estampados no preâmbulo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 
31.10.03, já referida, recentemente promulgada no Brasil (Decreto no 5.687, de 31.01.06), que alertam: 
'(...) a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional 
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Nessa senda, os pedidos de assistência direta se veem alicerçados, 
em regra, em tratados internacionais (pactos multilaterais ou regionais) e, principal-
mente, em acordos bilaterais (cognominados “Mutual Legal Assistance Treaties”  ou 
MLATs,  no Brasil,  “Acordos de Assistência Mútua”,  “Tratados de Auxílio  Mútuo” ou 
“Acordo de Assistência Mútua”). Ainda que sua existência não dependa deles6, os pac-
tos formais são de grande relevo à delimitação do escopo da cooperação em matéria 
penal, fixando, desde logo, os limites a serem respeitados no cumprimento da solici-
tação, assim como permitem sejam padronizados os requerimentos e as formas de 
execução dos pedidos, regulam o custeio das medidas e velam pelos direitos das víti-
mas e dos suspeitos, podendo, inclusive, conformar o ordenamento interno frente 
aos compromissos assumidos pelo Estado com a comunidade jurídica internacional.

Essas medidas, mormente no que respeita à prevenção e à investiga-
ção penal, assemelhando-se à realidade do Direito brasileiro, consoante bem destaca 
o Ministro Teori Zavascki, trazem como “pressuposto essencial e básico  um sistema 
eficiente de comunicação, de troca de informações, de compartilhamento de provas 
e, mesmo, de tomada de decisões e de execução de medidas preventivas, investiga-
tórias, instrutórias ou acautelatórias, de natureza extrajudicial”7. 

Percebe-se, assim, por suas características, que as diligências passí-
veis de figurar como objeto de pedido de cooperação jurídica internacional consis-
tem, principalmente, em medidas que, no âmbito do direito interno, não possuem 
necessariamente natureza jurisdicional, ou seja, podem ser produzidas sem a prévia 
autorização do Poder Judiciário8.

que afeta todas as sociedades e economias', fazendo 'necessária a cooperação internacional para pre-
veni-la e lutar contra ela', o que 'requer um enfoque amplo e multidisciplinar para prevenir e combater 
eficazmente' a sua propagação, bem como para 'prevenir, detectar e dissuadir com maior eficácia as 
transferências internacionais de ativos adquiridos ilicitamente e a fortalecer a cooperação internacional 
para a recuperação destes ativos'. Consideram, também, que 'a prevenção e a erradicação da corrup-
ção são responsabilidades de todos os Estados e que estes devem cooperar entre si, com o apoio e a 
participação de pessoas e grupos que não pertencem ao setor público, como a sociedade civil, as or-
ganizações não-governamentais e as organizações de base comunitárias, para que seus esforços neste 
âmbito sejam eficazes'.” (ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação jurídica internacional e a concessão de 
exequatur. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 12, n. 61, maio/jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=67660>. Acesso em: 6 abr. 2015).
6 “(…) nada impede que os entes estatais cooperem entre si independentemente de qualquer acordo, 
visto que a cooperação internacional no combate ao crime pode também se fundamentar unicamente 
nos respectivos ordenamentos internos. Nesse sentido, podem os Estados recorrer a ferramentas típi-
cas de cooperação jurídica internacional, como o chamado 'auxílio direto', ou a institutos tradicionais, 
como as cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras, bem como a extradição, que não 
necessariamente são objeto de tratados.” (PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves.  Direito Internacional  
Público e Privado: Incluindo noções de direitos humanos e direito comunitário. 7. Ed. Salvador: Editora 
JusPODIVM, 2015, p. 544).
7 ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação jurídica internacional e a concessão de exequatur. Interesse Pú-
blico  –  IP,  Belo  Horizonte,  ano  12,  n.  61,  maio/jun.  2010.  Disponível  em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=67660>. Acesso em: 6 abr. 2015.
8 “Todavia, o sistema de cooperação entre Estados soberanos vai muito além das relações decorrentes 
do cumprimento de atos de natureza jurisdi cional, ou seja, de sentenças ou de decisões proferidas 
por seus juízes em processos judiciais. Mesmo no âmbito do que se costuma denominar, na linguagem 
do direito público internacional, de 'cooperação jurídica internacional', há uma gama enorme de medi-
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Destarte,  respeitando o sistema de competências  e  de atribuições 
adotado no plano nacional e preservando as competências fixadas constitucional-
mente, inclusive no que se refere ao controle jurisdicional de legitimidade dos atos 
praticados pelos órgãos e autoridades envolvidos, as relações de cooperação e assis-
tências são “estabelecidas também entre autoridades não judiciais, integrantes do Po-
der Executivo, competentes para atuar nas áreas de prevenção e de investigação de 
ilícitos civis e penais de caráter transnacional, como é o caso das autoridades de fis-
calização, das polícias e do Ministério Público”9.

Havendo necessidade de pronunciamento judicial para o atendimen-
to do pleito10, o que se exige nos casos em que o direito interno o previr, ele deverá 
ser apresentado perante o Juízo federal competente, notadamente aquele de primei-
ro grau da localidade da diligência,  em observância às disposições constitucionais 
(artigo 109, III, e 109, I, da Constituição Federal). Por sua vez, a autoridade competen-
te para postular a assistência penal ao Poder Judiciário será o Ministério Público Fe-
deral.

Esse  posicionamento  restou  sublinhado  pelo  Superior  Tribunal  de 
Justiça quando da edição do parágrafo único, do artigo 7º, da Resolução nº 9 dessa 
Corte, ocasião na qual consignou que, no que concerne aos pedidos passivos de co-
laboração jurídica internacional, em situações em que não houver ato a ser submeti-
do a juízo de delibação por essa Corte, configurar-se-á a hipótese do auxílio direto 
(distanciando-o, por consequência, ainda mais, das cartas rogatórias), in verbis:

das solicitadas por um a outro Estado soberano que não são, nem teria sentido algum que o fossem, 
oriundas ou intermediadas pelos órgãos ou autoridades do respectivo Poder Judiciário e que, portan-
to, não são, nem teria sentido algum que o fossem, submetidas ao procedimento da carta rogatória,  
com as formalidades pró prias desse instrumento processual.
(...)
Aliás, a natureza da atividade jurisdicional submetida, como regra, a procedimentos formais, públicos e 
em regime de contraditório, não é adequada e nem compatível com atividades tipicamente policiais, 
como essas a que nos referimos agora, de prevenção e investigação criminal. Em nosso sistema, ape-
nas algumas medidas dessa natureza dependem de prévia aprovação judicial, como é o caso das que 
demandam ingresso em domicílio individual, ou quebra de sigilo das comunicações telefônicas, tele-
gráficas ou de dados (CF, art. 5º, XI e XII). Excetuadas hipóteses dessa natureza, não há razão alguma, 
mesmo em se tratando de investigações ou de medidas de prevenção levadas a efeito em regime de 
cooperação internacional, 'jurisdicionalizar' tais atividades, submetendo-as à intermediação ou à prévia 
delibação dos órgãos do respectivo Poder Judiciário.” (ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação jurídica in-
ternacional e a concessão de exequatur. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 12, n. 61, maio/jun. 
2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=67660>. Acesso em: 6 
abr. 2015).
9 ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação jurídica internacional e a concessão de exequatur. Interesse Pú-
blico  –  IP,  Belo  Horizonte,  ano  12,  n.  61,  maio/jun.  2010.  Disponível  em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=67660>. Acesso em: 6 abr. 2015.
10 Saliente-se que, no julgamento da Carta Rogatória 998/IT, a Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça assentou a legitimidade dos Ministérios Públicos estrangeiros para solicitar cooperação brasi-
leira em investigações e consignou que, no que concerne aos pedidos em que há necessidade – pela  
lei brasileira – da intervenção judicial, inexistindo decisão judicial estrangeira a ser submetida ao juízo  
delibatório, o pleito não pode tramitar por carta rogatória, de modo que, conforme firmado em sede 
de Embargos de Declaração na Carta Rogatória em comento, cabe provocar a Justiça Federal para pro-
duzir a prova solicitada.
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Art. 7º As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios.  
Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por  
objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça,  
ainda que denominados como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao  
Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio di-
reto.

Em  consonância  com  a  interpretação  ora  exposta,  dirimindo  dis-
cussões acerca do procedimento e da competência para análise de pedidos de assis-
tência direta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em ocasiões anteriores:

“A Promotoria Pública de Frankfurt, República Federal da Alemanha, solicita, nesta  
rogatória, a instauração no Brasil de procedimento investigativo para apurar esque-
ma internacional organizado por W G e outro para o cometimento do crime de lava-
gem  de  dinheiro,  previsto  no  ordenamento  brasileiro  pelo  art.  1º  da  Lei  n.  
9.613/1998. A investigação objetiva esclarecer o crime antecedente à lavagem de di-
nheiro e as razões para a transferência dos fundos ao território brasileiro, incluindo,  
para tanto, a possível quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos. Após a análi-
se dos autos verifico que o caso cuida de verdadeira notitia criminis, pela qual se soli-
cita à Justiça brasileira a verificação de eventual iter criminis realizado no Brasil e  
compartilhamento dos resultados da investigação com a Justiça alemã.
Não se vislumbra, portanto, a existência de juízo delibatório a ser exercido por esta  
Corte, elemento característico à concessão do exequatur nas cartas rogatórias. À vis-
ta do exposto, nos termos do previsto no art. 7º da Resolução n. 9/2005 deste Tribu-
nal, determino a remessa do pedido de cooperação jurídica ao Ministério da Justiça,  
para a instauração dos procedimentos investigativos cabíveis. Proceda-se às anota-
ções pertinentes no que se refere à baixa desta comissão na distribuição. Publique-se.  
Brasília, 04 de novembro de 2009”
(STJ – CR 3462/DE, 2008/0169753-8 – Despacho proferido pelo Ministro Cesar Asfor  
Rocha – Dje 13/11/2009).

AGRAVO REGIMENTAL. CARTA ROGATÓRIA. PEDIDO DE SEQUESTRO DE BEM. AU-
SÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. JUÍZO MERAMENTE DELIBATÓRIO A  
SER EXERCIDO POR ESTA CORTE. ART. 7º DA RESOLUÇÃO N. 9/2005 DESTE TRIBU-
NAL.  CUMPRIMENTO  DO  PEDIDO  POR  AUXÍLIO  DIRETO.  PRECEDENTES  DESTA  
CORTE. – Nos termos do decidido no julgamento do Agravo Regimental na Carta Ro-
gatória n. 998/IT e da Reclamação n. 2645/SP, a realização de quebra de sigilo ban-
cário ou de sequestro de bens por meio de carta rogatória depende de decisão profe-
rida na Justiça estrangeira, a ser delibada por esta Corte. – Ausente a decisão a ser  
submetida a juízo de delibação, como ocorre no caso dos autos, o cumprimento do  
pedido se dá por meio do auxílio direto, previsto no parágrafo único do art. 7º da Re-
solução n. 9/2005 deste Tribunal. Agravo regimental improvido. 
(STJ – AgRg na CR 3162/CH – Corte Especial – Unânime – Relator: Min. Cesar Asfor  
Rocha – Julgamento: 18/08/10).

Dando um passo além e corroborando esse entendimento, importan-
te referir a lição do Ministro Dias Toffoli e de Virgínia Cestari no que respeita a esse 
tópico:

“No Brasil, ao contrário dos meios de cooperação judiciária tradicionais, cuja compe-
tência constitucional é atribuída ao Superior Tribunal de Justiça (Carta Rogatória e  
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Homologação de Sentença Estrangeira) para exercício de mero juízo de delibação, o  
auxílio direto é instituto que permite cognição plena. Para cumprir tal finalidade, sua  
competência é atribuída ao juiz de primeira instância. 
O próprio STJ esclareceu a questão na Resolução no 9, de 4/05/200514. No parágra-
fo único do artigo 7o, a Presidência da Corte Superior estabeleceu que os pedidos de  
cooperação judiciária “stricto sensu” não serão cumpridos pelo Superior Tribunal de  
Justiça, devendo ser levados, quando impliquem a necessária intervenção do Poder  
Judiciário, ao conhecimento do primeiro grau de jurisdição.”11

Nesse ponto, ainda, traçando clara distinção entre os institutos do 
auxílio direto e da carta rogatório no que respeita à submissão de pleito deduzido 
por autoridade estrangeira a análise pelo Superior Tribunal de Justiça e a possibilida-
de de análise do mérito pelo órgão julgador, tem-se o entendimento do Ministro Gil-
son Dipp:

“O Estado estrangeiro, ao se submeter à alternativa do pedido de auxílio jurídico di-
reto, concorda que a autoridade judiciária brasileira, quando a providência requerida  
exigir pronunciamento jurisdicional, analise o mérito das razões do pedido. O mesmo  
não ocorre no julgamento da carta rogatória pelo STJ, cujo sistema exequatur impe-
de a revisão do mérito das razões da autoridade estrangeira, salvo para verificar vio-
lação à ordem pública e à soberania nacional. Na carta rogatória, dá-se eficácia a  
uma decisão judicial estrangeira, ainda que de natureza processual ou de mero expe-
diente. No pedido de auxílio,  busca-se produzir uma decisão judicial doméstica e,  
como tal, não-sujeita ao juízo de delibação.”12

Ressalte-se, ademais,  que a cooperação jurídica internacional entre 
órgãos de acusação de diversos países não cessará no transcorrer do processo penal. 
Por oportuno, veja-se a lição de Luiz Fernando Voss Chagas Lessa:

“Em se tratando de réus ou testemunhas que estejam localizados no estrangeiro,  
nada impede que o Ministério Público, na qualidade de titular da acusação, peça às  
autoridades internacionais informações sobre seu paradeiro, antecedentes ou outras  
informações necessárias para o curso do processo. Nada impede que a acusação, a  
fim de auxiliar seus correspondentes no estrangeiro, disponibilize informações sobre  
investigações em curso ou processos em andamento, inclusive com envio de cópias,  
respeitado, por óbvio, as normas que regem o sigilo. É possível vislumbrar ainda que  
a autoridade ministerial, quando a legislação do país requerido assim o permitir, soli-
cite aos congêneres internacionais a instauração de investigação ou procedimento,  
com base nos documentos que possuir. A Lei Processual Penal não exige, em nenhum  
dos exemplos acima, a produção de qualquer ato jurisdicional para dar eficácia, in-
terna ou externa, a esses atos de cooperação, e, no entanto, não há como negar que  
se trata de atos inequívocos de cooperação internacional em matéria penal”.13

11 TOFFOLI, José Antonio Dias; CESTARI, Virgínia Charpinel Junger. Mecanismos de Cooperação Jurídi-
ca Internacional no Brasil. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEPARTA-
MENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. Manual de Coope-
ração Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos – Matéria Penal. Brasília: 2008, p. 25.
12 DIPP, Gilson Langaro. Carta Rogatória e Cooperação Internacional. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SE-
CRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO 
JURÍDICA INTERNACIONAL.  Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos –  
Matéria Penal. Brasília: 2008, p. 31.
13 LESSA, Luiz Fernando Voss Chagas. Persecução Penal e Cooperação Inte     rnacional Direta pelo Mi-
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O grande mérito da cooperação direta é, contudo, a pretensão de eli-
minar, ou, ao menos, reduzir ao máximo, a distância entre a autoridade requerente e 
a requerida, o que faz com que seja bastante promissora e eficiente. Para isso, a  figu-
ra das Autoridades Centrais aparece como parte determinante desse pacote de medi-
das voltadas à modernização da ajuda jurídica internacional.

As  autoridades centrais  são órgãos das estruturas  governamentais 
dos Estados, indicados por esses, que concentrarão o tratamento das demandas rela-
tivas ao auxílio que os entes estatais prestam entre si. São, assim, especificamente de-
signadas para gerenciar o envio e o recebimento de pedidos de auxílio jurídico, ade-
quando-os e os remetendo às respectivas autoridades nacionais e estrangeiras com-
petentes. Consistem, assim, em um verdadeiro órgão facilitador e marco referencial 
da cooperação jurídica.

No Brasil, a autoridade central examina os pedidos ativos e passivos, 
sugerindo adequações, exercendo uma sorte de juízo de admissibilidade administra-
tivo, tendente a acelerar e melhorar a qualidade dos resultados da cooperação.

Os Estados partes devem designar a Autoridade Central para cada 
tratado ou acordo. No âmbito nacional, restou designada como principal Autoridade 
Central em cooperação jurídica internacional a Secretaria Nacional de Justiça, subme-
tida ao Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), criado pelo Decreto n. 4.991/2004 e cujas 
atribuições se encontram no artigo 11, IV, e Anexo I, do Decreto n. 6.061/2007, que se 
faz consonante com a Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU n.  1,  de 27 de outubro de 
2005.

Mister frisar, nessa senda, que o instituto do auxílio direto, com seus 
contornos mais relevantes, restou delineado e sintetizado no voto condutor do Minis-
tro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 2.645/SP pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, em 2009, consignando na ocasião:

“CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STJ.  EXEQUATUR.  CARTA  ROGATÓRIA.  
CONCEITO  E  LIMITES.  COOPERAÇÃO  JURÍDICA  INTERNACIONAL.  TRATADOS  E  
CONVENÇÕES  INTERNACIONAIS,  APROVADOS  E  PROMULGADOS  PELO  BRASIL.  
CONSTITUCIONALIDADE. HIERARQUIA, EFICÁCIA E AUTORIDADE DE LEI ORDINÁ-
RIA. 1. Em nosso regime constitucional, a competência da União para "manter rela-
ções com estados estrangeiros" (art. 21, I), é, em regra, exercida pelo Presidente da  
República (CF, art. 84, VII), "auxiliado pelos Ministros de Estado" (CF, art. 76). A inter -
venção dos outros Poderes só é exigida em situações especiais e restritas. No que se  
refere ao Poder Judiciário, sua participação está prevista em pedidos de extradição e  
de execução de sentenças e de cartas rogatórias estrangeiras: "Compete ao Supremo  
Tribunal Federal (...) processar e julgar,  originariamente (...)  a extradição solicitada  
por Estado estrangeiro" (CF, art. 102, I, g); "Compete ao Superior Tribunal de Justiça  
(...) processar e julgar originariamente (...) a homologação de sentenças estrangeiras  
e a concessão de exequatur às cartas rogatórias" (CF, art. 105, i, i); e "Aos Juízes fede-
rais compete processar e julgar (...) a execução de carta rogatória, após o exequatur, e  
de sentença estrangeira, após a homologação" (CF, art. 109, X). 2. As relações entre  

nistério Público. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 152.
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Estados soberanos que têm por objeto a execução de sentenças e de cartas rogatórias  
representam, portanto, uma classe peculiar de relações internacionais, que se estabe-
lecem em razão da atividade dos respectivos órgãos judiciários e decorrem do princí-
pio da territorialidade da jurisdição, inerente ao princípio da soberania, segundo o  
qual a autoridade dos juízes (e, portanto, das suas decisões) não pode extrapolar os  
limites territoriais do seu próprio País. Ao atribuir ao STJ a competência para a "con-
cessão de exequatur às cartas rogatórias" (art. 105, I, i), a Constituição está se refe-
rindo, especificamente, ao juízo de delibação consistente em aprovar ou não o pedido  
feito por autoridade judiciária estrangeira para cumprimento, em nosso país, de dili-
gência processual requisitada por decisão do juiz rogante. É com esse sentido e nesse  
limite, portanto, que deve ser compreendida a referida competência constitucional. 3.  
Preocupados com o fenômeno da criminalidade organizada e transnacional, a comu-
nidade das Nações e os Organismos Internacionais aprovaram e estão executando,  
nos últimos anos, medidas de cooperação mútua para a prevenção, a investigação e  
a punição efetiva de delitos dessa espécie, o que tem como pressuposto essencial e  
básico um sistema eficiente de comunicação, de troca de informações, de comparti-
lhamento de provas e de tomada de decisões e de execução de medidas preventivas,  
investigatórias, instrutórias ou acautelatórias, de natureza extrajudicial. O sistema de  
cooperação, estabelecido em acordos internacionais bilaterais e plurilaterais, não ex-
clui, evidentemente, as relações que se estabelecem entre os órgãos judiciários, pelo  
regime das cartas precatórias, em processos já submetidos à esfera jurisdicional. Mas,  
além delas, engloba outras muitas providências, afetas, no âmbito interno de cada  
Estado, não ao Poder Judiciário, mas a autoridades policiais ou do Ministério Público,  
vinculadas ao Poder Executivo. 4. As providências de cooperação dessa natureza, diri-
gidas à autoridade central do Estado requerido (que, no Brasil, é o Ministério da Jus-
tiça), serão atendidas pelas autoridades nacionais com observância dos mesmos pa-
drões, inclusive dos de natureza processual, que devem ser observados para as provi-
dências semelhantes no âmbito interno (e, portanto, sujeitas a controle pelo Poder  
Judiciário, por provocação de qualquer interessado). Caso a medida solicitada depen-
da, segundo o direito interno, de prévia autorização judicial, cabe aos agentes com-
petentes do Estado requerido atuar judicialmente visando a obtê-la. Para esse efeito,  
tem significativa importância, no Brasil, o papel do Ministério Público Federal e da  
Advocacia Geral da União, órgãos com capacidade postulatória para requerer, pe-
rante o Judiciário, essas especiais medidas de cooperação jurídica. 5. Conforme reite-
rada jurisprudência do STF, os tratados e convenções internacionais de caráter nor-
mativo, "(...) uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sis-
tema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade  
em que se posicionam as leis ordinárias" (STF, ADI-MC 1480-3, Min. Celso de Mello,  
DJ de 18.05.2001), ficando sujeitos a controle de constitucionalidade e produzindo, se  
for o caso, eficácia revogatória de normas anteriores de mesma hierarquia com eles  
incompatíveis (lex posterior derrogat priori). Portanto, relativamente aos tratados e  
convenções sobre cooperação jurídica internacional, ou se adota o sistema neles es-
tabelecido, ou, se inconstitucionais,  não se adota, caso em que será indispensável  
também denunciá-los no foro próprio. O que não se admite, porque então sim have-
rá ofensa à Constituição, é que os órgãos do Poder Judiciário pura a simplesmente  
neguem aplicação aos  referidos  preceitos  normativos,  sem antes declarar  formal-
mente a sua inconstitucionalidade (Súmula vinculante 10/STF). 6. Não são inconsti-
tucionais as cláusulas dos tratados e convenções sobre cooperação jurídica internaci-
onal (v.g. art. 46 da Convenção de Mérida -"Convenção das Nações Unidas contra a  
Corrupção"e art. 18 da Convenção de Palermo -"Convenção das Nações Unidas con-
tra o Crime Organizado Transnacional") que estabelecem formas de cooperação en-
tre autoridades vinculadas ao Poder Executivo, encarregadas da prevenção ou da in-
vestigação penal, no exercício das suas funções típicas. A norma constitucional do  
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art. 105, I, i, não instituiu o monopólio universal do STJ de intermediar essas relações.  
A competência ali estabelecida - de conceder exequatur a cartas rogatórias -, diz res-
peito, exclusivamente, a relações entre os órgãos do Poder Judiciário, não impedindo  
nem sendo incompatível com as outras formas de cooperação jurídica previstas nas  
referidas fontes normativas internacionais. 7. No caso concreto, o que se tem é pedi-
do de cooperação jurídica consistente em compartilhamento de prova, formulado por  
autoridade estrangeira (Procuradoria Geral da Federação da Rússia) no exercício de  
atividade investigatória, dirigido à congênere autoridade brasileira (Procuradoria Ge-
ral da República), que obteve a referida prova também no exercício de atividade in-
vestigatória extrajudicial. O compartilhamento de prova é uma das mais característi-
cas medidas de cooperação jurídica internacional, prevista nos acordos bilaterais e  
multilaterais que disciplinam a matéria, inclusive na "Convenção das Nações Unidas  
contra o Crime Organizado Transnacional" (Convenção de Palermo), promulgada no  
Brasil pelo Decreto 5.015, de 12.03.04, e na "Convenção das Nações Unidas contra a  
Corrupção" (Convenção de Mérida), de 31.10.03, promulgada pelo Decreto 5.687, de  
31.01.06, de que a Federação da Rússia também é signatária. Consideradas essas cir-
cunstâncias, bem como o conteúdo e os limites próprios da competência prevista no  
art. 105, i, i da Constituição, a cooperação jurídica requerida não dependia de expe-
dição de carta rogatória por autoridade judiciária da Federação da Rússia e, portan-
to, nem de exequatur ou de outra forma de intermediação do Superior Tribunal de  
Justiça, cuja competência, conseqüentemente, não foi usurpada. 8. Reclamação im-
procedente.”
(STJ – Rcl: 2645/SP, 2007/0254916-5 – Corte Especial – Relator: Ministro Teori Albino  
Zavascki – Julgamento: 18/11/2009 – DJe 16/12/2009)

Por todo o exposto no presente tópico, resta evidente o papel de re-
levância desempenhado pelo mecanismo da assistência direta no âmbito do efetivo 
combate da criminalidade transnacional, restando demonstradas, ainda, as divergên-
cias existentes entre o auxílio direto e a carta rogatória, consistindo, assim, em institu-
tos de características e escopos bastante distintos, que, por tal, não podem ser con-
fundidos. Notadamente, enquanto as cartas rogatórias tramitam pelos canais diplo-
máticos e se destinam ao reconhecimento e ao cumprimento de decisões interlocu-
tórias da justiça estrangeira, sendo exigida a autorização pelo Superior Tribunal de 
Justiça, o auxílio direto, por sua vez, é concretizado mediante Autoridades Centrais, 
com a atuação do Ministério Público Federal e, nos casos em que a lei interna exigir, 
da Justiça Federal de primeiro grau, para pedidos de caráter notadamente preventi-
vos, investigatórios, instrutórios ou acautelatórios, prescindindo, de todo modo, da 
análise pelo STJ.14 

2.5.2.  O  pedido  passivo  de  cooperação  jurídica  internacional 
mantido entre a Suíça e o Brasil e o caso Odebrecht

Na presente ação penal, parte dos documentos que subsidiaram as 
imputações dos crimes de lavagem de capitais delineados na exordial acusatória fo-
ram obtidos por meio de pedido passivo de cooperação jurídica internacional com a 
Confederação Helvética.

14 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves.  Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 
direitos humanos e direito comunitário. 7. Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015, p. 18.
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Importante referir, desde logo, que a cooperação jurídica estabeleci-
da é regida pelo Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República 
do Brasil e a Confederação Suíça, celebrado em Berna, em 12 de maio de 2004, e pro-
mulgado por meio do Decreto n. 6.974, de 7 de outubro de 2009.

Nele restou prevista,  logo em seu artigo primeiro,  a obrigação de 
conceder a cooperação jurídica em qualquer investigação ou procedimento judiciário 
relativos a delitos cuja repressão é da jurisdição do Estado Requerente, a qual pode 
abranger medidas diversas, in verbis:

“ARTIGO PRIMEIRO
Obrigação de Conceder a Cooperação 
1.Os Estados Contratantes comprometem-se a conceder um ao outro, conforme as  
disposições do presente Tratado, a mais ampla cooperação jurídica em qualquer in-
vestigação ou procedimento judiciário relativos a delitos cuja repressão é da jurisdi-
ção do Estado Requerente.  
2.Os Estados Contratantes trocarão, por suas Autoridades Centrais, a lista das autori-
dades competentes para apresentar pedidos de cooperação jurídica para os fins do  
presente Tratado. 
3.A cooperação jurídica abrange as seguintes medidas, tomadas em favor de um pro-
cedimento penal no Estado Requerente:
a)tomada de depoimentos ou outras declarações;
b)entrega de documentos, registros e elementos de prova, inclusive os de natureza  
administrativa, bancária, financeira, comercial e societária;
c)restituição de bens e valores;
d)troca de informações;
e)busca pessoal e domiciliar;
f)busca, apreensão, seqüestro e confisco de produtos de delito;
g)intimação de atos processuais;
h)transferência temporária de pessoas detidas para fins de audiência ou acareação;
i)quaisquer outras medidas de cooperação compatíveis com os objetivos deste Trata-
do e que sejam aceitáveis pelos Estados Contratantes.”

Para a concretização da cooperação, fixou-se no artigo 23 como Au-
toridades Centrais, para o Brasil, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério de Jus-
tiça, e, para a Suíça, o Departamento Federal da Justiça do Ministério Federal de Justi-
ça e Polícia, por intermédio das quais serão apresentados e recebidos os pedidos de 
cooperação jurídica dos seus tribunais e das suas autoridades, e as quais se comuni-
cam, em regra, diretamente entre si.

Nesse  contexto,  conforme  documento  anteriormente  apresentado 
(Autos n. 5036309-10.2015.4.04.7000, Evento 1, ANEXO3 e ANEXO4), a cooperação 
jurídica  internacional  atinente  ao  presente  caso,  restou  remetida  pela  Autoridade 
Central suíça à Autoridade Central brasileira, no âmbito de processo de persecução 
penal em andamento naquele país, com o objetivo de que fossem tomados depoi-
mentos e levantadas provas.

Veja-se parte extraída do documento em questão:
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Posteriormente, a autoridade central brasileira,  o Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), no desempenho 
de suas funções, encaminhou o pedido ao Ministério Público Federal, que, consoante 
supramencionado, funciona como instituição intermediária em matéria penal, repre-
sentado pela Secretaria de Cooperação Internacional  da PGR, remetido,  posterior-
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mente, a essa Força-Tarefa, eis que a ela cabe, em meio à Operação Lava Jato, a atri -
buição para o seu atendimento, por meio do Ofício 2567/2015/ACRIM/SCI/PGR (Au-
tos n. 5036309-10.2015.4.04.7000, Evento 1, ANEXO2).

Os pedidos deduzidos, consistentes, conforme documento apresen-
tado (Autos n. 5036309-10.2015.4.04.7000, Evento 1, ANEXO3 e ANEXO4), na oitiva 
de investigados, no fornecimento de informações a respeito de empresas e no levan-
tamento de documentos relativos a pagamentos apurados (item IV, 1 a 11), não de-
mandam, a priori, pela natureza das medidas, a intervenção do Poder Judiciário, po-
dendo ser realizadas pelo próprio Ministério Público Federal. De todo modo, após 
autuado e registrado o pedido por essa Força-Tarefa, por cautela, o pedido foi sub-
metido à análise judicial, perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curiti-
ba, a fim de que discussões desnecessárias fossem contornadas e de que diligências 
adicionais  cuja  intervenção judiciária  é  exigida  pudessem ser  realizadas  (Autos  n. 
5036309-10.2015.4.04.7000). 

Por tudo isso, tendo em linha de conta os pressupostos e contornos 
estabelecidos no tópico anterior, verifica-se que inexistem irregularidades no pedido 
de cooperação em comento. 

Primeiramente, a solicitação se apresenta em acordo com as conven-
ções internacionais, contendo indicações sobre a autoridade processante, o processo 
de persecução penal e a sua natureza, as normas penais aplicáveis, o objeto e o moti-
vo do pedido, com exposição sumária dos fatos. Ainda, a cooperação restou estabe-
lecida entre as Autoridades Centrais apontadas no acordo bilateral estabelecido entre 
os Estados envolvidos.

No âmbito interno, assumindo o seu caráter de auxílio direto, o pleito 
foi remetido ao Ministério Público Federal e submetido, por cautela e eventualidade, 
à análise da Justiça Federal em primeiro grau que possui competência para os casos 
atinentes à Operação Lava Jato. 

Desnecessário, frise-se, por sua natureza e ante a inexistência de de-
cisão proferida por Estado estrangeiro, conforme já sedimentado na doutrina e na ju-
risprudência dessa Corte, o exercício do juízo de delibação pelo Superior Tribunal de 
Justiça, configurando-se no presente caso, em todos os seus contornos, o instituto da 
assistência direta.

Outra forma não poderia ser adotada sob a ambição de que o pedi-
do seja integral e satisfatoriamente cumprido, implicando melhor esclarecimento de 
fatos investigados pelas autoridades helvéticas, demonstrando-se, assim, o respeito a 
princípios de direito internacional – como o da reciprocidade e o da solidariedade in-
ternacional – e a disponibilidade de instrumentos adequados para atender às deman-
das de cooperação internacional em matéria penal remetidas ao Brasil, em observân-
cia aos compromissos por ele assumidos perante a comunidade internacional.

2.5.3. A obtenção de documentos relativos a PAULO ROBERTO 
COSTA

Conforme exaustivamente exposto nos presentes autos, cumpre frisar 
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que outra parte das informações relacionadas ao presente feito foram remetidas a 
essa Força-Tarefa em decorrência do pedido remetido às autoridades suíças concer-
nentes ao réu PAULO ROBERTO COSTA (Pedido FTLJ 01/2014).

Em vista do acordo de colaboração firmado entre o Parquet federal e 
PAULO ROBERTO COSTA em 27 de agosto de 2014, devidamente homologado pelo 
Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro do mesmo ano, assim como após o 
deferimento do afastamento do sigilo bancário pelo Juízo da 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba/PR, ele e seus familiares expressamente identificaram 
e  autorizaram  ao  Ministério  Público  Federal  e  à  Polícia  Federal  o  acesso  e  a 
transferência  de  todos  os  documentos  relativos  às  contas  das  offshores por  ele 
controladas15,  assim  como  também  concordaram  de  modo  irrevogável  com  a 
repatriação  de  aproximadamente  US$  26  milhões,  recebidos  a  título  de  propina, 
constantes dessas contas (Evento 1030, OUT2).16

Diante  disso,  em novembro  daquele  ano,  em Lausanne,  na  Suíça, 
parte  das informações  solicitadas foi  entregue ao Ministério Público Federal  pelo 
Ministério Público da Confederação Helvética em um dispositivo de memória portátil 
(pen drive).

Apenas  nesse  caso  de  explícita  autorização  de  PAULO ROBERTO 
COSTA é que as autoridades suíças concordaram em entregar os documentos ao 
Ministério Público Federal, em vista da urgência de sua análise. 

Entretanto, ainda que possível, por cautela, não foram eles utilizados 
nas investigações em curso,  juntados em inquéritos policiais,  em ações penais ou 
qualquer outro procedimento administrativo ou judicial até a sua remessa oficial, por 
intermédio da autoridade central suíça (ofício B.238’802 ALF), em 22 de janeiro de 
2015, e via DRCI, em 30 de janeiro de 2015 (ofício 825/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ).

As  informações  recebidas  do Ministério  Público  suíço  –  de  forma 
absolutamente legal e regular, repita-se – foram unicamente objeto de organização 
de registros e análise interna por parte do Parquet federal, principalmente no objetivo 
de verificar a veracidade das declarações prestadas por PAULO ROBERTO COSTA 
como colaborador. Por isso, foram enviadas à Secretaria de Pesquisa e Análise (SPEA), 
órgão  do  Ministério  Público  Federal,  de  forma  transparente,  em ofício  datado  e 
assinado.

A existência de documentos oficiais que comprovam a dupla entrega 
(formal e informal) da documentação bancária suíça é, ao contrário do alegado pelas 
defesas, indicativo da garantia de que o Ministério Público Federal observou a cadeia 
de custódia das provas, de modo a afiançar sua autenticidade e integridade desde o 
primeiro instante.

A  referência  à  “informalidade”  da  recepção  remete  ao  termo 
usualmente  empregado  na  cooperação  jurídica  internacional  quando  o  envio  de 

15 Extratos, ordens de pagamentos, fichas de abertura, dentre outros.
16 Nesse ponto, relevante ainda mencionar que além da autorização de PAULO ROBERTO COSTA e 
seus familiares, esse Juízo também havia determinado o afastamento do sigilo dessas contas, autori-
zando o acesso do Ministério Público Federal a elas, bem como a abertura de conta bancária vinculada 
à Justiça Federal para que se procedesse à repatriação do dinheiro apreendido.
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dados solicitados a país estrangeiro se dá para meros fins de inteligência ou, em um 
procedimento simplificado, quando há antecipação de provas em casos de urgência. 

É  esse  o  caso  atinente  aos  dados  de  PAULO  ROBERTO  COSTA, 
conforme atestou o Procurador do Ministério Público suíço, de forma transparente, 
em seu ofício de remessa à autoridade central de seu país, datado de 05 de janeiro 
de 2015: “Vu l’urgence, une copie de cette clé USB a été remise le 28 novembre 2014 
en mains propres au Procureur en charge de la procédure au Brésil“ (em tradução 
livre, “Tendo em vista a urgência, uma cópia dessa chave USB foi entregue, no dia 28 
de  novembro  de  2014,  em  mãos  próprias,  ao  Procurador  encarregado  do 
procedimento no Brasil”). 

Ressalte-se,  nesse sentido,  que essa providência  encontra amparo, 
dentre outros dispositivos, no artigo 29, §2º, da Lei de Cooperação Internacional da 
Suíça (Loi fédérale sur l'entraide internationale em matière pénale), de 1981.

Destaque-se,  nessa  senda,  que,  em  cooperação  internacional,  a 
autoridade  central  não  é  o  único  caminho  da  cooperação  entre  Estados,  sendo 
possível utilizar a via diplomática, o mecanismo de legalização consular (conforme o 
Decreto 84.451/1980 e a  Convenção de Viena de 1963),  ou o canal  Interpol,  por 
exemplo. Por outro lado, na persecução transnacional, as decisões de enviar ou não 
pedidos  de  assistência  internacional,  assim  como  de  definir  seu  conteúdo,  sua 
abrangência e sua finalidade processual, são sempre da autoridade competente para 
a  investigação,  isto  é,  do  Ministério  Publico  ou  da  Polícia,  ou  ainda  do  juiz,  no 
processo. 

Ademais, não se pode confundir a mera troca de informações (dados 
de  inteligência)  com o  procedimento  de  remessa  de  provas  (evidências  a  serem 
usadas em juízo). Em cooperação internacional, informações fluem corriqueiramente 
e de forma lícita por vários canais de assistência, seja diretamente entre órgãos de 
persecução, seja pelo canal policial (como a Interpol), seja no âmbito de redes de 
cooperação, a exemplo da Rede Ibero-Americana de Cooperação Jurídica (IBER-RED), 
da Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN), do Grupo de Egmont ou 
da Rede de Recuperação de Ativos do GAFILAT (RRAG).

In casu, devidamente autorizados pelo Procurador-Geral da República 
(Portarias PGR/MPF n. 839, 840 e 919 de novembro de 2014), três procuradores do 
Ministério Público Federal viajaram em missão oficial à Suíça no final daquele mês 
para tratar do pedido de cooperação enviado às autoridades suíças em agosto de 
2014. Como se percebe, a viagem oficial foi feita três meses após o envio do pedido 
formal  de  cooperação  pelo  canal  oficial,  com  a  devida  publicidade  da  missão 
mediante a  publicação dessas três  portarias  no Diário Oficial  da União,  tendo ali 
ficado expresso que caberia aos procuradores “realizar diligências referentes à Força-
Tarefa da Operação Lava Jato” entre 25 e 28 de novembro de 2014, na Suíça.

O artigo 65-A da Lei de Cooperação Internacional da Suíça (Loi sur 
l’entraide internationale en matière pénale – EIMP), de 1981, e os artigos 8º e 11 do 
Tratado suíço-brasileiro  de  Assistência  Jurídica  Internacional  em Matéria  Penal  de 
2004 (Decreto 6.974/2009) permitem expressamente a presença de autoridades do 
Estado requerente durante a execução do pedido de cooperação, especialmente se 
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isso for útil ao cumprimento das medidas solicitadas, bem como autorizam a consulta 
a autos e documentos in loco.

No pedido – encaminhado pelo ofício FTLJ/MPF n. 5315/2014, de 3 
de julho de 2014, e pelo ofício SCI/PGR 2469/2014, de 4 de agosto de 2014, com 
remessa ao exterior certificada pelo ofício 4939/2014/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, de 14 de 
agosto de 2014 –, o órgão ministerial requereu expressamente autorização do Estado 
requerido  para  “diligência  das  autoridades  requerentes  à  Suíça  para  examinar 
documentos, dados e outros materiais abrangidos por esta solicitação, no interesse 
do  melhor  desenvolvimento  da  cooperação“.  Isso  significa  que  as  autoridades 
centrais (os Ministérios da Justiça dos dois países) tinham conhecimento expresso e 
cabal do motivo da missão oficial do Ministério Público Federal à Suíça desde agosto 
de 2014.

Contatos diretos entre autoridades investigantes, em especial entre 
membros do Ministério Público do Estado requerente e do Estado requerido,  são 
considerados  boas  práticas  na  cooperação  internacional,  sendo,  inclusive, 
recomendados enfaticamente por órgãos como o United Nations Office  on Drugs 
and Crime (UNODC) e pelo G20.

Assim, a primeira entrega de documentos foi fundada na urgência e 
permitida pelo direito suíço, bem como foi certificada por recibo e documentada em 
ofício. A segunda remessa, por sua vez, ocorreu menos de dois meses depois, sem 
qualquer objeção por parte da autoridade central suíça e por uma das vias previstas 
no tratado bilateral.

Apenas recentemente, em julho de 2015, em razão de cooperação 
jurídica passiva elaborada pelas autoridades suíças, analisada nos tópicos anteriores, 
esse  órgão ministerial  tomou conhecimento de  que o  Grupo ODEBRECHT possui 
diversas  contas em nome de  offshores e  por  meio delas  realizou pagamentos  de 
valores indevidos a ex-diretores da  PETROBRAS, fatos que são objeto da presente 
ação penal. Nesse caso, ressalte-se, conforme delineado, todos os documentos foram 
remetidos a essa Força-Tarefa via DRCI e sua utilização foi devidamente autorizada 
por  esse  Juízo,  podendo,  então,  consoante  informação  expressa  do  DRCI,  ser 
abordados sem qualquer “restrição ou proibição” (Evento 1030, OUT3).

Novamente, frise-se que as provas utilizadas para instruir a denúncia 
apresentada nesses autos, no que pertine às imputações de operações transnacionais 
de lavagem de capitais realizadas no território suíço, consoante anteriormente expos-
to, foram obtidas a partir do pedido de cooperação passivo apresentado pelas autori-
dades suíças e submetido a presente Juízo nos Autos n. 5036309-10.2015.4.04.7000, 
que aportaram neste órgão ministerial pelas vias regulares (DRCI) e cujos documen-
tos de suporte tiveram sua utilização autorizada não só pelas autoridades solicitantes, 
como também pelo próprio DRCI e por este Juízo.

Destarte, não se verifica a existência de qualquer irregularidade nos 
procedimentos de cooperação jurídica internacional em matéria penal por meio dos 
quais restaram obtidos os documentos que embasaram imputações constantes da 
denúncia, observando-se regras da Constituição Federal, das leis, dos tratados e das 
melhores práticas internacionais, restando superadas as nulidades apontadas.

  63/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2.6. Das alegações de cerceamento de defesa

Os réus  MÁRCIO FARIA,  ROGÉRIO ARAÚJO,  MARCELO ODEBRE-
CHT, CÉSAR ROCHA e ALEXANDRINO ALENCAR, em reiteradas oportunidades, ale-
gam cerceamento de defesa pela negativa de acesso a procedimentos e documentos 
que serviram de base à acusação e que integram o conjunto probatório referente ao 
caso penal processado.

Em síntese, os réus afirmam que tanto o Ministério Público Federal 
quanto o juízo têm integral conhecimento de todas as provas produzidas no curso da 
Operação Lava Jato e, contudo, negam à defesa acesso a diversos desses elementos, 
que são ocultados e liberados conforme o interesse da acusação.

Sustentam, ainda, que o juízo indefere requerimentos da defesa sob 
o argumento de que não têm pertinência ao exercício da ampla defesa, com o que 
pretende limitar e mesmo se substituir aos advogados na escolha das melhores alter-
nativas defensivas.

Novamente sem razão os réus.
Os documentos e procedimentos referidos pelos defendentes foram 

exaustivamente analisados por este juízo e pelo órgão ministerial, evidenciando-se 
que todos os elementos pertinentes ao caso penal e, consequentemente, ao exercício 
do direito de ampla defesa, foram devidamente acostados aos autos. Nesse sentido, 
a título de exemplo, vejam-se às decisões judiciais constantes dos eventos 75 e 130, e 
a manifestação ministerial juntada ao evento 1031.

O Ministério Público Federal acostou aos autos todos os elementos 
informativos e de prova em que se baseou, na forma como os recebeu, assegurando 
a necessária paridade de armas.

Da mesma forma, a defesa teve acesso a todos os procedimentos re-
lacionados ao caso e, nos casos de procedimentos sigilosos, tanto a acusação quanto 
o juízo promoveram a juntada dos documentos pertinentes reclamados pelos réus.

A defesa teve e tem plena possibilidade de analisar todos esses ele-
mentos de prova e sobre eles se manifestar, com o que assegurados o contraditório e 
ampla defesa em sua plenitude. 

Parece necessário destacar, apesar de evidente, que inserido no direi-
to de ampla defesa dos acusados tão somente o acesso aos elementos de prova e in-
vestigativos que digam respeito à imputação que lhes é dirigida.

Não tem eles direito de acesso a procedimentos que envolvam dili-
gências  sigilosas  em andamento,  sobretudo  quando  referentes  a  outras  pessoas, 
como bem ponderou este juízo em relação aos procedimentos atinentes às colabora-
ções premiadas de RAFAEL ANGULO e PEDRO BARUSCO (evento 75) e se depreende 
da própria redação da Súmula Vinculante nº 14, tão citada pelos defendentes17.

Além disso, é absolutamente pacífico e claramente positivado no di-

17 Nesse sentido, a mera leitura da referida súmula e dos debates a ela atrelados (em especial a dis-
cussão desenvolvida a partir da intervenção do então Ministro Ayres Brito) evidencia que o acesso do 
advogado do indiciado se limita aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao 
exercício ao direito de defesa de seu cliente.
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reito brasileiro (artigo 400, § 1 do Código de Processo Penal), que ao juiz cabe zelar 
pela regularidade do procedimento, inclusive indeferindo os requerimentos de provas 
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nesse sentido, por todos:

HABEAS CORPUS. PECULATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, LAVAGEM DE DINHEI-
RO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDI-
NÁRIO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE. PEDIDO  
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUN-
DAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTO CONSTRAN-
GIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. É imperiosa a necessidade de racionaliza-
ção do habeas corpus, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria  
função constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder  
contra a liberdade de locomoção. 2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de  
cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais  
penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso es-
pecial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cogni-
ção mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus  
deve ser manifesta,  de constatação evidente,  restringindo-se a questões de direito  
que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. 3. Por 
um lado, ao acusado no processo penal é assegurado o direito de produção  
de provas necessárias a dar embasamento à tese defensiva; não obstante, por  
outro,  é-lhe exigida a devida justificação acerca da imprescindibilidade da  
providência requerida, sendo, portanto, facultado ao magistrado o indeferi-
mento, de forma devidamente fundamentada, das diligências que julgar pro-
telatórias, irrelevantes ou impertinentes ao deslinde da causa. 4. Ao julgador,  
que é o destinatário das provas, é conferido poder discricionário para, funda-
mentadamente, indeferir diligências que considere infundadas,  protelatórias  
ou desnecessárias à instrução criminal, levando-se em conta a imprescindibili-
dade de sua realização. 5. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando verifi-
cado que o Juiz singular indeferiu a realização de determinadas diligências de forma  
devidamente motivada, seja porque seriam meramente procrastinatórias, seja porque  
não teriam pertinência com o deslinde da causa. 6. A via estreita do habeas corpus  
não é instrumento adequado para a análise da pertinência ou não das diligências re-
queridas pela defesa quando da resposta à acusação, porquanto demanda aprofun-
dado exame do conjunto fático-probatório. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – Sexta Turma – Unânime – relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Habeas Corpus  
– 166115 – Decisão: 06/08/13 – DJE: 15/08/13) – destaques nossos

Assim, nos casos em que eventualmente o juízo tenha indeferido a 
juntada de documentos, somente exerceu seu mister jurisdicional, sem que isso im-
plique  prejuízo  à  ampla  defesa  pelo  fato  de  o  magistrado  ter  se  “substituído  à 
defesa”, como equivocadamente alegam os réus.

De se destacar, por fim, como absolutamente cediço, que a instrução 
processual penal não se encerra com a propositura da denúncia, sendo de todo pos-
sível a juntada de documentos obtidos ao longo da instrução, como expressamente 
prescrito pelo artigo 231 do Código de Processo Penal.

Em nenhum momento este órgão ministerial e o juízo processante 
efetuaram liberação deliberadamente “programada” dos elementos de prova, como 
alegam os defendentes. Os elementos de prova foram juntados tão logo recebidos e 
na forma como recebidos ou em imediata resposta aos requerimentos defensivos.
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Nesta seara, mencione-se que, quando do recebimento da denúncia 
(evento 5), este juízo, desde logo, disponibilizou às defesas acesso a “todos os ele-
mentos depositados em Secretaria, especialmente às mídias com arquivos mais exten-
sos, relativamente ao caso presente, para exame e cópia, inclusive os aludidos vídeos  
dos depoimentos dos colaboradores aqui presentes”, a fim de, justamente, garantir o 
pleno exercício do direito à ampla defesa. 

Na mesma oportunidade, consignou que “  quanto aos vídeos e áudios   
das colaborações homologadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, adianta o Juízo  
que deles não dispõe, devendo as partes eventualmente interessadas requerer direta-
mente aquela Suprema Corte  ”, alertando a defesa acerca da existência da prova e da   
necessidade de apresentação de requerimento à Corte Suprema para que fosse aces-
sada.

Não há, portanto, que se alegar surpresa quanto à existência desta 
prova e cerceamento de defesa por não ter sido acessada pelos defensores, ao con-
trário do que pretende a defesa de MARCELO ODEBRECHT em petição protocolada 
no evento 1290. Veja-se que a existência dos vídeos não era desconhecida, mas ape-
nas sua vinda aos autos deixou de ser requerida no momento oportuno, seja por es-
tratégia processual, eticamente reprovável, no propósito de buscar o reconhecimento 
de nulidade, seja por desatenção dos defensores naquele momento processual.

Assim, as defesas tiveram plena possibilidade de conhecer e se mani-
festar acerca desses elementos e das demais evidências juntadas no decorrer da ins-
trução processual, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditó-
rio e ampla defesa também neste ponto.

Ao depois, é essencial que se atente para o aspecto de que a grava-
ção da colheita dos termos de depoimento tem por propósito demonstrar a esponta-
neidade do colaborador, não o conteúdo de suas declarações. Até porque se trata de 
prova que necessariamente deve ser reproduzida em Juízo, oportunidade em que é 
submetida ao contraditório das partes. Sempre cabe ressaltar que somente os depoi-
mentos colhidos em Juízo podem ser utilizados como prova, não servindo outros co-
lhidos sem contraditório como elemento para justificar eventual condenação.

Assim, quando do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, teve a 
defesa de  MARCELO ODEBRECHT,  assim como as demais defesas, a oportunidade 
de se manifestar a respeito do conteúdo da delação de  PAULO ROBERTO COSTA, 
quando todo os questionamentos acerca do mérito poderiam ter sido feitos. Assim, 
tendo a defesa a oportunidade de ter acesso aos vídeos e não exercendo tal faculda-
de, não pode, nesta oportunidade, alegar surpresa, senão com sua própria estratégia 
processual.

Outrossim, cabe salientar que o conteúdo do depoimento escrito de 
PAULO ROBERTO COSTA é a transcrição de suas afirmações, sendo que o trecho 
apontado pela defesa foi excluído por expressa solicitação do depoente, PAULO RO-
BERTO COSTA,  que não tinha por necessário mencionado o nome de  MARCELO 
ODEBRECHT em suas declarações, como se retira do próprio vídeo indicado pela de-
fesa.

E, mais ainda, é essencial que se atente para o fato de que a respon-

  66/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

sabilização de  MARCELO ODEBRECHT,  ora buscada, decorre do conjunto das evi-
dências colacionadas aos autos; não das declarações de PAULO ROBERTO COSTA, o 
qual mantinha contatos com diretores específicos de cada empreiteira para tratar de 
assuntos relativos ao pagamento de propina, não tratando deste tema com todos os 
executivos, até por se tratar de tema por demais sensível.

Dessa forma, absolutamente improcedentes os argumentos dos réus 
quando sustentam a ocorrência de cerceamento aos seus direitos de defesa.

Ainda sustenta a defesa de MÁRCIO FARIA que deveriam ter vindo 
aos autos as eventuais provas a respeito da escuta ambiental, encontrada na cela de 
ALBERTO YOUSSEF.

Quanto a este aspecto, é essencial que se atente que o fato se en-
contra sob apuração em inquérito policial, que se encontra sob sigilo, no propósito 
da preservação das investigações, conforme os termos da súmula vinculante nº 14 do 
E. STF. Ao demais, tais aspectos são desimportantes para o desate dos autos, visto 
que nenhuma relação tem com os delitos praticados pelos réus e que são investiga-
dos nesta ação penal.

2.7. Dos alegados vícios nas colaborações premiadas

As  defesas  de  MÁRCIO FARIA e  ROGÉRIO ARAÚJO afirmam  a 
nulidade e ilicitude das colaborações premiadas referidas nos autos (bem como das 
provas delas derivadas), por comprometimento de voluntariedade em virtude de dois 
aspectos: 1) teriam sido utilizadas como único recurso cabível aos investigados para 
evitar a prisão cautelar; e 2) prevem regimes diferenciados de cumprimento da pena, 
o que resultaria na mercancia do exercício do direito de defesa.

Além disso,  entendem que o  fato  de  haver  colaboradores  com o 
mesmo advogado comprometeria a  credibilidade dos  depoimentos  prestados,  eis 
que, no interesse da ampla defesa de seus representados, o advogado franquearia 
acesso dos depoimentos sigilosos de um cliente para outro e promoveria articulação 
das versões a fim de não prejudicar nenhum deles.

Por fim,  MÁRCIO aduz que  teriam ocorrido  diversas mudanças de 
versões  nos  depoimentos  dos  colaboradores,  sem  que  a  necessária  rescisão  do 
acordo,  permitindo sonegação de  informações,  mentiras  ou ajustes  de  versões  a 
posteriori.

Um primeiro ponto que insta afastar em relação às alegações dos 
réus é a vinculação entre o encarceramento cautelar e a realização de acordo de 
colaboração premiada.

Até  o  momento,  foram  celebrados cerca  de 35  acordos  de 
colaboração premiada, sendo que 25 deles com pessoas soltas18. Portanto, mais de 
70% dos acordos foram celebrados com pessoas que não estavam sofrendo qualquer 
forma  de  constrição  à  liberdade,  sendo  que  algumas  delas  inclusive  celebraram 

18 Dado  disponível  em:  <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/resultados/a-lava-ja-
to-em-numeros>. Acesso em: 24 nov. 15.
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acordo após sua colocação em liberdade (como foi o caso emblemática de RICARDO 
RIBEIRO PESSOA).

Ou seja, em nenhum momento o Ministério Público Federal e o juízo 
competente  utilizaram  o  encarceramento  cautelar,  ou  de  qualquer  outro  meio 
coercitivo,  como  forma  de  compelir  os  investigados  a  celebrar  um  acordo  de 
colaboração premiada. Todas as prisões cautelares decretadas no curso da operação 
o foram com base nos requisitos  legais,  revisados e em sua esmagadora maioria 
ratificados pelos tribunais.

Dito  isso,  em  relação  à  minoria  de  acordos  celebrados  com 
investigados ou réus presos, deve-se acrescentar que não há nenhuma vedação legal 
à celebração de acordos nessas circunstâncias,  bem como não existe proibição de 
que  tais  acordos  tenham  como  efeito,  uma  vez  homologados,  a  soltura  do 
colaborador. Nesse sentido, completo o magistério de Andrey Borges de Mendonça:

“A segunda questão é sobre a possibilidade de benefícios não previstos em lei. Seriam  
possíveis outros benefícios – penais ou processuais - além daqueles expressamente  
previstos em lei? Como se trata de normativa benéfica ao réu, desde que não haja  
proibição – ou seja, não afronte o ordenamento jurídico - e esteja dentro do marco  
da razoabilidade, é possível que outros benefícios sejam ofertados e eventualmente  
aplicados.  Neste tema, como se trata de norma mais favorável ao réu, inexiste a  
restrição da legalidade estrita.  Ademais, é importante notar que o magistrado irá  
fiscalizar  tais  benefícios,  assim  como  o  Tribunal.  Na  Correição  Parcial  
20090400035046446, já mencionada, o TRF da 4ª Região asseverou-se que a prática  
ampliou  a  previsão  legal  para  admitir  a  previsão  de  benefícios  processuais  
(suspensão do processo, liberdade provisória, dispensa de fiança, obrigações de depor  
ou  de  realizar  determinadas  provas  pessoais...),  penais  (redução  ou  limitação  de  
penas,  estipulação  de  regimes  prisionais  mais  benéficos,  ampliação  e  criação  de  
modalidades alternativas de respostas criminais, exclusão de perdimento...), fora dos  
limites  dos  fatos  (para  revelação  de  outros  crimes  da  quadrilha...),  ou  mesmo  
extrapenais (reparando danos do crime, dando imediato atendimento às vítimas...). 
Assim, seria possível, por exemplo, propor ao magistrado a libertação do investigado,  
em liberdade provisória, sob o argumento de que houve colaboração. Embora esta  
hipótese não esteja prevista em lei, nos parece admissível. Isto porque a colaboração  
faz cessar exigências cautelares, pois indica uma diminuição do risco à prova ou de  
que o acusado voltará a cometer novos delitos ou a fugir. Segundo leciona Giulio  
Ubertis, “parece sensato afirmar que da confissão do acusado (e da indicação dos  
cúmplices) derive quanto menos a rescisão dos vínculos com aquele ambiente que  
havia  consentido  ou  favorecido  a  perpetração  do  delito  que  se  acusa”.  Por  fim,  
embora as partes tenham proposto um benefício, nada impede que posteriormente, a  
depender da colaboração, seja concedido um benefício maior. Assim, o art. 4º, §2º,  
permite que, considerando a relevância da colaboração prestada, o MP e o Delegado  
poderão  requerer  ou  representar  ao  juiz  pela  concessão  de  perdão  judicial  ao  
colaborador,  ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial,  
caso  a  colaboração  seja  ainda  mais  importante  e  efetiva  do  que  inicialmente  
verificado. Assim, o benefício aparece como um mínimo a ser concedido.”19 

19 MENDONÇA, Andrey Borges de.  A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado 
(Lei  12.850/2013). disponível  em <http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/publicacoes/custos-
legis/a-colaboracao-premiada-e-a-nova-lei-do-crime-organizado-lei-12.850-2013/view>. Acesso  em: 
24 nov. 15.

  68/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Portanto, é plenamente possível que, no acordo a ser realizado entre 
Ministério  Público  Federal  e  determinado  colaborador,  preveja-se  alteração  do 
regime  de  cumprimento  da  pena  e  a  soltura  do  colaborador,  ou  ainda  que, 
considerando a alteração do quadro fático que a celebração do acordo representa, 
seja reanalisado o preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão 
cautelar.

Veja-se ainda que a obtenção de benefícios penais e processuais é 
intrínseca ao conceito de colaboração premiada, sendo absolutamente descabida a 
irresignação defensiva nesse ponto.

Ou  seja,  para  a  celebração  dos  acordos  de  colaboração  foram 
atendidos  todos  os  ditames  legais,  tendo sido  firmados  pelo  MPF sem qualquer 
interferência do Juízo ou de qualquer outra autoridade pública, assegurando-se ainda 
aos colaboradores o direito à assistência jurídica, elemento essencial para afirmar a 
espontaneidade e a voluntariedade dos atos.

Superados esses pontos, no que se refere a outra das irresignações 
defensivas, de se observar que não há nenhuma norma legal que imponha obrigação 
de os colaboradores vinculados a um mesmo caso ou operação serem representados 
por defensores distintos.

Conforme  leciona  o  já  citado  Andrey  Borges  de  Mendonça,  a 
principal função do acompanhamento por advogado de defesa é justamente garantir 
a  voluntariedade  da  colaboração,  assegurando  que  o  colaborador  tem  plena 
consciência das vantagens e obrigações decorrentes do acordo:

“A voluntariedade da colaboração (art. 4º, caput) indica que a colaboração, embora  
não precise ser espontânea (ou seja, pode decorrer de orientação do advogado ou de  
proposta  do  MP),  não  pode  ser  fruto  de  coação,  seja  física  ou  psíquica,  ou  de  
promessa de vantagens ilegais não previstas no acordo. O legislador toma, nesse  
sentido, diversas precauções e cautelas para garantir a voluntariedade. Assim, exige-
se que em todos os atos de negociação, confirmação e execução, o colaborador esteja  
acompanhado  e  assistido  pelo  advogado  (art.  4º,  §15º).  É  a  chamada  “dupla  
garantia”, de que fala Antonio Scarance Fernandes, indicando a necessidade de que  
haja consenso do colaborador e do advogado,  sobretudo para que o colaborador  
tenha  consciência  das  implicações  penais,  processuais  e  pessoais  do  ato  de  
colaboração.”20

Não  há,  no  caso  dos  autos,  nenhum  indicativo  de  que  qualquer 
defensor  tenha  combinado  com  seus  clientes  versões  que  excluam  a 
responsabilidade criminal uns dos outros. 

Nesse  sentido,  tomando  por  exemplo  o  caso  mencionado  pelo 
próprio defendente (dos colaboradores AUGUSTO MENDONÇA,  JULIO CAMARGO, 
PAULO ROBERTO COSTA e  PEDRO BARUSCO),  observa-se  que tanto  AUGUSTO 
MENDONÇA quanto JULIO CAMARGO referiram expressamente a atuação de PAULO 
ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO no acordo de vantagens ilícitas em virtude de 
sua função pública, enquanto AUGUSTO MENDONÇA descreveu ainda com bastantes 

20 Idem, Ibidem.
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detalhes o envolvimento de JULIO CAMARGO na negociação e operacionalização de 
tais pagamentos.

Portanto,  não  há  nos  autos  nada  que  indique  que  a  atuação  da 
referida  causídica  se  deu  para  além de  sua  função de  assegurar  os  direitos  dos 
colaboradores, garantindo que tivessem plena ciência dos limites da colaboração que 
acordaram.  A afirmação de  que ela  atuou  de  forma a  limitar  a  voluntariedade e 
confiabilidade da colaboração é mera elucubração que não pode prosperar.

Por  fim,  em nenhum momento este  órgão ministerial  e  o próprio 
juízo consagraram a possibilidade de os colaboradores mentirem e posteriormente 
ratificarem seus depoimentos.

Tratando-se, contudo, de prova oral referente a fatos muitas vezes 
ocorridos há considerável lapso de tempo e praticados de maneira reiterada (com 
pequenas  variações  a  depender  do  caso),  é  normal  e  compreensível  que  sejam 
constatadas  pontuais  imprecisões  corrigidas  quando  despertada  a  memória  por 
outros elementos de prova ou quando se faz referência a um fato específico, sem que 
isso caracterize omissão ou mentira capaz de motivar a rescisão do acordo.

O fato é que, em geral, as afirmações dos colaboradores quando da 
celebração  dos  acordos  foram plenamente  corroboradas  em seus  interrogatórios 
judiciais  e  também por  outros  meios  de prova,  sem o que não seria  possível  se 
pleitear a prolação de juízo condenatório, como cediço.

Ademais, a revogação ou não de acordo de colaboração é questão a 
ser analisada pelo Ministério Público Federal e pelo juízo, sem qualquer ingerência 
dos  corréus,  a  quem interessa  tão somente  a  análise  da  confiabilidade da prova 
produzida e,  em sendo o caso,  o apontamento das imprecisões e inconsistências 
probatórias que entende existentes.

Portanto, não há nenhuma nulidade a se reconhecer também neste 
ponto.

2.8. Da alegação de nulidade por suposta existência de publicidade 
opressiva

A defesa técnica do acusado  MARCELO ODEBRECHT sustenta que 
as investigações e processos atrelados a esta Operação Lava Jato vem sendo conduzi-
dos em clima de publicidade opressiva, tendo o Ministério Público Federal orquestra-
do verdadeira “campanha” a fim de mobilizar a opinião pública contra os supostos 
atos de corrupção investigados, “inundando” os noticiários nacionais com juízos pré-
concebidos de culpabilidade.

Tal quadro, na visão dos defendentes, constitui o fenômeno da publi-
cidade opressiva (opressive publicity ou trial by media), em prejuízo à garantia funda-
mental da imparcialidade judicial consagrada no artigo 5º, LIV da Constituição, sendo 
que no direito comparado norte-americano e europeu tal fenômeno é causa de nuli-
dade ou motivo para punição dos responsáveis.

A análise do aspecto questionado pela defesa perpassa por dois pon-
tos fundamentais: 1. a publicidade dos atos processuais, assegurada constitucional-
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mente, e 2. a ponderação entre os direitos à livre expressão (incluindo o direito coleti-
vo à informação) e a um julgamento justo e imparcial. Primeiramente, deve-se ressal-
tar que a publicidade dos atos processuais é princípio constitucional instituído no in-
ciso LX do artigo 5º da Constituição, podendo ser restringida somente quando a de-
fesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A publicidade dos atos judiciais é 
assegurada ainda pelo que dispõe o artigo 93, IX da Constituição, que deixa bastante 
claro que o direito coletivo à informação21 é sustentáculo da regra da publicidade.

A publicidade dos atos processuais é, assim, princípio instituído não 
só em favor do próprio processado, evitando que a prática de eventuais atos arbitrá-
rios de poder seja mascarada pelo manto do sigilo, quanto em defesa do interesse 
democrático, assegurando o acesso público à informação.

Nesse sentido, o eminente ministro da Suprema Corte, Gilmar Ferrei-
ra Mendes, destaca que uma das funções da publicidade é conferir legitimidade e ga-
rantia de controle das decisões judiciais, não só pelas partes, como também pela opi-
nião pública:

“A publicidade dos atos processuais é corolário do princípio da proteção judicial efeti-
va. As garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal apenas  
são eficazes se o processo pode desenvolver-se sob o controle das partes e da opinião  
pública. Nesse sentido, Ferrajoli afirma tratar-se de uma garantia de segundo grau  
ou garantia de garantias.
Assim, ao lado da motivação, a publicidade é fonte de legitimidade e garantia de  
controle, pelas partes e pela sociedade, das decisões judiciais.
(…)
Observe-se, oportunamente, que a Constituição de 1988 institui uma ordem demo-
crática fundada no valor da publicidade (Offentlichkeit), substrato axiológico de toda  
a atividade do Poder Público. No Estado Democrático de Direito, a publicidade é a  
regra; o sigilo, a exceção, que apenas se faz presente, como impõe a própria Consti-
tuição, quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XX-
XIII) e quando não prejudique o interesse público à informação”22.

A regra da publicidade é fortalecida quando se trata do processa-
mento de atos da Administração que, assim como os atos processuais, tem a publici-
dade erigida à categoria de princípio reitor, na forma do artigo 37 da Constituição. 
Assim, ainda que não se trate de regra absoluta, eis que pode ser eventualmente mi-
tigada quando em confronto com outros direitos fundamentais, é inegável o valor de 
preponderância que a publicidade assume em casos semelhantes aos dos autos, nos 
quais se discute a prática de crimes no seio da Administração Pública, com envolvi-
mento de funcionários públicos:

“Na verdade, não se pode negar que o 'deslocamento' do interesse público para o ou-
tro lado da balança (antes da reforma, poderia ser invocado para justificar o segredo;  

21 Sobre o caráter coletivo do direito à informação, veja-se, por todos, o ensinamento de José Afonso  
da Silva: SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. p. 262 e 263.
22 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 407/408.
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agora dá sustentação à publicidade) traduz uma opção por reforçar o caráter público  
do processo. Ainda que a intimidade das pessoas envolvidas possa ser sacrificada, é  
possível preservar a publicidade, em face do direito público à informação. Contudo,  
isso não quer dizer que a Constituição tenha aprovado uma regra absoluta de pre-
ponderância, mas sim que o legislador ordinário deverá proceder à ponderação des-
ses dois valores, ainda que se reconheça maior peso abstrato à liberdade de informa-
ção. Um dos critérios possíveis de ser adotado para reduzir a proteção à intimidade é  
o fato de o processo tratar de pessoas públicas (servidores públicos, agentes políticos,  
etc.) e seu objeto estar relacionado com o exercício de suas funções públicas. Ainda  
que não seja editada a lei prevista no dispositivo, nada obsta que esse critério de  
ponderação seja utilizado pelos juízes ao apreciar a conveniência de decretar sigilo  
por exigência de preservação de fatos íntimos contidos no processo”23. 

A divulgação de informações por este órgão ministerial foi calcada 
exatamente nessas premissas: considerada a publicidade dos atos processuais, asse-
gurar o atendimento ao interesse social e democrático à informação sobre a investi-
gação e processamento de atos de corrupção atribuídos a funcionários públicos, en-
volvendo verbas igualmente públicas. 

Em momento algum houve a utilização dos media para promover in-
devida indução a prévio julgamento condenatório na opinião popular. Limita-se a in-
formar à população os rumos da investigação e os resultados até então obtidos (que 
não estejam assegurados por sigilo, evidentemente).

A hipótese não se amolda, em absoluto, à alegada existência de uma 
publicidade opressiva, como alegam os defendentes. 

Fala-se em publicidade opressiva ou trial by media nas hipóteses em 
que realizada cobertura midiática tendenciosa de determinado caso penal ainda não 
julgado, incutindo na opinião pública um pré-julgamento de condenação que pode 
influir no ânimo do julgador, sendo prejudicial ao direito a um julgamento justo e im-
parcial.

Tal situação não pode ser confundida com a mera informação, à po-
pulação, dos dados processuais públicos, como faz o Ministério Público Federal em 
repeito ao princípio democrático do qual o direito à informação é consequência ina-
fastável. Veja-se, inclusive, que, em verdade, em nenhum momento os defendentes 
conseguiram exemplificar situação na qual o órgão ministerial tenha induzido prejul-
gamento.

De se destacar,  inclusive, que os próprios advogados de defesa se 
servem da mídia jornalística para difundir suas teses24, o que, em princípio, está em 
consonância com o princípio da publicidade na mesma medida em que as divulga-
ções ministeriais.

Não há nenhuma base para que se atribua ao Ministério Público Fe-

23 SCHREIBER, Simone. Notas sobre o Princípio da Publicidade Processual no Processo Pena. Revista 
SJRJ, v. 20, n. 36, p. 133-148, abr. 2013. Disponível em 
<http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/381/339>. Acesso em 23 nov. 15.
24 Nesse sentido, como exemplo por todos: <http://m.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1695862-no-
va-prisao-e-ilegal-inconstitucional-e-abusiva-diz-defensor-de-odebrecht.shtml?mobile>.  Acesso  em 
25 nov. 15.
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deral indevida divulgação de informações. Ao contrário, conforme noticiado pela mí-
dia nacional, quem pretendeu se servir de falsas informações em favor próprio foram 
os acusados.

Nesse sentido, a revista Época divulgou a apreensão de e-mails nos 
quais MARCELO ODEBRECHT organiza a elaboração de um dossiê com contrainfor-
mações, que seria fornecido à revista para divulgação com o único objetivo de, em 
momento posterior, possibilitar que a empresa desmentisse as informações e assim 
lançasse descrédito sobre as investigações25.

Destaque-se, por fim, que para além da genérica e abstrata suposi-
ção dos defendentes, não há nenhum elemento que indique que a cobertura jornalís-
tica dada ao caso esteja influindo indevidamente no ânimo dos respectivos julgado-
res. 

O magistrado de primeira instância acompanha a investigação desde 
seu nascedouro, muito antes de qualquer exposição midiática, e tem conhecimento 
do caso com suficiente afastamento da opinião pública. O mesmo se diz dos julgado-
res das instâncias superiores, habituados à opinião pública com a qual diuturnamente 
tem que lidar no desempenho de seus ofícios e a cujo controle, como dito, estão sub-
metidos por disposição constitucional.

Diante de todo o exposto, absolutamente infundadas as alegações 
da defesa de que haveria nulidade ou ilícito em decorrência de publicidade ofensiva 
por ato de Ministério Público Federal. 

3. MÉRITO

Superadas  as  preliminares  alegadas  pelos  defendentes,  passa-se  à 
análise de fundo da questão penal deduzida em juízo. 

3.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
3.1.1. Crimes Complexos e sua demonstração por meio da prova 

indiciária

Antes de se passar à análise das provas, para, a partir delas, concluir  
pela presença de juízo de convicção, suficiente para uma condenação criminal,  da 
existência dos crimes e da sua autoria, é necessário, ainda que brevemente, abordar 
algumas premissas teóricas relevantes.26

Tratam os presentes autos de complexo esquema criminoso pratica-
do em variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e priva-
do.

A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacio-

25 Disponível  em  <  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/10/policia-federal-desco-
bre-tentativa-de-marcelo-odebrecht-plantar-noticias-falsas.html >, acesso em 25/11/15.

26 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte 
obra: DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e  
presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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nava de forma espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de cor-
rupção que era praticado com elevado grau de sofisticação, envolvendo a realização 
de acordo prévio e genérico de corrupção que posteriormente era concretizado em 
situações específicas com a utilização de diversos e velados mecanismos (encontros e 
trocas de mensagens pelas mais diversas formas, recurso a intermediários, prática de 
atos funcionais aparentemente lícitos, celebração de contratos ideologicamente fal-
sos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.)

O ponto aqui é que disso tudo flui que os crimes perpetrados pelos 
investigados são de difícil prova. Isso não é apenas um “fruto do acaso”, mas sim da 
profissionalização de sua prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos 
réus. 

Ficou bastante claro que os envolvidos buscavam, a todo momento, 
aplicar técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de 
identificação pelos órgãos de repressão penal  do Estado.  Nesse sentido,  citam-se 
como exemplos: a frequente utilização de códigos em conversas telefônicas e telemá-
ticas, o registro documental de atividade ilícitas de forma dissimulada (como são pro-
va as anotações referentes às atividades do cartel na forma de campeonato esportivo 
ou mesmo de “bingo”), as anotações em agendas de códigos e iniciais de nomes de 
modo cifrado, e a atuação conjunta entre os denunciados relacionados a diferentes 
empreiteiras, inclusive com aparente conhecimento prévio dos futuros passos da in-
vestigação policial27. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de 
poder e se, simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? 
A solução mais razoável  é reconhecer a dificuldade probatória e,  tendo ela como 
pano de fundo, medir adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultanea-
mente todas as garantias da defesa. 

Nesse sentido, no julgamento da AP 470, que não coincidentemente 
era, também, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se mani-
festou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estu-
pro:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminal-
idade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do sistema de  
vigilância. No  estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso  
determina  que  se  atenue  a  rigidez  da  valoração,  possibilitando-se  a  con-
denação do acusado com base na versão da vítima sobre os fatos confrontada  
com os indícios e  circunstâncias que venham a confortá-la.  Nos delitos  de  
poder não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso,  
maior a facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados,  
destruição de documentos,  aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a  
clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e ló-
gica na interpretação dos fatos). Dai a maior elasticidade na admissão da prova  
de acusação, o que em absoluto se confunde com flexibilização das garantias  
legais (…) A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o  
maior valor das presunções contra ele erigidas.  Delitos no âmbito reduzido do 

27 Quanto a este ponto, remete-se ao relatório policial apresentado no evento 90 dos autos 5073645-
82.2014.4.04.7000.
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poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil com-
provação pelas chamadas provas diretas. (…) A essa consideração, agrego que,  
em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta é a  
única disponível e a sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito  
positivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados crim-
inais a ordem jurídica e a sociedade (fl. 52.709-11)”.

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não 
deixam provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação 
e se confere o devido valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não 
serão jamais punidos e a sociedade é que sofrerá as consequências. 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir 
seu voto no mesmo feito, destacando a importância dos elementos indiciários para 
demonstrar o dolo em delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulen-
ta). Perceba-se:

“(...) Nos delitos societários e, em especial, nos chamados “crimes de colarinho  
branco”, nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a conde-
nação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse campo.
O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do  
que acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa, caracteriza-
da pela adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administra-
ção de uma instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo teme-
rárias, ambas tipificadas como crimes?
É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um  
divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no conjunto de  
indícios confirmados ao longo da instrução criminal, que acabam evidencian-
do a intenção delituosa dos agentes, do que nas quase sempre raras provas di-
retas do comportamento ilícito, sobretudo no que toca ao dolo.
Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Pe-
nal, a prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo rela-
ção com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou ou-
tras  circunstâncias”,  deixando evidente  a  possibilidade  de  sua utilização –  
sempre parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra obter uma prova  
direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios  
pode assumir a condição de prova suficiente para a prolação de um decreto conde-
natório, nesse tipo de delito.
Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás,  adverte Nicola  
Framarino dei Malatesta:
“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a  
certeza pode provir deles”.
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se in-
serem, portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados -  
no conceito clássico de prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado de  
forma a possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual.
(...)” - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos au-
tores sobre evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há dife-
rença de natureza entre prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios 
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não passa de preconceito. 
Michele Taruffo28, por exemplo, afirma que:

“(...)  el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado por  
una o mas inferencias que deben estar fundamentadas em circunstancias precisas  
y em criterios (cuando sean necesarios) reconocibles. Desde el punto de vista de la  
estructura lógica y del empleo de las máximas de experiencia, estas inferencias no  
son distintas de las que se formulan em el ambito de la valoracion de las pruebas in-
directas. Tanto em un caso como em el outro, em efecto, se trata siempre de vincular  
una circunstancia com una hipotesis de hecho por medio de una regla de inferen-
cia” - sem destaque no original.

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova 
indiciária. Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão profe-
rida na década de 90 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual admi-
tiu tal legitimidade. Eis o trecho da decisão:

“(...) en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración  
de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, en de-
terminadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indi-
cios  o las  presunciones  como base  de  sus pronunciamientos,  cuando de aquéllas  
puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday,  
Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)”29.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, já em 1978, em Irlanda vs. 
Grã-Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção para 
além da dúvida razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el  
criterio de la prueba más allá de la duda razonable. Sin embargo tal tipo de prueba se  
puede obtener de la coexistencia de inferencias suficientemente consistentes, claras y  
concordantes o de similares presunciones de hecho no rebatidas”30. Tal entendimento 
foi  reiterado nos casos Salman vs.  Turquia,  de 27/06/2000,  Tamlin vs.  Turquia,  de 
10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/200431. 

Também o Tribunal Constitucional Espanhol, na STC 137/2005, reafir-
mou o entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de 
prova direta, a prova indiciária pode sustentar uma condenação sem que seja violada 

28 Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
29 Esther Elisa Angelán Casanovas. La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y 
lavado de activos.Jornada contra el crimen organizado: narcotráfico, lavado de activos, corrupción, tra-
ta y tráfico de personas y terrorismo. Santo Domingo (República Dominicana): Comissionado de Apoyo 
a la Reforma y Modernización de la Justicia. Mar. 2010. Disponível em: <http://www.comisionadodejus-
ticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN%20ORGANIZADO.pdf>.  Acesso 
em: 19 maio 2012, p. 49.
30 Apud  Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del 
juez.  Disponível em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso 
em: 19 maio 2012.
31 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.  
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
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a presunção de inocência, sempre que parta de fatos provados e que se possa inferir 
o delito de indícios por um processo mental racional e conforme as regras do critério 
humano32. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626 sentenças do Tribunal Su-
premo Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.33

Andrey Borges de Mendonça expõe a essencialidade da prova indici-
ária com relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

“A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do delito de  
lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela utilização e  
aceitação da prova indireta/indiciária, notadamente para comprovar os dois aspectos  
centrais da produção probatória do delito de lavagem, quais sejam: a origem ilícita  
dos bens, valores e direitos e o elemento subjetivo do tipo. O uso de indícios é de im-
portância inquestionável para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir  
as carências da prova direta em processos penais relativos a atividades delitivas en-
quadradas naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será ha-
bitual que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita  
dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto,  a prova indiciária adquire  
especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo se afirmado  
que se trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem [LOMBARDERO EX-
PÓSITO, Luis Manuel]. Realmente, é a utilização da prova indiciária que poderá  
permitir uma eficaz persecução penal dos delitos de lavagem, impedindo que  
a impunidade reine nesta espécie de delitos. No Brasil, esta importância ainda  
não foi visualizada por parcela da doutrina e da jurisprudência, que continua a pos-
suir enorme resistência em aceitar a possibilidade de condenação com base em “indí-
cios”. Porém, esta resistência se deve, em parte, a um equívoco na fixação dos concei-
tos. A palavra indícios é polissêmica e foi empregada pelo próprio legislador, no CPP,  
de diversas maneiras diferentes, com sentidos variados em relação ao distinto mo-
mento  processual  em  que  é  utilizada.  Em  um  desses  sentidos,  o  legislador  faz  
menção aos “indícios de prova”, referindo-se a um conjunto de provas que permita  
um juízo de probabilidade. (…). Porém, veja que a expressão indícios, neste sentido,  
deve ser interpretada não como prova indireta, mas sim como um conjunto de provas  
que demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada (…). Em outras palavras, a  
expressão indícios, nesta acepção, está se referindo a uma cognição vertical (quanto  
à profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição sumária, não profunda, em  
sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a pro-
lação de uma sentença condenatória. Vale destacar que o próprio STF já reconheceu  
esses sentidos polissêmicos [STF – RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios  
de prova” não podem ser confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada  
no art. 239 do CPP, aqui considerada em sua “dimensão probatória”. (…). Assim, ao  
contrário do que alguns afirmam,  a prova indiciária pode – e no caso da lav-
agem, deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada  
para embasar um decreto condenatório, pois permite uma cognição profunda  
no plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua cognição acima de  
qualquer dúvida razoável”34 - sem destaque no original.

32 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.  
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
33 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.  
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
34 Andrey Borges de Mendonça, Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem 
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O Supremo Tribunal Espanhol,  no mesmo sentido, já externou que 
em delitos como tráfico de droga o usual é contar apenas com provas indiciárias, e 
que o questionamento de sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarre-
taria a impunidade das formas mais graves de criminalidade (STS35 1637/199936, repe-
tido em outros julgamentos). Chegou a afirmar que “(...) pretender contar com prova  
direta da autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma ingenuidade  
inadmissível (...)” (STS 866/2005). Se os indícios são meios aptos para condenação, 
como qualquer outra prova, só se pode compreender que o STE quis, com isso, afir-
mar a necessidade de alguma flexibilização do standard de prova para casos de prova 
mais difícil, conforme sustentado pela Ministra Rosa Weber quando fez a analogia 
com o estupro. Tudo isso, evidentemente, respeitado o standard beyond a reasonable  
doubt. 

O próprio entendimento segundo o qual “não é exigida prova cabal” 
do crime antecedente da lavagem de dinheiro, que foi externado exemplificativamen-
te  nas  apelações  criminais  2000.71.00.041264-1  e  ACR  2000.71.00.037905-4  pelo 
TRF4, citadas por Moro37, indica a assunção da necessária flexibilização de standard 
dentro dos limites permitidos pelo modelo beyond a reasonable doubt.

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios, 
no sistema do livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, 
mesmo quando baseada em presunções hominis. 

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 
1ª Turma do STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de 
prova direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a 
dedicação do agente a atividades delitivas podia ser inferida da quantidade dos en-
torpecentes apreendidos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE  
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DRO-
GA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILI-
DADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. IN-
DÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO  
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMEN-
TO NA VIA ELEITA.  ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNS-
TÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº  
11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM  
DENEGADA. 1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da cau-
sa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários  
para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas  
e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de pre-
sunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório  
seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos condu-
centes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio  

de dinheiro: prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
35 Sentença do Tribunal Supremo.
36 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
37 Sergio Fernando Moro. Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XII, n. 41, p.11-14, abr./jun. 2008.
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processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presun-
ções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puni-
endi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova  
indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada,  
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência  
de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto  
Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-
162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, jul-
gado  em  06/10/2009,  DJe-213  DIVULG  12-11-2009  PUBLIC  13-11-2009  EMENT  
VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras,  o julgador pode, mediante um fato devi-
damente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocí-
nio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela  
ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5.  
A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema alta-
mente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a  
esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento moti-
vado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, pratica-
mente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juí-
zo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão  
de grande quantidade de droga é fato que permite concluir,  mediante raciocínio  
dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além dis-
so, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo  
de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de  
cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como esta-
vam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de facha-
da que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos anteceden-
tes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante.  
8. Ordem denegada” (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque  
no original.

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios 
“são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. En-
tretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico  
e próximo”.

Em conclusão, há farta doutrina e jurisprudência, brasileira e estran-
geira, que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um decreto 
condenatório. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibi-
lidade em casos de crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os delitos 
de poder. Conduz-se, pois, à necessidade de se realizar uma valoração de provas que 
esteja em conformidade com o moderno entendimento da prova indiciária.

3.1.2. Modernas técnicas de análise de evidências

As duas mais  modernas teorias  sobre evidência  atualmente são o 
probabilismo, na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui 
de se realizar uma profunda análise teórica delas, mas apenas de expor seus princi-
pais pontos, a fim de usar tal abordagem na análise da prova neste caso.38

38 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte 
obra: DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e  
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Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de pro-
babilidades condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de 
uma hipótese com base em evidências apresentadas. Na linguagem probabilística, 
uma evidência E confirma ou desconfirma uma hipótese H. Contudo, a vertente pro-
babilística de análise de prova apresenta inúmeras dificuldades para as quais ainda 
não foi apresentada resposta convincente, como o problema das probabilidades inici-
ais, a complexidade dos cálculos, o problema da classe de referência, o paradoxo das 
conjunções, as evidências em cascata etc.

Já de acordo com o explanacionismo, a evidência é vista como algo 
que é explicado pela hipótese que é trazida pela acusação ou pela defesa. O explana-
cionismo tem por base a lógica abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders Peirce no 
início do século XIX. Para se ter ideia da força que assumiu a abdução, que foi deno-
minada inferência para uma melhor explicação (“inference to the best explanation”) 
pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80 em que Umberto Eco,  
junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso dessa lógica em 
inúmeras passagens de Sherlock Holmes. Na linguagem explanacionista, a hipótese 
fática H que é tomada como verdadeira é aquela que melhor explica a evidência E, ou 
o conjunto de evidências do caso. Assim, a melhor hipótese para a evidência consis-
tente em pegadas na areia é a hipótese de que alguém passou por ali. O explanacio-
nismo apresenta diversas vantagens, havendo pesquisas que indicam que jurados e 
juristas refletem sobre as provas segundo a lógica explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas 
de análise aquilo que todos nós, investigadores, juristas, advogados, promotores e ju-
ízes, já fazemos no dia a dia. A mesma lógica é seguida por médicos em diagnósticos, 
por mecânicos, etc. A inteligência artificial tem aplicado ligações explanatórias para 
realizar  análises computacionais de situações e apontar prováveis diagnósticos ou 
conclusões. No viés explanacionista, a hipótese que deve ser adotada como verdadei-
ra é aquela que melhor explicar as provas colhidas. 

Combinando o explanacionismo com o standard de prova da acusa-
ção, que se identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se che-
gar à conclusão quanto à condenação ou absolvição do réu.

3.1.3. Standard de prova

O melhor  standard de prova que existe foi desenvolvido no direito 
anglo-saxão, e é o “para além da dúvida razoável”. Esse standard decorreu da consta-
tação, pelas cortes inglesas no século XVII, de que a certeza é impossível, e de que,  
caso exigida certeza,  os jurados absolveriam mesmo aqueles réus em relação aos 
quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam aplicando o “reasonable  
doubt standard”, que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública americana.

Certeza, filosoficamente falando, é um atributo psicológico e significa 
ausência de capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito da falta 
de criatividade do indivíduo do que a respeito da realidade. Toda evidência, por natu-

presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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reza, é plurívoca. A partir de cada evidência, teoricamente, podem-se lançar infinitas 
hipóteses explicatórias, muito embora muitas vezes apenas poucas delas poderiam 
ser consideradas plausíveis.

Assim, o que se deve esperar no processo penal é que a prova gere 
uma convicção para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para 
além de uma dúvida meramente possível. É possível que as cinco testemunhas que 
afirmam não se conhecer, e não conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes 
razões que o suspeito matou a vítima, mas isso é improvável.

A Suprema Corte Americana traçou alguns parâmetros para a dúvida 
razoável. Ela é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v.  
Louisiana, 1990), mas é mais que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California, 
1994).

Aos poucos, o melhor  standard, para além da dúvida razoável, vem 
sendo incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências 
à expressão “dúvida razoável”.39 O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a 
questão da exigência de prova para a condenação, discorrendo que o  standard de 
condenação criminal:

(…) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado  
já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas que sur-
jam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão dos acusados não fo-
rem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação.  
Lembremos que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da 'dúvi-
da razoável' em 'certeza absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fl. 53.118-53.119).

3.1.4. Autoria no contexto da nova criminalidade

Os  delitos  consequentes  da  moderna  criminalidade  (como  crimes 
macroeconômicos e societários) possuem algumas características peculiares, erigindo 
novas questões, inclusive em torno de autoria, conforme já se vem reconhecendo e 
enfrentando (v.g. as discussões acerca da “denúncia geral”, em contraposição à gené-
rica, e da aplicação da teoria do domínio do fato em relação crimes societários).

Tais delitos constituem fenômeno criminológico próprio a demandar 
arcabouço hermenêutico específico. Aliás, foi a tentativa de estender a dogmática tra-
dicional, aplicável aos crimes “comuns”, à seara dos crimes modernos que demons-
trou a sua insuficiência e a revisão de alguns conceitos nesse campo. 

A doutrina e a jurisprudência têm mostrado avanços nessa questão, 
interessando-nos aqui, especificadamente, a questão da autoria em crimes praticados 
no âmbito de organizações empresariais.

Em crimes dessa modalidade, pertinente o destacado pelo d. juiz fe-
deral Sergio Eduardo Cardoso, em sentença nos autos nº 0000327-29.2002.404.7209, 
no sentido de que “ao contrário dos chamados crimes de sangue, cuja autoria é dire-

39 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presun-
ções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova para con-
denação criminal é analisado.
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ta e imediatamente apreendida a partir da ação quase instantânea, os crimes de co-
larinho branco, dentre os quais figura o dos presentes autos, exigem instrumentos 
técnico-jurídicos inerentes a uma dogmática que dialogue com as características 
peculiares das organizações corporativas contemporâneas”40. 

Nesse sentido,  decisões judiciais  importantes  em relação a  crimes 
praticados por organizações criminosas e no âmbito de organizações empresariais 
vêm incorporando e desenvolvendo não somente a teoria do domínio do fato como 
também uma de suas vertentes específicas, a teoria do domínio da organização.

Consoante aponta a mais moderna doutrina, a teoria do domínio do 
fato, desenvolvida sobretudo a partir das formulações de Claus Roxin, possibilita mais 
acertada distinção entre autor e partícipe, permitindo melhor compreensão da coau-
toria e da figura do autor mediato. De acordo com essa teoria, nas palavras de Jorge 
de Figueiredo Dias: 

“Autor é, segundo esta concepção e de forma sintética e conclusiva, quem domina o  
facto, quem dele é “senhor”, quem toma a execução “nas suas próprias mãos” de tal  
modo que dele depende decisivamente o se e o como da realização típica; nesta pre-
cisa acepção se podendo afirmar que o autor é a figura central do acontecimento.  
Assim se revela e concretiza a procurada síntese, que faz surgir o fato como unidade  
de sentido objectiva-subjectiva: ele aparece, numa sua vertente como obra de uma  
vontade que dirige o acontecimento, noutra vertente como fruto de uma contribuição  
para o acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo”41

 
Segue o doutrinador, reproduzindo os ensinamentos de Roxin, de-

monstrando que o domínio do fato que determina a responsabilização do agente por 
autoria pode se dar de três maneiras:

“O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é ele próprio quem  
procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com seu próprio  
corpo (é o chamado por Roxin domínio da acção que caracteriza a autoria imedi-
ata). Mas pode também dominar o facto e a realização típica mesmo sem nela fisica-
mente participar, quando domina o executante através de coacção, de erro ou de um  
aparelho organizado de poder (quando possui o domínio da vontade do executante  
que caracteriza a autoria mediata). Como pode ainda dominar o facto através de  
uma divisão de tarefas com outros agentes, desde que, durante a execução, possua  
uma função relevante para a realização típica (possuindo o que Roxin chamou o  
domínio funcional do facto que constitui o signo distintivo da co-autoria)”.42

Duas conclusões nos interessam do trecho transcrito: 1) a realização 
pessoal dos elementos do tipo sempre caracteriza autoria, seja na vertente domínio 
de ação ou domínio funcional do fato; e 2) no âmbito do domínio da vontade, a atua-
ção do autor mediato perante o imediato pode se dar por 3 formas distintas: coação, 
erro ou por meio de um aparelho organizado de poder.
40 Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, sentença publicada em 22/3/2012, fl. 798-

800v.
41 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina 
geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 765/766.
42 DIAS, idem, p. 767/768.
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Na última das modalidades de autoria mediata, a chamada teoria do 
domínio da organização, o autor mediato responde juntamente, em coautoria, com o 
executante da ordem (autor pelo domínio da ação). Nas palavras de Luís Greco e Ala-
or Leite: 

“Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória e menos  
questionada de  autoria mediata por meio de um  instrumento plenamente re-
sponsável. Trata-se da terceira forma de autoria mediata: além do domínio sobre a  
vontade de um terceiro por meio de erro ou de coação, propõe Roxin, de forma ori -
ginal, que se reconheça a possibilidade de domínio por meio de um aparato or-
ganizado de poder, categoria que ingressou na discussão em artigo publicado por  
Roxin em 1963 na revista Goltdammer’s Archiv für Strafrecht,37 e que é objeto con-
stante das manifestações de Roxin.38 Aquele que, servindo-se de uma organiza-
ção verticalmente estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, emite  
uma ordem cujo  cumprimento  é  entregue a  executores  fungíveis,  que fun-
cionam como meras engrenagens de uma estrutura automática, não se limita  
a instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados. (...)”

Em que pese Roxin43 refute aplicação da teoria do domínio da organi-
zação no âmbito empresarial por entender que somente se amolda a organizações 
dissociadas da ordem jurídica, é fato que a teoria foi desenvolvida de forma autôno-
ma tanto na aplicação jurisprudencial quanto na sua adaptação a outros países, de 
forma a se admitir tal possibilidade. Para Roxin, tal Teoria somente se amolda a orga-
nizações dissociadas da ordem jurídica., visto que ninguém está obrigado a cumprir 
ordens ilegais, ou antijurídicas. Em suas palavras,

“… cuando de una organizacion que trabalja em el marco de legalidad debe esperar-
se que no hay que obedecer las órdenes antijurídicas”44

Esse um dos aspectos cruciais a serem enfrentados no caso em tela: 
não se trata somente da estrutura organizacional de uma empresa privada, legitima-
mente constituída; mas sim de uma estrutura criminosa, que permeia o setor público 
e também o setor privado, entre estas as empresas do grupo ODEBRECHT.

Qual seja, as estruturas  formalmente lícitas das empresas do grupo 
ODEBRECHT encontram-se permeadas de atores que se valem de ações ilícitas para 
obter contratos públicos da PETROBRAS e portanto ganhos indevidos para as empre-
sas do grupo. Suas condutas, formal e aparentemente lícitas, estão forjadas a partir 
de práticas criminosas, seja na obtenção de informações privilegiadas para participar 
de licitações públicas, mediante o pagamento de propinas a agentes políticos e em-
pregados públicos, seja de arranjos entre os participantes dos certames, outras em-
presas, como está demonstrado nos autos.

43 Nesse sentido, vale destacar que a preocupação central de Roxin é a questão da responsabilização  
dentro de aparatos estatais, quando nelas presentes estruturas voltadas à prática de de ações crimino-
sas.
44 ROXIN, Claus. Autoria y Dominio del Hecho em Derecho Penal, p. 729. Barcelona, Marcial Pons, 7ª 
ed., 2000.
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Salienta Jescheck, em seu Tratado de Direito Penal45,

“En la jurisprudencia del BGH dominaba hasta el momento la teoría subjetiva (vid  
supra § 61 IV 2). En sua aplicación posterior ha ejercido influencia la problemática  
relativa a los crímenes violentos cometidos durante el nacional-socialismo que se  
planteó tras la segunda grerra mundial. En la condena por los asesinatos ordenados  
en el marco de organizaciones, los tribunales han rehuido aceptar la autoría cuando  
los ejecutores vivían bajo la esfera de influencia de quienes los ordenaban y, en lugar  
de aquélla, se decidían por la complicidad sobre la base del la teoría subjetiva de la  
participación.  Entretanto, la última jurisprudencia ha introducido  con fuerza  
criterios objetivos en la anterior teoría puramente subjetiva, recurriendo a una  
valoración global  em la que se destaca como punto de apoyo el interés y el  
domínio de hecho o, por lo menos, la voluntad de dominarlo. Por medio de  
este acercamiento podría ser alcanzado, em cuanto a sus resultados, un con-
senso suficiente para la gran mayoria de los casos.”

Como refere o autor alemão, há que ser compreendido o problema 
da autoria a partir de todo o contexto (e do conteúdo) da prova: a partir da análise 
do ato em si, da compreensão de quem tem interesse na sua prática, de quem se be-
neficia com o resultado e portanto atua voluntariamente de modo a dominar sua 
ocorrência.

Nesse sentido, Bruna Martins Amorim Dutra não apenas aponta que 
referida teoria é aplicada para dirigentes de empresas pelo próprio Superior Tribunal 
Alemão46, como defende tal possibilidade no âmbito doutrinário e indica que assim 
vem sendo aplicada pelos tribunais brasileiros:

“Conforme é sabido, a teoria do domínio do fato ou teoria objetivo-subjetiva, pionei-
ramente apresentada por Hans Welzel na obra Studien zum system des strafrechts e  
desenvolvida por Roxin em sua monografia Täterschaft und Tatherrschaft10, propug-
na que é autor aquele que realiza um aporte relevante para o cometimento do crime  
e possui o ânimo de dirigir a realização do fato. Trata-se de um conceito ontológico,  
uma vez que deriva da realidade fática. Em síntese, o autor delitivo seria aquele que  
detivesse o efetivo controle do fato criminoso, sendo “señor y dueño de su decisión y  
su ejecución, y con esto, dueño y señor de ‘su’ hecho, al cual le da forma consciente-
mente en su existencia y en su forma” (Welzel, 2007, p. 82-83).
Por conseguinte, os requisitos caracterizadores do domínio do fato em virtude  
do domínio da organização devem ser estabelecidos de modo a viabilizar a  
identificação do controle da empreitada criminosa por parte do dirigente da  
estrutura de poder, sob os pontos de vista objetivo e subjetivo. Nesse contexto,  
conforme defende Kai Ambos (1999, p. 133-165), a desvinculação do aparato  
em relação ao ordenamento jurídico não parece ser um pressuposto indispen-

45 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal,  Parte General.  Granada: Editorial Comares, 
2002, pp. 703/4. Grifou-se.
46 Nesse sentido, conclui que “a jurisprudência do Superior Tribunal Federal alemão se pacificou no 
sentido de admitir  a aplicabilidade da construção roxiniana aos casos de delinquência empresarial, 
conquanto que satisfeitos os requisitos para a configuração do domínio da organização pelo dirigente 
da empresa”. DUTRA, Bruna Martins Amorim. A aplicabilidade da Teoria do Domínio da Organiza-
ção no âmbito da criminalidade empresarial brasileira, in Inovações no Direito Penal Econômico –  
Contribuições Criminológicas Político-Criminais e Dogmáticas. Organizador: Artur de Brito Gueiros Sou-
za. Brasília: ESMPU, 2011. p. 231.
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sável para a configuração do domínio da organização.
Argumenta Claus Roxin (2000, p. 276-278) que, nas organizações associadas ao Di-
reito, existiria a devida expectativa de que as ordens ilícitas não fossem cumpridas,  
motivo pela qual não haveria substitutibilidade dos executores, uma vez que estes  
deveriam ser recrutados individualmente para o plano delitivo. Todavia, tal sustenta-
ção recai no próprio requisito da fungibilidade, demonstrando ser este o verdadeiro  
fator imprescindível para a caracterização do domínio da organização.
Com efeito, é a fungibilidade dos executores que permite identificar o funcionamento  
automático da organização, de modo que “o atuante imediato é apenas uma rolda-
na substituível dentro das engrenagens do aparato de poder” (Roxin, 2008, p. 324).  
Assim, malgrado o destinatário da ordem ilícita seja livre – ao contrário do que ocor-
re no domínio do erro, da coação e da inimputabilidade –, sua negativa em cumpri-
la não frustra o projeto do dirigente, visto que pode ser imediatamente substituído  
por alguém que, com domínio da ação, aceitará sua execução. Portanto, satisfeito  
esse requisito, é possível afirmar que o homem de trás possui o domínio do fato em  
virtude do domínio da organização, independentemente de estar ou não a estrutura  
de poder dissociada do Direito, sendo autor mediato por deter o controle da emprei-
tada criminosa sob os pontos de vista objetivo e subjetivo.
Assentadas tais premissas,  concluímos, em oposição à doutrina estrangeira  
predominante, que a teoria do domínio da organização pode ser aplicada aos  
casos de criminalidade empresarial, conquanto se comprove o domínio concre-
to do fato delituoso por parte do empresário, nos moldes expostos acima, ou  
seja, considerando que o conceito de autor é ontológico, uma vez demonstrado  
que a empresa é dotada de organização e que o êxito do plano delitivo do seu  
dirigente restava assegurado pela fungibilidade dos executores, forçoso reco-
nhecer a configuração da autoria de escritório.”47

Some-se a isso, como já referido, a observação de que, em que pese 
os agentes integrassem pessoa jurídica lícita, em verdade constituíram verdadeiro nú-
cleo de organização criminosa endógeno no seio da empresa. Nesse sentido, 

“as respostas ao perigo das organizações criminosas não podem ficar limitadas aos  
grupos dedicados às atividades violentas, como roubo de cargas e carros-forte, não  
podendo ignorar as redes e devendo alcançar também a criminalidade dos podero-
sos, cometida nos escritórios e nos gabinetes, nos quais as características de hierar-
quização, compartimentalização e divisão de tarefas são ainda mais acentuadas. Em 
outras palavras, as circunstâncias de não se tratar de uma organização com hie-
rarquia rígida, de ser integrada por agentes públicos, de ocultar-se formalmente por  
detrás de uma fachada empresarial ou  tratar-se de uma empresa formalmente  
constituída não podem servir de anteparo ou empecilho à persecução penal  
com os instrumentos adequados à criminalidade contemporânea”48.

Admitida essa premissa, tem-se que o autor mediato, no caso, serve-
se da estrutura empresarial que domina para determinar a atuação do ator imediato 

47 DUTRA, idem, p. 232/233. Vale ressaltar que a autora defende tal entendimento tão somente para 
condutas comissivas, e não omissivas, do dirigente. Quanto à jurisprudência nacional, mais à frente, a  
fl. 236, assevera: “A jurisprudência nacional, portanto, não obstante o entendimento doutrinário predo-
minante em contrário, tem seguido a orientação do Superior Tribunal Federal alemão ao admitir a ex -
tensão da construção roxiniana a organizações que atuem no âmbito da licitude, como as empresas”.
48 Crime organizado e proibição de insuficiência, Ed. Livraria do Advogado, 2010, p. 103/118.
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que, apesar de fungível, opta dolosamente por praticar a conduta:

“O domínio do fato do “homem de trás” dentro do aparato é importante para a  
eventual substituição de autores na execução do delito, mas também para o conven-
cimento do engajamento na organização, sendo estas duas importantes e diferentes  
situações. Consequentemente a integração à organização torna-se algo como uma  
tendência, esperando-se que o membro nela se engaje. Este pode ser um raciocínio  
utilizado para que os integrantes atuem diretamente por si só e não se fixem no sig-
nificado da sua conduta. O significado de uma organização é também de cresci-
mento interno, como o desenvolvimento em carreira, necessidade de valora-
ção, de ideologia deslumbrante ou também de impulso criminológico, acredi-
tando-se poder, impunemente, integrar uma organização ilegal. Então resulta  
que o integrante se divide internamente assumindo o seguinte convencimento:  
“Se eu não fizer, um outro o fará”. Por fim há também circunstâncias que em-
bora não necessárias – ou de justificativas equivocadas do homem de trás, em  
determinadas situações, em algum ponto de aproximam: a conscientização e  
a vontade do executor escapam um pouco (são desviadas) em face da abran-
gência da situação que se afigura, como o desprezo de seus colegas ou outras  
questões sociais paralelas, ou o cálculo de que apesar do objetivo ilegal e a  
sua potencial  punibilidade,  “ordens  superiores”  devem ser  cumpridas.  Mas  
mesmo com estes distintos e variados fatores possíveis, a culpa e a responsa-
bilidade dos copartícipes não se excluem. Suas consequências somente, eventual-
mente, pouco se reduzem; e, em pelo menos uma característica até mesmo aumen-
tam, direcionando-se para um ponto em comum:  eles quiseram se tornar mem-
bros e se integrar àquela organização desenvolvida e previamente constituída,  
e que, à parte de sua possível substituição pelo “homem de trás”, com ele es-
tabeleceu uma base de segurança sob a assertiva da recíproca confiança.
Segue-se a interessante colocação de Claus Roxin:
“(…?) Según mi concepción, aquí es autor mediato todo aquel que está colocado en la  
palanca de un aparato de poder -sin importar el nivel jerárquico – y que a través de  
órdenes puede dar lugar a delitos en los cuales no importa la individualidad del eje-
cutante. ‘Luego, la “fungibilidad”, es decir, la posibilidad ilimitada de reemplazar al  
autor inmediato, es lo que garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y le  
permite dominar los acontecimientos. El actor inmediato solamente es un “engrena-
je” reemplazable en la maquinaria del aparato de poder. Esto no cambia para nada  
el hecho de que quien finalmente ejecute de propiamano el homicidio sea punible  
como autor inmediato. Pese a todo, los dadores de la orden ubicados en la pa-
lanca del poder son autores mediatos, pues la ejecución del hecho, a diferen-
cia de la inducción, no depende de la decisión del autor inmediato. Dado que  
la autoría inmediata del ejecutante y la mediata del hombre de atrás descan-
san en presupuestos diferentes -la primera, en la propia mano, la segunda en  
la dirección del aparato- pueden coexistir tanto lógica como teleológicamente,  
pese a lo que sostiene una difundida opinión contraria. La forma de aparición del au-
tor mediato que se ha explicado constituye la expresión jurídica adecuada frente al  
fenómeno del “autor de escritorio”, el cual, sin perjuicio de su dominio del hecho, de-
pende necesariamente de autores inmediatos’. El modelo presentado de autoría me-
diata no solamente alcanza a delitos cometidos por aparatos de Poder Estatal, sino  
también rige para la criminalidad organizada no estatal y para muchas formas de  
aparición del terrorismo.(...)”49

49 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Autoria pelo domínio do fato em organizações criminosas.  Revista  
dos Tribunais, Vol. 937/2013, p. 437, Nov./2013, DTR\2013\9843.
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Tais conceitos são fundamentais em delitos macroeconômicos e soci-
etários, perpetrados no âmbito de estruturas empresariais com múltiplos executores 
e de cuja complexidade organizacional valem-se os criminosos, consoante reconheci-
do pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no seguinte excerto do voto do re-
lator da ACR 5014511-23.2011.404.7100, 8ª T., D.E. 15/4/2013, Des. Fed. Paulo Afonso 
Brum Vaz:

“(...) Com efeito, a criminalidade contemporânea, sobretudo nos delitos ditos  
empresariais, é caracterizada, quase sempre, por um verdadeiro e intrincado  
sistema de divisão  do  trabalho  delituoso  no  qual  são  repartidas,  entre  os  
agentes executores da ação criminosa, uma multiplicidade de tarefas, cada  
qual fundamental à consecução do fim comum. As categorias tradicionais de  
co-autor e partícipe, assim, em vista do modelo organizacional que passou, na  
época moderna, a caracterizar a prática delitiva societária, não se mostram  
mais suficientes para a atribuição da responsabilidade penal individual.  Foi  
assim que, a partir de uma formulação idealizada por Claus Roxin em sua monogra-
fia Täterschaft und Tatherrschaft ("Autoria e Domínio do Fato") para estabelecer a  
responsabilidade oriunda dos crimes cometidos pelo Estado nacional-socialista ale-
mão, construiu-se o conceito de autor mediato, ou seja, aquele que, atuando na  
cúpula da associação criminosa, dirige a intenção do agente responsável pela  
prática direta do ato delituoso. O autor mediato não tem, propriamente, o do-
mínio do fato, mas sim o domínio da organização , que, segundo o vaticínio de  
Jorge de Figueiredo Dias, "constituye una forma de dominio-de-la-voluntad que, in-
diferente a la actitud subjetivo-psicológica del específico ejecutor, no se confunde con  
el dominio-del error o con el dominio-de-la-coacción, integrando un fundamento au-
tónomo de la autoría mediata" (Autoría y Participación en el Dominio de la Crimina-
lidad Organizada: el "Dominio de la Organización". In OLIVÉ, Juan Carlos Ferré e  
BORRALLO, Enrique Anarte. Delincuencia organizada - Aspectos penales, procesales  
y criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, 1999).
"En la discusión que ha sucedido a la construcción científica de la autoría mediata",  
pondera Carlos Gómez-Jara Diez, "(...) puede observarse cómo la piedra angular ra-
dica en el criterio que fundamenta el dominio de la organización", consignando o re-
ferido doutrinador, a respeito, que "la responsabilidad del superior jerárquico viene  
dada por su «dominio de la configuración relevante superior»". Salienta, sobretudo,  
que "esta possibilidad entra en consideración cuando el superior jerárquico sabe más  
sobre ma peligrosidad para los bienes juridicos que su proprio subordinado" (¿Res-
ponsabilidade penal de los directivos de empresa en virtud de su dominio de la orga-
nización? Algunas consideraciones críticas. In Revista Ibero-Americana de Ciências  
Penais. Porto Alegre: ESMP, 2005. n. 11, p. 13). (...)”. - grifos adicionados.

Isso é ainda mais relevante quando se está em face de crimes pratica-
dos no seio de estruturas organizacionais em que o superior lança mão de expedien-
tes mais complexos a fim de não só se afastar – na aparência – da cadeia causal de 
decisões e evitar responsabilizações, mas se ocultar. 

Nesse sentido, no julgamento da AP. 470, a ilustre Ministra Rosa We-
ber destacou o entendimento de que, em crimes empresariais, a definição deve pas-
sar, necessariamente, pela análise de quem exerce o controle e tem poder sobre o re-
sultado:

“(...) Mal comparando, nos crimes de guerra punem-se, em geral, os generais estrate-
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gistas que, desde seus gabinetes, planejam os ataques, e não os simples soldados que  
os executam, sempre dominados pela subserviência da inerente subordinação.  Do 
mesmo modo nos crimes empresariais a imputação, em regra, deve recair so-
bre os dirigentes, o órgão de controle, que traça os limites e a qualidade da  
ação que há de ser desenvolvida pelos demais. Ensina Raul Cervini:
“Por consiguiente, para la imputación es decisivo el dominio por organización del  
hombre de atrás. Su autoria mediata termina solo em aquel punto en el que ‘faltan  
los presupuestos precisamente en esse dominio por organización’” (El Derecho Penal  
de La Empresa Desde Una Visión Garantista, Ed. Bdef, Montevideo, 2005, p. 145)
Em verdade, a teoria do domínio do fato constitui uma decorrência da teoria  
finalista de Hans Welzel. O propósito da conduta criminosa é de quem exerce  
o controle, de quem tem poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com  
utilização da empresa, autor é o dirigente ou dirigentes que podem evitar que  
o resultado ocorra. Domina o fato quem detém o poder de desistir e mudar a  
rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não  
existir o comportamento típico. Nisso está a ação final.
Assim, o que se há de verificar, no caso concreto, é quem detinha o poder de  
controle da organização para o efeito de decidir pela consumação do delito. Se  
a resposta for negativa haverá de concluir-se pela inexistência da autoria. Volta-se  
ao magistério do uruguaio Raul Cervini:
“En ese caso, el ejecutor es un mero instrumento ciego del hombre de atrás y, enton-
ces parece posible imputar la autoria mediata a éste.” (ob. cit. p. 146)
Importante salientar que, nesse estreito âmbito da autoria nos crimes empre-
sariais, é possível afirmar que se opera uma presunção relativa de autoria dos  
dirigentes. Disso resultam duas consequências: a) é viável ao acusado comprovar  
que inexistia o poder de decisão; b) os subordinados ou auxiliares que aderiram à ca-
deia causal não sofrem esse juízo que pressupõe uma presunção juris tantum de au-
toria. (...)”. - grifos adicionados.

O próprio direito positivado vem reconhecendo a atuação por domí-
nio do fato em delitos complexos, podendo-se citar, como exemplo, o § 3º do artigo 
2º da Lei de Organizações Criminosas, que reconhece majorante àquele que exerce o 
comando da organização,  ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 
No mesmo sentido, com a já citada Bruna Marins Amorim Dutra, pode-se citar os ar-
tigos 11, caput da Lei 8.137 e 75 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 
agravante instituída pelo artigo 62, I, do Código Penal50.

No caso em tela está sob esclarecimento uma complexa organização 
criminosa, com ramificações na área privada e na área pública, funcionando na forma 
de uma superestrutura, com diversos corpos menores, cada um com seus líderes e in-
tegrantes. 

Esta estrutura criminosa, que permeia a administração pública e a ini-
ciativa privado, utiliza-se dos cargos e das estruturas de poder para lograr seus pro-
pósitos. Tanto é assim, que a escolha dos Diretores da PETROBRAS, desde logo, deu-
se na pessoa daqueles indivíduos que se mostraram favoráveis ao esquema fraudu-
lento, que nele viram uma oportunidade para obter ganho pessoal. Foram, assim, in-
dicados por agentes políticos que também tinham em mente obter benefícios ilícitos 
para si ou para outrem.

50 DUTRA, idem, p. 243/244.
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A seu turno, os agentes privados vinculados às empreiteiras constitu-
em-se de pessoas que tomaram a decisão de participar deste esquema fraudulento, 
pagando aos agentes públicos e aos agentes políticos para obter vantagens de diver-
sas naturezas, sejam ganhos espúrios nas licitações, sejam ganhos advindos da ante-
cipação da escolha das empresas que venceriam as licitações.

Está-se, nessa medida, fora, ou além da atuação empresarial regular, 
ou ainda fora do padrão de comportamento adequado dos agentes políticos e públi-
cos, afastando-se por completo do que a Lei dispõe e espera de todos. Veja-se, por 
óbvio, que nem a PETROBRAS, nem as empresas, muito menos a estrutura regular da 
administração foi constituída para a prática criminosa. Houve, isto sim, o verdadeiro 
aparelhamento dessas estruturas, que se tornaram abusivamente desviadas, para al-
cançar ganhos excessivos e indevidos.

A  administração  das  empreiteiras,  nesse  sentido,  voltou-se  para  a 
prática de atos que lhe permitiriam participar do cartel, e portanto das licitações frau-
dadas da PETROBRAS. O setor público, a seu turno, atuou de modo cooperativo com 
a estrutura criminosa, fazendo com que os contratos fossem firmados segundo os in-
teresses das empreiteiras, tendo como propósito permitir a estas obter vantagem má-
xima (no limite de até 20% dos orçamentos), assegurando sempre que os agentes pú-
blicos e os servidores públicos fossem (in)devidamente recompensados.

Esta a razão pela qual acusação em tela foi dirigida contra os reais 
controladores das empresas contra os quais havia prova de envolvimento nos crimes, 
sem prejuízo da atribuição de responsabilidade penal a outros agentes que com eles 
colaboraram praticando condutas fundamentais à obtenção da finalidade comum.

3.2. DOS CRIMES ANTECEDENTES
3.2.1. Pressuposto teórico quanto à demonstração de crimes 

antecedentes

Pertinente, no ponto, a observação de Patrícia Maria Núñez Weber e 
Luciana Furtado de Moraes51, ao discorrerem sobre os requisitos da prova do crime 
antecedente necessários para a formação do juízo da prática do crime de lavagem, 
destacando a admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

“(...).
Em percuciente artigo sobre a autonomia do crime de lavagem e prova indiciária,  
Moro oferece uma precisa resposta à questão. Como bem pondera o autor, o disposi-
tivo do § 1º do art. 2º da Lei 9.613/98 encerra, em verdade, apenas uma armadilha  
interpretativa. E explica:
"Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova indireta.  
Vale, no Direito brasileiro, o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz,  
conforme o art. 157 do CPP, o que afasta qualquer sistema prévio de tarifação do va-
lor probatório das provas. O conjunto probatório, quer formado por provas diretas ou  
indiretas, ou exclusivamente por uma delas deve ser robusto o suficiente para alcan-
çar o 'standard' de prova própria do processo penal, de que a responsabilidade crimi-

51 In: Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal, Carla Veríssimo de Carli (org.), Verbo Jurídi -
co, 2013, p. 371/373.
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nal do acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, 'acima de qualquer  
dúvida razoável'. 
Nestas condições, é certo que o termo 'indícios' foi empregado no referido dispositivo  
legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente a prova indireta (art. 239 do  
CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que não precisa ser categórica ou  
plena, à semelhança do emprego do mesmo termo em dispositivos como o art. 12 e o  
art. 212 do CPP.
Portanto, para o recebimento da denúncia, basta 'prova indiciária', ou seja, ainda  
não categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio crime de lava-
gem, como é a regra seral para o recebimento da denúncia em qualquer processo  
criminal. Já para a condenação, será necessária prova categórica do crime de lava-
gem, o que inclui prova convincente de que o objeto desse delito é produto de crime  
antecedente. Tal prova categórica pode, porém, ser constituída apenas de prova  
indireta." (grifo nosso)
Ou seja, diferentemente do momento do recebimento da denúncia, para fins de con-
denação,  serão necessários elementos probatórios mais precisos,  mesmo que  
circunstanciais ou indiciários, desde que convincentes, de que o objeto da la-
vagem tenha origem em infração penal antecedente." O importante, tal como 
leciona Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado, e que o juiz res-
ponsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com precisão qual é o fato cri-
minoso que originou os bens.
Na jurisprudência brasileira, como bem pondera Moro, não se encontram ainda sig-
nificativas decisões sobre esta questão. Ao analisar a matéria, o autor cita que nos  
Estados Unidos a jurisprudência vem admitindo que a prova de que os bens, direitos  
e valores na lavagem provêm de um delito antecedente seja satisfeita por elementos  
circunstanciais. Neste sentido, já se decidiu que a prova de que o cliente do acusado  
por crime de lavagem era um traficante, cujos negócios legítimos eram financiados  
por proventos do tráfico, era suficiente para concluir-se que as transações do acusado  
com seu cliente  envolviam bens  contaminados.  Em outro  caso,  entendeu-se  que,  
quando o acusado por crime de lavagem de dinheiro faz declarações de que o adqui-
rente de um avião é traficante e quando o avião é modificado para acomodar entor-
pecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a aquisição era provenien-
te do tráfico de entorpecentes. Essa, segundo o autor, parece ser a melhor solução in-
terpretativa.
Noutro giro, não é demais ressaltar que  é absolutamente dispensável que haja  
sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa funda-
mentar o decreto condenatório de lavagem. Com efeito, o próprio artigo 2º, inciso  
II, é claro neste sentido quando dispõe que o processo e julgamento sobre o crime de  
lavagem independe do processo e julgamento sobre a infração penal antecedente.  
Não obstante, há que se registrar que algumas sentenças acerca do crime antece-
dente poderão ter reflexos na prova do processo sobre o crime de lavagem. E o que  
ocorre na hipótese de sentença que negue a ocorrência do delito, ou que reconheça a  
existência de quaisquer causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude da conduta.  
Não há como negar,  portanto, que sentenças como tais,  uma vez que afastam a  
ocorrência do crime antecedente, poderão redundar na descaracterização do crime  
de lavagem.
Enfim, dada a complexidade do crime de lavagem de dinheiro e sua frequente trans-
nacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E foi com base  
nesta premissa e com o escopo de se dar maior efetividade à persecução dos delitos  
de lavagem que o legislador brasileiro previu a autonomia material e processual, as-
sim como consagrou a relação de acessoriedade limitada entre o delito e seu antece-
dente. Logo, devem ser admitidas provas indiretas e circunstanciais sobre o cri-
me antecedente com vistas a fundamentar um decreto condenatório da práti-
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ca de lavagem de ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo  
princípio do livre convencimento motivado do juiz.
Um alicerce deve ser claro: há que se demonstrar claramente a origem ilícita dos  
bens ocultados ou dissimulados, objeto da lavagem de ativos. Os demais con-
tornos da infração precedente são menos relevantes na apreciação judicial  
vinculada à análise da perfectibilização ou não do crime de branqueamento”. 
- destaques adicionados

Nessa mesma linha, demonstrando que do princípio da autonomia 
da lavagem decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o 
ônus  probatório  em  relação  ao  delito  antecedente,  observem-se  os  argumentos 
lançados na sentença nos autos nº 2005.70.00.03400800, j. 17/7/2009:

“(...). 96. É ainda oportuno destacar que o art. 2 °, II, da Lei 9.613/1998 estabelece o  
principio da autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem:
"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
(...)
II  -  independem do  processo  e  julgamento  dos  crimes  antecedentes  referidos  no  
artigo anterior, ainda que praticados em outro pais;
97. Na mesma linha, o § 1.° dispõe que "a denúncia será instruída com indícios sufi-
cientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta  
Lei,  ainda  que  desconhecido  ou  isento  de  pena  o  autor  daquele  crime".  Como  
qualquer crime pode ser provado através de prova direta ou indireta, inclusive exclu-
sivamente através de prova indireta, é certo que "indícios" foi empregado no referido  
dispositivo legal não no sentido técnico, como prova indireta (artigo 239 do CPP),  
mas  sim no sentido de  uma carga probatória  que não precisa ser  categórica ou  
plena, à semelhança do emprego da mesma expressão em dispositivos como o artigo  
126 e artigo 312 do CPP
98. A autonomia do crime de lavagem significa que pode haver inclusive condenação  
por crime de lavagem independentemente de condenação ou mesmo da existência  
de processo pelo crime antecedente.
99. De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem por ob-
jeto o crime antecedente, não se faz necessário provar a materialidade deste,  
com todos os seus elementos e circunstâncias, no processo por crime de lav-
agem.  Certamente,  faz-se  necessário  provar  que  o  objeto  da  lavagem  é  
produto ou provento de crime antecedente, o que exige produção probatória  
convincente relativamente ao crime antecedente, mas não ao ponto de trans-
formar o crime antecedente no objeto do processo por crime de lavagem, com  
toda a carga probatória decorrente.
(…)”. - grifos adicionados

O mesmo Magistrado já teve a oportunidade de reiterar, de maneira 
ainda  mais  completa,  os  fundamentos  desse  entendimento  ao  julgar  outros 
processos relacionados à Operação Lava Jato.  Deste teor, por exemplo, a sentença 
proferida nos autos 5025687-03.2014.404.7000 (evento 447), na qual, além de análise 
de direito comparado, esse Juízo demonstrou que a jurisprudência pátria, em que 
pese escassa, corrobora esses pressupostos:

“(...)  225. No Brasil,  a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é sufi -
cientemente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível encontrar  
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alguns  julgados  adotando  o  mesmo entendimento,  de  que a  prova  indiciária  do  
crime  antecedente  seria  suficiente.  Por  exemplo,  no  julgamento  da  ACR  
2000.71.00.041264-1 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - por maioria -  
j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel.  
Des. Luiz Fernando Penteado - un. - j. 05/04/2006, dede 03/05/2006, o TRF da 4.ª  
Região, em casos envolvendo lavagem de dinheiro tendo por antecedentes crimes de  
contrabando, descaminho e contra o sistema financeiro,  decidiu-se expressamente  
que 'não é exigida prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios da  
prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se complete a tipicidade'.  
Também  merece  referência  o  precedente  na  ACR  2006.7000026752-5/PR  e  
2006.7000020042-0, 8.ª Turma do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j.  
19/11/2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no crime  
de lavagem de dinheiro.
226.  Também merece referência o seguinte  precedente da 5.ª  Turma do Superior  
Tribunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem, quando do julga-
mento de recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lav-
agem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro,  não é necessária a prova  
cabal do crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existên-
cia do crime antecedente', conforme o teor do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 9.613/98.  
(Precedentes do STF e desta Corte)' (RESP 1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª  
Turma do STJ - j. 27/04/2010)”

Diante disso, há que se ter em mente que o standard de prova a res-
peito dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que se deve formar 
para o juízo acerca do de lavagem de dinheiro.

No caso dos autos, imputou-se aos réus a prática de delitos de lava-
gem de dinheiro oriundo dos antecedentes crimes de cartel, fraude a licitações e cor-
rupção. Os dois primeiros, contudo, não são objeto de imputação específica,  pelo 
que, analisados tão somente como crimes antecedentes à lavagem, se contentam 
com a demonstração de “indícios suficientes” de sua existência, dispensando prova 
cabal ou categórica.

3.2.2. Dos suficientes indícios quanto aos crimes antecedentes de 
cartel e fraude às licitações

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 2004 e 2014, 
os denunciados MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, ALE-
XANDRINO ALENCAR,  CÉSAR ROCHA, PAULO BOGHOSSIAN e BERNARDO FREI-
BURGHAUS, em conjunto com os previamente denunciados PAULO ROBERTO COS-
TA52, ALBERTO YOUSSEF53, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO54, de modo cons-
ciente e voluntário, nos moldes descritos acima, associaram-se entre si e com tercei-
ros em organização criminosa que praticava delitos no seio e em desfavor da PETRO-
BRAS, notadamente crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção, lavagem de capi-
tais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional, incorrendo, as-
52 Autos n. 5026212-82.2014.4.04.7000.
53 Autos n. 5025699-17.2014.4.04.7000.
54 Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000.
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sim, na prática do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput e § 4º, II, 
III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13.A instrução processual corroborou 
de forma clara o fato de que, desde o ano de 2004, a ODEBRECHT já integrava cartel 
formado pelas grandes empresas de construção do país com o objetivo de frustrar o 
caráter competitivo das licitações de grandes obras realizadas pela PETROBRAS.

Conforme bem esclareceu a testemunha AUGUSTO MENDONÇA55, o 
cartel surgiu a partir de um grupo de trabalho criado no âmbito da ABEMI (Associa-
ção Brasileira de Montagem Industrial) e, em sua configuração inicial (que remonta à 
década de 1990), era integrado pelas empresas ODEBRECHT, UTC, CAMARGO COR-
REA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE e SETAL. Ba-
sicamente, essas empresas se reuniram com o propósito de combinar a participação 
nos certames da estatal, definindo previamente quem seria, dentre elas, a empresa 
que apresentaria o menor preço, ao qual as outras dariam cobertura.

Todavia, como detalha o histórico da conduta formulado pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)56, apoiado em documentos e infor-
mações prestadas por representantes das empresas SOG e SETAL, esse grupo inicial 
não estava obtendo os resultados almejados, sobretudo em virtude da participação 
de outras empresas competitivas nos certames. Nesse sentido, vale chamar atenção 
para os parágrafos 160 e 161, no qual se faz menção ao campo “oportunidades per-
didas” da planilha juntada ao evento 3, ANEXO13.

Em vista disso, como refere AUGUSTO MENDONÇA, com o objetivo 
de conferir eficácia à divisão de mercado pretendida, as cartelizadas tomaram duas 
medidas:  1)  admitiram  outras  7  grandes  empreiteiras  no  “clube”,  a  saber:  OAS, 
SKANSKA,  QUEIROZ GALVÃO,  IESA,  ENGEVIX,  GDK e GALVÃO ENGENHARIA.  e  2) 
realizaram acordo com os então Diretores das áreas de Abastecimento e Serviços da 
PETROBRAS,  PAULO ROBERTO  COSTA e  RENATO  DUQUE,  bem como  com o  ex-
Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO, para que, mediante pagamento 
de propina, atuassem em favor dos interesses do cartel.

O  ingresso  das  empresas  no  cartel  é  bem  detalhado  no  já 
mencionado histórico de conduta realizado pelo CADE. A participação da SETAL é 
evidenciada  em diversos  documentos,  os  quais  fundamentaram  a  elaboração  do 
relatório  pelo  CADE,  considerando-se  que  sua  elaboração  foi  possibilitada  pela 
assinatura de acordo de leniência dos executivos do grupo empresarial em questão.

A  participação  da  ODEBRECHT  é  evidenciada  em  diversos 
documentos, concluindo o órgão de defesa econômica que:

Construtora Norberto Odebrecht  S/A (“Odebrecht”)
30.              A Odebrecht  teve  participação na conduta anticompetitiva durante  o  
"Clube das 9" e o "Clube das 16", pelos menos entre o final de 2003/início de 2004  
até o final de 2011/início de 2012. Foi implementada pelos seus funcionários (atual-
mente funcionários e/ou ex-funcionários) e está evidenciada, por exemplo, nos pará-
grafos 46, 47, 50 e 51 deste Histórico da Conduta.

55 Em sede de termo prestado em decorrência do acordo de colaboração premiada – evento 3, ANE-
XO7.

56 Evento 3, ANEXO57 a ANEXO60.
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(...)
30.              De acordo com M. P. B. e M. M. G., as empresas UTC, Queiroz Galvão e  
Odebrecht eram as principais articuladoras/coordenadoras das reuniões e do  
que seria discutido no "Clube das 16".

O envolvimento da ODEBRECHT nas atividades do cartel restou com-
provada, ainda, quando da prova oral produzida nos presentes autos. Veja-se, nesse 
sentido, os depoimentos de AUGUSTO MENDONÇA, MARCOS BERTI e RICARDO PES-
SOA:

“Ministério  Público  Federal:- Especificamente  com relação  às  empresas  do  grupo  
Odebrecht, o senhor se recorda como era a atuação deles, era uma atuação bastante  
marcante no cartel, como... o que o senhor...
Depoente:- Dentro do grupo das empresas?
Ministério Público Federal:- Isso, desse clube.
Depoente:- A Odebrecht, pelo peso e importância dela, ela sempre tinha uma voz  
predominante dentro do grupo.
Ministério Público Federal:- Em que sentido, predominante em que sentido?
Depoente:- Predominante no sentido de que quando ela tinha, queria alguma coisa,  
era muito difícil que aquilo não fosse feito daquela forma, mas se do outro lado ela  
não quisesse alguma coisa, isso certamente não seria feito, então ela tinha um peso  
diferente dentro das empresas.”
(trecho do depoimento de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 553)

“Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de ter participado de reuniões com  
empresas, com outras empreiteiras, para que fosse realizado um acerto, um lotea-
mento dos empreendimentos da Petrobras?
Depoente:- Participei.
Ministério Público Federal:- E como eram realizadas essas reuniões, como era convo-
cado,  quem  participava,  quem  representava  cada  uma  das  empresas,  o  senhor  
pode...?
Depoente:- Nessas reuniões normalmente se discutia as obras da Petrobras que ain-
da iriam acontecer e aí se definiam quais as empresas que teriam, vamos dizer, pre-
ferência para ganhar a concorrência.
Ministério Público Federal:- Certo.  E o senhor se recorda quem participava dessas  
reuniões?
Depoente:- Olha, no começo tinha, eu comecei em 2005, fim de 2005, eu comecei a  
ir nessas reuniões, o Augusto me levou na primeira vez, tinham poucas empresas, ti-
nham umas 9 empresas na verdade.
Ministério Público Federal:- Quais eram as empresas, o senhor se recorda?
Depoente:- Posso ter esquecido, mas eu coloquei aí.
Ministério  Público  Federal:- Vou  perguntar  especificamente,  então,  em  relação  à  
Odebrecht, eu peço que o senhor diga desde quando o senhor se recorda de ter...
Depoente:- A Odebrecht participava.
Ministério Público Federal:- Desde quando, o senhor se recorda?
Depoente:- Oi?
Ministério Público Federal:- Desde quando, o senhor se recorda?
Depoente:- Do tempo que eu entrei a Odebrecht participava.
Ministério Público Federal:- Só para fixar o período.
Depoente:- Desde o fim de 2005...
Ministério Público Federal:- Até o final, até quando?
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Depoente:- Até 2011, 2011 acabaram as coisas.
Ministério Público Federal:- Entendi. Então nesse período o senhor participou dessas  
reuniões juntamente com a Odebrecht e outras empresas, é isso?
Depoente:- Outras empresas, sim.
Ministério Público Federal:- E nessas reuniões, então, o senhor está me contando, era  
decidido quem tinha interesse, é isso?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- E com relação às outras empreiteiras que participavam,  
era feito algum acerto relativamente a oferecimento de propostas de cobertura, algu-
ma coisa?
Depoente:- Também.
Ministério Público Federal:- Elas participavam também da licitação?
Depoente:- Isso. Participavam.
Ministério Público Federal:- Como era feito o acerto?
Depoente:- Nas reuniões, às vezes, você estabelecia já na reunião quem gostaria de  
fazer cobertura, então as empresas falavam “Não, eu faço”, a outra empresa também  
falava “Não, eu também faço”, aí eles faziam consórcio; agora, dessa escolha até o fi-
nal, na apresentação da proposta, às vezes mudavam as coisas, mas sempre tinha a  
cobertura quando tivesse definida.
Ministério Público Federal:- Certo. O vencedor era certo, quer dizer, no acerto que era  
feito ali já era definido o vencedor?
Depoente:- É,  dependia  muito  de  quantas  empresas  a  Petrobras  convidasse,  às  
vezes...
Ministério Público Federal:- Dentro do grupo?
Depoente:- Dentro do grupo sim.
Ministério Público Federal:- Já era acertado quem seria...?
Depoente:- Isso.
Ministério Público Federal:- Já eram acertados os papéis?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda como eram feitas as reuniões, quem  
convocava, onde elas eram realizadas?
Depoente:- A grande maioria foi realizada nas dependências da UTC.
Ministério Público Federal:- Com que periodicidade, o senhor se recorda?
Depoente:- No começo, não me lembro assim, mas acho que eram de 2 em 2 meses,  
porque não tinha muita obra, como não tinha muita obra não tinha necessidade de  
fazer reunião. Em 2009, assim, quando a Petrobras teve muito investimento, na reu-
nião já se marcava data para a próxima reunião, normalmente 1 mês depois, isso em  
2009, 2009, o mais movimentado foi em 2009.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda por parte da Odebrecht quem  
comparecia a essas reuniões?
Depoente:- O Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Sempre foi o Márcio Faria ou teve outras pessoas tam-
bém?
Depoente:- Não, o Márcio Faria ele foi até, acho que, eu não sei exatamente quando,  
mas 2006 até 2007 eu acho, aí os presidentes, os vice-presidentes das empresas pas-
saram a enviar seus diretores ao invés de eles aparecerem, o Márcio começou e de-
pois foi o Renato que continuou.
Ministério Público Federal:- E com relação à atuação dessas empreiteiras no grupo, o  
senhor se recorda se a Odebrecht tinha um poder significativo?
Depoente:- As empresas, as maiores normalmente eram mais poderosas, então...
Ministério Público Federal:- A Odebrecht, inclusive?
Depoente:- A Odebrecht, a Camargo, a Andrade, eram as mais, tinham as forças de-
les mesmo, tinham mais penetração, tinha tudo.”
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(trecho do depoimento de MARCOS PEREIRA BERTI, reduzido a termo no evento 654)

“Ministério Público Federal:- Até me fugiu uma questão, eu vou voltar um pouco na  
questão das reuniões só para questionar o senhor, nessas reuniões o senhor falou que  
havia esse pacto de não agressão, essa reunião entre as empreiteiras pra decidir so-
bre a participação nas licitações,  o senhor se recorda a participação da empresa  
Odebrecht?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem é a pessoa que ia para essas  
reuniões?
Depoente:- A pessoa de relação comigo e com a UTC Engenharia, nessa área indus-
trial, era Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Tinha ele, tinha alguma outra pessoa que ia para as reu-
niões...
Depoente:- Geralmente era pessoal operacional, já para fazer proposta.
Ministério Público Federal:- Então quem ia para decidir a participação era o Márcio  
Faria?
Depoente:- Eu sempre tratei com o Márcio.“
(trecho do depoimento de RICARDO RIBEIRO PESSOA, reduzido a termo no evento  
654)

Já o contato da ODEBRECHT com funcionários do alto escalão da PE-
TROBRAS, notadamente PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BA-
RUSCO,  foi expressamente reconhecido quando da produção da prova oral. Nesse 
sentido, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF detalharam o momento em 
que foram procurados por representantes de empresas cartelizadas, mormente da 
ODEBRECHT, para que o acerto entre as empreiteiras imperasse no âmbito da Direto-
ria de Abastecimento da PETROBRAS:

“Juiz Federal:- O senhor já prestou depoimento anteriormente aqui e o senhor menci-
onou que o senhor teve conhecimento na época que havia um acerto das empreitei-
ras em licitações da Petrobras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- No início, quando eu fui chamado para assumir o cargo essa posição  
não me foi passada e, nos primeiros anos que eu estava na diretoria de abastecimen-
to, a diretoria de abastecimento não tinha nem orçamento nem projeto, então, prati-
camente a partir de 2006, 2007, é que nós começamos a ter projetos relevantes e or-
çamento relevante na Petrobras, e aí nesse momento eu fui procurado e foi me dado  
ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em  
relação às obras da Petrobras, e principalmente que nesse período houve também  
um acréscimo muito grande execução de obra em várias áreas, não só na área de  
abastecimento, como também na área de exploração e produção, na área de gás e  
energia, e aí me foi dado conhecimento desse acordo entre as empresas.
Juiz Federal:- E, na época, o que foi dado conhecimento ao senhor, o que foi dito ao  
senhor?
Interrogado:- Me foi dito que essas empresas se conversavam previamente em rela-
ção ao número de obras que a Petrobras tinha, nessas conversas ficava acordado  
quais empresas fariam quais obras em relação aos preços, obviamente a Petrobras  
tinha o seu orçamento e isso tinha que ser compatível também com o orçamento da  
Petrobras dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como  
razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras  
mais dentro da faixa e havia esse acordo prévio entre as empresas.
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Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

“Interrogado:- Pelo que eu tinha conhecimento naquela época, as empresas tinham  
suas prioridades e negociavam entre elas quem ia participar ou qual seria a ganha-
dora naquele certame que fosse combinado.
Juiz Federal:- Em contratos da Petrobras?
Interrogado:- Em contratos da Petrobras.
Juiz Federal:- De quais empreiteiros o senhor ouviu diretamente isso?
Interrogado:- Na verdade participaram várias empresas nesse sentido, que foram Ca-
margo Correa, OAS, Odebrecht, UTC, Engevix, Mendes Júnior...
Juiz Federal:- Sim, mas sobre esses acertos para as licitações, algum dirigente dessas  
empreiteiras afirmou isso ao senhor diretamente?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me dizer quem, por exemplo?
Interrogado:- Desta ação, eu conversei por várias vezes com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria falou para o senhor que havia esse acerto entre as em-
preiteiras?
Interrogado:- Bom, eu inclusive atuei na questão do Pipe Rack para que a Galvão En-
genharia não apresentasse a sua proposta por conta de que a vez era da UTC/Ode-
brecht.
Juiz Federal:- O senhor fez uma explicação, mas ele diretamente falou ao senhor que  
havia esse acerto entre as empreiteiras?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor mencionou o nome de algumas empreiteiras, a Odebrecht  
participava desse acerto entre as empreiteiras?
Interrogado:- Participava.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Como dito, de forma a comprovar a existência e o funcionamento in-
terno do referido cartel, o colaborador ora denunciado AUGUSTO MENDONÇA apre-
sentou diversos documentos, que foram juntados ao evento 3 (ANEXO13), dos autos 
e plenamente confirmados e elucidados pelo acusado em juízo. 

Dentre tais documentos, vale destacar as anotações manuscritas das 
diversas reuniões ocorridas e planilhas referentes à divisão de obras entre as empre-
sas cartelizadas, ambas com expressas referências à SETAL, bem como o documento 
intitulado “Campeonato Esportivo” (evento 3, ANEXO17), no qual se estabeleceu, de 
forma dissimulada, as regras de funcionamento do cartel. 

O CADE realizou análise  minuciosa  dos  documentos  apresentados 
pelos colaboradores relacionados ao grupo SETAL, evidenciando o histórico por eles 
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narrado e a divisão de mercado realizada pelas cartelizadas, conforme se observa no 
Histórico de Conduta apresentado (evento 3, ANEXO57 a ANEXO60). Vale aqui trans-
crever trecho em que se demonstra a atuação do cartel, com a escolha da empresa 
vencedora e a realização de acordos para o oferecimento de propostas-cobertura de 
forma a permitir fixação de preço no patamar pretendido pela selecionada e evitar o 
cancelamento do procedimento licitatório:

“143. Os Signatários esclareceram que havia uma hierarquia (não oficializada, mas  
de facto) entre as empresas do "Clube das 9": as mais fortes eram Odebrecht, Camar-
go Corrêa, Andrade Gutierrez, Techint, UTC, Mendes Júnior, e, depois, as empresas de  
menor importância seriam Promon, Setal e MPE.
144. Segundo as regras da época, em princípio teria que haver, no mínimo, três  
propostas, para evitar o risco de cancelamento da licitação da Petrobras, sen-
do que nas reuniões em que se escolhiam as prioridades e quem venceria de-
terminado certame, eram definidas também quais empresas apresentariam  
propostas de cobertura. Assim, dependendo do tamanho do projeto,  forma-
vam-se consórcios para fazer cobertura à proposta sabidamente vencedora,  
e/ou isto era feito por empresas individuais.
145. Conforme ajustado entre as empresas concorrentes, perguntava-se às em-
presas (ou aos consórcios) quem se oferecia para fazer a cobertura, e isto era  
uma troca de favores entre os membros do cartel. Ou seja, em outra licitação a  
empresa que "foi coberta" apoiava na cobertura da outra, não existindo grande difi-
culdade de acertos neste aspecto. Segundo informado pelos Signatários, não existia  
um padrão fixo de porcentagem e a empresa selecionada para vencer o certame ne-
gociava com as demais que apresentariam proposta de cobertura a ordem de coloca-
ção e os valores a serem apresentados.
146.  Uma vez definida a empresa vencedora, ela se encarregava de informar  
às demais que se comprometeram em dar suporte para que apresentassem  
propostas com valores superiores, porém razoáveis - para não se levantar sus-
peita. Nesse contexto, a empresa previamente definida como vencedora fazia diver-
sas perguntas para obter esclarecimentos junto à Petrobras e enviava às empresas  
que lhe dariam a cobertura os preços que elas deveriam praticar, sendo que estas po-
diam questionar os valores sugeridos quando julgavam que os mesmos eram altos,  
podendo, inclusive, sugerir limites ou desistir da cobertura, pois isso poderia resultar  
no cancelamento da licitação, o que não era interesse de nenhuma das empresas do  
"Clube das 9".
(…)
197. A partir daí, eram iniciadas negociações internas no "Clube das 16", para  
ver quem ficaria com qual pacote de obras. Ou seja, uma vez determinado que  
a empresa "A" (ou o consórcio formado pelas empresas "A" "B" e "C") vence-
ria com o certame X, ela se encarregava de discutir com as demais empresas  
do "Clube das 16" quem faria as propostas de cobertura. Em princípio, as em-
presas que tinham a menor carteira na Petrobras fariam a proposta de cobertura,  
mas às vezes isso também se definia por afinidade (conforme mencionado acima,  
uma empresa que deu cobertura em uma licitação esperava que a outra empresa  
vencedora apresentasse, futuramente, em uma licitação atribuída a ela como vence-
dora, proposta de cobertura).
198. Assim, a partir dessas decisões tomadas nas reuniões do "Clube das 16",  
era elaborada uma lista das empresas que deveriam ser convidadas em cada  
certame. Essa lista, segundo A. R. M. N. era manuscrita pelo coordenador do "CLU-
BE", Ricardo Ribeiro Pessoa (Acionista da UTC), e provavelmente - de acordo com a  
impressão do Signatário - entregues em mãos aos Diretores da Petrobras, uma vez  
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que as duas diretorias tinham interferência na lista das empresas a serem convida-
das.”
(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE), sem destaques no original.

Na análise dos documentos apresentados, o CADE demonstra diver-
sos casos específicos de acordos firmados com eleição de empresa/consórcio vence-
dor e definição das cartelizadas que apresentariam propostas “cobertura”. Vale desta-
car que o acordo para oferecimento de propostas-cobertura era tão institucionaliza-
do dentro do funcionamento do cartel, que foi, inclusive, relatado no já mencionado 
documento intitulado “Campeonato Esportivo”, como elucidou o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica em análise de uma das cláusulas do documento57:

“As equipes (empresas) participantes de uma determinada rodada (=negociações do  
"Clube das 16") deveriam honrar as\regras do certame, mesmo que não seja a vence-
dora (-não deveriam apresentar propostas competitivas, mas sim propostas de cober-
tura, de modo a deixar com que a empresa definida internamente no "Clube das 16"  
vencesse de fato a licitação da Petrobras");”
(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE)

Todavia, a prova documental da existência do grupo não se limita aos 
dados obtidos com AUGUSTO MENDONÇA e o grupo SETAL. A distribuição das obras 
da PETROBRAS entre as empresas cartelizadas é corroborada também por documen-
tos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX e juntados ao evento 3 como ANE-
XO18. 

Ao ser questionado perante esse Juízo sobre esse material, AUGUSTO 
deixou bastante claro que, nas reuniões, as empresas cartelizadas, além de definirem 
qual(is) delas seria(m) a(s) vencedora(s) de determinado certame, acordavam quais 
delas ofereceriam propostas “cobertura”:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento da existência da realização  
de reuniões entre grupos de empreiteiras para efetuar uma espécie de loteamento  
das contratações e licitações da Petrobras?
Depoente:- Sim. Havia reuniões entre as empresas, onde se discutiam que empresas  
teriam prioridades em determinadas obras para que as demais empresas não atra-
palhariam, ofereceriam preços superiores.
Ministério Público Federal:- Você recorda em que época mais ou menos essa prática  
se iniciou?
Depoente:- Esse foi o procedimento iniciado talvez...
Ministério Público Federal:- O senhor poderia falar detalhadamente como isso trans-
correu?
Depoente:- Eu falei detalhadamente no meu depoimento, lá eu tive oportunidade de  
fazer isso com calma e consultando algumas informações, como também foram fei-
tas diversas investigações no âmbito do CADE, que apresentaram muito bem o funci-
onamento desse esquema.
Ministério Público Federal:- Certo. Então, esse esquema se iniciou quando?
Depoente:- Só fazendo um pequeno resumo pelo que eu me recordo, isso se iniciou  
no final dos anos 90, entre 6 empresas...
Ministério Público Federal:- Quais eram as empresas?

57 Juntado ao evento 4, OUT47.
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Depoente:- Eu não vou lembrar o nome das 6 exatamente, mas se a senhora tiver in-
teresse em alguma eu certamente vou saber se está incluída ou não, mas no meu  
termo de depoimento estão bem descritas quais são as empresas. Desculpe, não são  
6, são 9 empresas.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Com o objetivo de elas não competirem entre si. Mas, como era um nú-
mero um pouco reduzido de empresas perante o tamanho do mercado, isso era uma  
coisa que tinha pouca eficiência, isso começou a ter mais eficiência a partir do ano  
de 2003, 2004, com uma nova diretoria da Petrobras, onde sim havia pelo lado da  
Petrobras uma restrição no número de convidados e essas empresas tinham mais ca-
pacidade de contratação. E mais ou menos nessa época, um pouco mais pra frente  
houve um acréscimo com a entrada de novas empresas, chegando a ser 16 (dezes-
seis).
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou que existia esse grupo para  
evitar concorrência, de que forma que era feita, eram acertados os contratos, de que  
forma era feita a divisão?
Depoente:- Eram feitas reuniões com uma determinada periodicidade, dependia um  
pouco do volume de contratações que fosse haver ou de oportunidades que haveria e  
dentro desse espectro de oportunidades as empresas discutiam e escolhiam quais se-
riam as oportunidades que elas gostariam de participar, e havia um acordo entre  
elas nessa escolha, e a partir daí as outras empresas tinham um compromisso de  
apresentar proposta com valor superior.
Ministério Público Federal:- Entendi.  O senhor falou que havia uma periodicidade.  
Era bastante frequente?
Depoente:- Sim. Talvez a partir  de 2004 as reuniões passaram a ser basicamente  
mensais.
Ministério Público Federal:- Certo e como eram organizadas as reuniões?
Depoente:- Tinha o Ricardo Pessoa da UTC que coordenava essas reuniões, ele tinha  
o papel de ceder o espaço, a maioria das reuniões foram nas sedes da empresa dele,  
UTC em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ele também tinha o papel de organizar as  
reuniões de modo que avisava as pessoas quando havia alguma mudança, normal-
mente  as  reuniões  eram,  a  próxima reunião  era  combinada  na  própria  reunião,  
quando havia mudança eles tinham a função de avisar as pessoas da mudança e  
também era o elo de contato entre as empresas e os diretores da Petrobras, sobretu-
do o Renato Duque e o Paulo Roberto.
(...)
Ministério  Público  Federal:- Certo.  Nessas  reuniões  que  os  senhores  deliberavam  
quem seria a empresa ou grupo de empresas que iria vencer, o senhor se recorda da  
participação do grupo Odebrecht, das empresas do grupo Odebrecht?
Depoente:- Sim, recordo.
Ministério Público Federal:- Quem era ou quem eram as pessoas que representavam 
a Odebrecht nessas reuniões?
Depoente:- Eu participei de poucas reuniões durante o ano de 2004, 2005, a partir  
daí eu indiquei o nosso diretor comercial, Marcos Berti, para participar das reuniões.  
Nas reuniões que eu participei era o Márcio Farias.
Ministério Público Federal:- O senhor... quando o senhor prestou o seu depoimento, o  
senhor mencionou que havia uma espécie de clube, inclusive o senhor forneceu uma  
espécie de regulamento esportivo, campeonato, título “campeonato esportivo”, esse  
documento, seria o que, digamos, é o que regulava o funcionamento dessa...
Depoente:- Sim e das empresas havia uma determinada regra que todas as empresas  
teriam oportunidades iguais,  e numa determinada época houve um desequilíbrio,  
principalmente com a entrada da refinaria Abreu e Lima, onde só as grandes empre-
sas participaram. Com isso, houve um desequilíbrio no volume de contrato entre as  
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companhias, o que acabou gerando um descontentamento entre as empresas que fi-
caram com um volume menor, isso acabou trazendo lá um certo tumulto na relação  
e, a partir daí, houve uma, vamos dizer, adaptação, um ajuste da regra, isso foi escri -
to para que ninguém ficasse com dúvida para frente, como se fosse um campeonato  
de futebol ou campeonato esportivo, não lembro exatamente o nome, mas tem essa  
descrição, como se as empresas fossem times e aí dizia que a regra, que o jogo come-
çaria de novo, ou seja, todo mundo partiria a partir do zero e por aí vai.
Ministério Público Federal:- Certo. Então no fim todos acabavam sendo beneficiados  
com essas reuniões, com essa sistemática?
Depoente:- Todas as empresas foram beneficiadas durante esse período.
(...)
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda, nessas reuniões desse clube, vamos  
referir como “clube”, as pessoas, os representantes de cada uma das empreiteiras já  
sabiam que a sistemática seria essa, já havia sido pactuado o pagamento de propina  
em favor deles?
Depoente:- Apesar desse termo  não ser especificamente discutido nesse âmbito, no  
âmbito do clube, as empresas lá se reuniam para discutir sobre quais oportunidades  
ficariam para cada uma, mas era, era, vamos dizer, era muito comentado e discutido  
abertamente a necessidade da participação nas duas diretorias, era muito, era co-
nhecido...
Ministério Público Federal:- A participação, o senhor pode ser mais claro, pagamento  
de propina, é isso?
Depoente:- É o pagamento sim. Isso era muito conhecido.
Ministério Público Federal:- Entendi. Por todas as empresas que participavam?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Especificamente com relação às empresas do grupo Ode-
brecht, o senhor se recorda como era a atuação deles, era uma atuação bastante  
marcante no cartel, como... o que o senhor...
Depoente:- Dentro do grupo das empresas?
Ministério Público Federal:- Isso, desse clube.
Depoente:- A Odebrecht, pelo peso e importância dela, ela sempre tinha uma voz  
predominante dentro do grupo.
Ministério Público Federal:- Em que sentido, predominante em que sentido?
Depoente:- Predominante no sentido de que quando ela tinha, queria alguma coisa,  
era muito difícil que aquilo não fosse feito daquela forma, mas se do outro lado ela  
não quisesse alguma coisa, isso certamente não seria feito, então ela tinha um peso  
diferente dentro das empresas.”
(trechos do depoimento de AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, reduzido a termo  
no evento 553).

Nesses documentos (evento 4, ANEXO13, ANEXO17 e ANEXO18), que 
abrangem os anos de 2007 e 2008, são registradas, por vezes de forma simulada, as 
preferências de cada empresa em relação a determinada obra, havendo, por diversas 
vezes, menção à ODEBRECHT mediante a utilização da sigla “CNO” (Construtora Nor-
berto Odebrecht).

Dentre  os documentos apreendidos na ENGEVIX há,  ainda,  alguns 
que, à semelhança daqueles entregues por AUGUSTO MENDONÇA e pelo grupo SE-
TAL, elencam as empresas relacionadas a determinado certame em ordem, evidenci-
ando não apenas a escolha da empresa vencedora do procedimento, como também 
a definição daquelas  que ofereceriam as respectivas  propostas  “cobertura”.  Nesse 

  101/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

sentido, vale especial destaque para os documentos contantes do evento 3,  ANE-
XO18.

Observe-se,  ainda,  que  nas  anotações  referentes  às  reuniões  de 
10/05/2007 e 11/05/2007 (Evento 3, ANEXO13), há clara menção ao Grupo ODEBRE-
CHT. Ao lado de anotações referentes a obras do GASCAC, CABIUNAS e REVAP, cons-
ta identificação de 18 empreiteiras, dentre as quais há a “CNO”.

De mesmo teor é o conteúdo das anotações fornecidas por JULIO 
CAMARGO (Evento 3, ANEXO14 a ANEXO16). Na reunião de 29/08/2007, foram dis-
cutidos pacotes de licitações a serem promovidas pela PETROBRAS. No ponto “3” da 
“pauta” de reunião consta que58:

Ainda, há relação de empresas concorrentes pelas obras de HDIs59:

Ademais, corroborando o quanto afirmado por AUGUSTO MENDON-
ÇA e o constante dos documentos apreendidos, tem-se o depoimento de RICARDO 
PESSOA:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento, se recorda da existência de  
reuniões entre o senhor e executivos de outras empreiteiras para discutir a participa-
ção em licitações da Petrobras?
Depoente:- Tenho sim.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe informar qual era o teor dessas reuniões,  
se era discutida a participação das empresas de modo a definir quem seria o vence-
dor de cada licitação?
Depoente:- Para eu responder a senhora eu precisaria talvez explicar o contexto e ex-
plicar a história como um todo.
Ministério Público Federal:- O senhor pode explicar então.
Depoente:- Talvez eu me alongue um pouco, se não tiver problema...
Ministério Público Federal:- Não tem problema.

58 Evento 3, ANEXO 14.
59 Evento 3, ANEXO 14.
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Depoente:- Em 2006, 2005, 2006, o sistema da Petrobras, o sistema de contratação  
da Petrobras vinha se alterando de maneira significativa; o que eu chamo de sistema  
de contratação, saíam da contratação separada de materiais, compra de materiais,  
construção civil,  montagem eletromecânica e  interligações,  de  maneira  separada,  
passou a se formar um único contrato que depois o mercado e o mundo chamava de  
EPC. Em 2006, algumas empresas cadastradas na Petrobras receberam o convite de  
maneira normal, enquanto o volume de negócios na Petrobras subia radicalmente,  
aumentava a demanda muito, até o momento, em 2006, que um projeto na Refina-
ria do Vale do Paraíba, chamado Revapi ou Propeno da Revapi, embora tivessem lá  
pelo menos mais de 10 convidados pelo sistema de cadastro da Petrobras, pelo de-
creto-lei 2.745, nenhuma proposta foi entregue, isso motivou uma reclamação da Pe-
trobras, através da diretoria de serviços e de abastecimento, a uma associação de  
classe, que era a associação que mais contato tinha com a Petrobras, que era a Abe-
mi, da qual eu era presidente, que foi chamada para receber uma reclamação de  
como os concorrentes convidados, associados, não apresentavam propostas para a  
Petrobras, quando foi dito que o projeto era tão ruim que ninguém correu o risco de  
apresentar uma proposta. Nesse momento, a Abemi, incentivada pela Petrobras, re-
solveu chamar algumas pessoas da Petrobras para fazer palestra dentro da associa-
ção, reunimos mais de 50 empresas, talvez 60 empresas interessadas, para que to-
massem conhecimento dos programas de investimentos da Petrobras; daquela época  
em diante, todo ano a Petrobras apresentava o seu programa de investimentos. Essas  
reuniões na Abemi, no máximo duas, apareceram com diretores da Petrobras incen-
tivando a colocação das propostas através de consórcio, porque o volume de negóci-
os passou a ser muito grande, à medida que o tempo ia passando nós tivemos gran-
des oportunidades de pacotes maiores e incentivava a formação de consórcios para  
somar as capacitações. Eu era o presidente da Abemi, por isso que eu promovi essas  
reuniões na Abemi pra que elas, as empresas, tomassem conhecimento; a primeira  
proposta que aconteceu isso e que deu vazia, eles relançaram e nós apresentamos, as  
empresas apresentaram propostas de novo que foi o propeno da Revapi. Depois dis-
so, a cada ano, a cada semestre, nós começamos a fazer reuniões para discutir e para  
verificar qual era o plano de negócios da Petrobras, quais eram os maiores pacotes,  
como é que se poderia priorizar, e começamos a discutir prioridades em cima das  
empresas que estavam constando do cadastro.
Ministério Público Federal:- Eu só vou fazer uma interrupção, eu gostaria que o se-
nhor narrasse, quando o senhor fala “nós, nós”, gostaria que o senhor delimitasse  
exatamente quem participava dessas reuniões, quais empresas, quem era o represen-
tante de cada uma.
Depoente:- Eram 60 empresas, 50 empresas, na hora que nós começamos a discutir o  
plano de negócios eram reuniões que variavam de tamanho em função do que nós  
tínhamos conhecimento em relação ao cadastro, ao novo cadastro, que cadastrava  
as empresas que eram Epecistas, então muitas vezes apareciam 12, 10, eram três ou  
quatro reuniões por ano aonde se discutia o plano, a primeira reunião foi para se dis-
cutir o plano de negócios, qual a demanda, a segunda para discutir quem estava pri-
orizando cada um dessas oportunidades e a terceira para discutir, cada consórcio dis-
cutia com os outros consórcios, isso era o que acontecia normalmente.
Ministério Público Federal:- Certo. Mas o senhor fala "discutiam", um consórcio discu-
tia com o outro, como é que era, havia alguma, era decidido como ia ser feita a par-
ticipação na licitação, quem iria ganhar, quem iria oferecer propostas de cobertura,  
como era?
Depoente:- Eu já continuar para lhe informar isso aí.
Ministério Público Federal:- Por favor.
Depoente:- As reuniões que havia de grande tamanho, e eu hospedei algumas reuni-
ões dessas durante um bom período, não somente a nossa empresa, mas até por fa-
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cilidade de sala de reunião, mas...
Ministério Público Federal:- O senhor hospedou na UTC?
Depoente:- Na UTC. Era para discutir as prioridades de cada empresa, essas priorida-
des por que se tinha? Porque um pacote, por exemplo, de grande, uma refinaria, por  
exemplo, da Replan, da Revapi ou da REPAR, 5, 6 grandes pacotes, muito grandes, de  
2 ou 3 bilhões de reais cada um, isso se iniciava uma proposta 6 meses antes. O que  
nós fazíamos, ninguém fazia uma obra dessas sozinho, então nós fazíamos uma es-
colha de prioridades entre as empresas, quem quer o pacote de gasolina, por exem-
plo, se 3, 4, 5, 6 empresas quisessem esse pacote de gasolina só quem se interessava  
passava a se reunir para ver o que ia fazer.
Ministério Público Federal:- Ia fazer o exatamente o que?
Depoente:- Quem ia ganhar, porque se tivesse 2, 8 empresas interessadas no pacote  
A e mais 6 empresas interessadas no pacote B, essas 6 empresas do pacote B já não  
mais interessada nesse A, então essas daqui se reuniam para discutir “Quem vai ficar  
com A?”.
Ministério Público Federal:- E do A não participava do B, é isso?
Depoente:- O B já não tinha interesse, que ninguém conseguia, a verdade é essa, nin-
guém conseguia fazer duas propostas dessa envergadura ao mesmo tempo com dife-
rença de 2, 3 meses, sendo a entrega da proposta de um para outro, então simples-
mente você se concentrava no A e você tinha uma disputa, porque você podia ter 2  
consórcios ali, então como é que você tirava a disputa desse outro consórcio, tiraria  
oferecendo B, C ou D, e ninguém mais ia, dentro da própria refinaria, ter dois cantei-
ros em dois consórcios diferentes; é muito difícil acontecer isso por falta de equipe,  
por falta de capacitação de engenharia, para se fazer primeiro uma proposta, que  
não é só uma questão de custos, embora seja um custo muito alto e uma falta de  
equipe. Tanto é assim, que se permitir, senhora, eu posso...
Ministério Público Federal:- Pode falar, que eu vou tirando algumas dúvidas com o  
senhor.
Depoente:- Tanto é assim que o próprio governo criou um programa chamado Pro-
grama de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás para capacitar a indústria  
como um todo, inclusive mão de obra, mão de obra de gestão e mão de obra direta,  
inclusive, mão de obra não tão qualificada, porque não havia mão de obra suficiente  
naquela época para fazer frente à alta demanda que existia. Então, o que aconteceu  
foi exatamente isso, houve uma divisão de interesses de prioridades, mas que não  
garantia ali em hipótese alguma se aquele consórcio ia ser vencedor ou não. Por que  
não garantia? Porque você conseguia criar um pacto, eu acho de pacto de não agres-
são, entre os cadastrados que nós tínhamos conhecimento, e nós tínhamos conheci-
mento disso porque, não só pelo cadastro, uma empresa tradicional como a UTC En-
genharia, que 70% da sua carteira é Petrobras, no mínimo sabia quem eram os que  
estavam cadastrados em EPC, então nós conseguíamos saber pelos convidados quais  
convidados poderiam ser realmente convidados, mas não atingiríamos nunca os 100  
por cento do universo de convites.
Ministério Público Federal:- Mas entre essas pessoas...
Depoente:- Reduzia-se,  desculpe,  reduzia-se  a  concorrência,  a  competição  não,  a  
concorrência, porque você poderia ter um entrante e que eu chamo às vezes, chamei  
de maneira até errada de “aventureiro chegando” e que nós não tínhamos conheci-
mento.
Ministério Público Federal:- Mas, dentro desse grupo que se reunia, que o senhor ex-
plicou, era feito esse pacto de não agressão que o senhor mencionou e dentro desse  
grupo era, digamos assim, era pactuado, era estabelecido que, se eu entendi direito,  
que cada um ganharia uma parcela, que o senhor falou A, B, C, D?
Depoente:- A, pacote A...
Ministério Público Federal:- Pacote A seria definido...
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Depoente:- Um contrato com 3 empresas num consórcio só, o pacote B poder ter  
mais um ou outro, com 3, 4 empresas num consórcio só...
Ministério Público Federal:- E isso entrava no pacto de não agressão?
Depoente:- Isso sim. A senhora está perguntando se esse pessoal daqui não iria pro-
por aqui, geralmente...
Ministério Público Federal:- Não, eu estou perguntando se essa sistemática, que o se-
nhor chamou de pacto de não agressão, garantiria que a decisão que foi tomada, um  
consórcio ganharia o bloco A, outro consórcio bloco B, enfim, se essa sistemática ga-
rantiria esse resultado?
Depoente:- Não garante 100%.
Ministério Público Federal:- Dentro do grupo.
Depoente:- Nós não tínhamos conhecimento de todo o universo de convidados.
Ministério Público Federal:- Sim, mas dentro do grupo, dentro do grupo da reunião?
Depoente:- Dentro do grupo o pacto de não agressão garantiria que esse grupo da-
quela refinaria, daqueles pacotes sim, pra cada refinaria, pra cada grupo de pacotes,  
o grupo poderia mudar, e mudou. A senhora tenha certeza que eu tenho conheci-
mento das reuniões onde eu pedi prioridade, não tenho conhecimento de outras reu-
niões.”
(trechos do depoimento de RICARDO RIBEIRO PESSOA, reduzido a termo no evento  
654).

A atuação  conjunta  das  empresas  cartelizadas,  nesse  sentido,  fica 
bastante nítida quando se observa certames da PETROBRAS em que ocorrido mais de 
um procedimento licitatório ou “Bid”, verificando-se que, nos diferentes procedimen-
tos, a ordem das propostas entre as “concorrentes”, do menor ao maior preço, em re-
gra se mantém, variando eles de forma uniforme sem alterar o resultado final (ou 
seja, a empresa vencedora, previamente definida).

Tal  constatação foi realizada pela comissão interna da  PETROBRAS 
que analisou os procedimentos para as contratações de obras da RNEST, consoante 
conclusão apresentada no item 6.6. do respectivo relatório60.  Vale destacar que no 
mencionado relatório a variação uniforme de preço entre as “concorrentes” é de-
monstrada de maneira clara, representada inclusive por gráficos.

A existência de acordo entre as maiores empreiteiras do país, entre si 
e com diretores da PETROBRAS, a fim de eliminar a concorrência em procedimentos 
licitatórios públicos, controlando a rede de contratadas pelos setores de Abasteci-
mento e Engenharia da estatal, é suficiente para caracterizar o crime de cartel na for-
ma tipificada no artigo 4º, I e II, c da Lei 8.137/9061, bem como o crime de fraude às 
licitações na forma do artigo 90 da Lei 8.666/9362. Nesse ponto vale agregar que o 
60 ANEXO10 do Evento 3.
61 Art. 4º. Constitui crime contra a ordem econômica:

I – abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a  
concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas.
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
(...) 
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

62 Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
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histórico da conduta elaborado pelo CADE teve o cuidado de identificar, em seu item 
IV.1, 14 empresas concorrentes prejudicadas pela atuação do cartel63.

Todavia,  além dos ajustes tendentes à eliminação da concorrência, 
como dito, as empresas cartelizadas, após definir quem seria a vencedora de determi-
nado certame, combinavam o fornecimento de propostas “cobertura”. Ou seja, defini-
da previamente a vencedora, ela disponibilizava sua proposta às demais “concorren-
tes”, que realizavam propostas em valores superiores. Isso permitia uma fixação artifi-
cial de preços, de forma a configurar o crime de cartel também na modalidade tipifi-
cada no artigo 4º, II, a, da lei 8.137/9064.

Basicamente, as propostas eram acordadas entre as empresas carteli-
zadas de forma a, em regra, situarem-se próximo ao limite máximo de contratação 
admitido pela estatal, qual seja, 20% acima do valor de estimativa da obra. Como já 
se referiu na exordial (à qual ora se remete por economia), tal constatação foi realiza-
da tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelas Comissões Internas de Apu-
ração da PETROBRAS que analisaram os procedimentos de contratação na RNEST e 
COMPERJ. 

Essa situação é bastante evidente em relação aos contratos mencio-
nados na denúncia, celebrados em valores muito superiores e/ou próximos ao limite 
de  contratação  estabelecido  pela  PETROBRAS (+  20%),  alcançando,  por  exemplo, 
42,9% (posteriormente reduzido para 23,2%), 49,7% (posteriormente reduzida para 
19,9%), 16,4% e 21,98 (posteriormente reduzida para 12,91%) do valor da estimativa 
da PETROBRAS.

Nessa senda, importante referir que, como regra, as empresas institu-
íam um sobrepreço nos contratos com a  PETROBRAS65. Logicamente, pode-se con-
cluir que, se houvesse um efetivo ambiente de concorrência, os valores contratados 
poderiam ser (e agregue-se, por lógica, que certamente seriam) menores.

Como já se referiu, além da atuação interna, configurada pelos ajus-
tes realizados pelos respectivos integrantes, a consecução dos objetivos do cartel era 
assegurada por atuação externa mediante a corrupção de funcionários da  PETRO-
BRAS, consoante se demonstrará com mais vagar no tópico referente ao crime de 
corrupção. 

Os valores assim auferidos diretamente mediante a prática dos cri-
mes de cartel, fraude às licitações e corrupção, eram então disponibilizados aos fun-

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
63 A saber: Niplan Construções e Engenharia Ltda., Egesa Engenharia S/A, Sinopec, Usimec, Tenace,  

Potencial Engenharia e Construções Ltda., Enesa Engenharia Ltda., Confab Industrial S/A, Encalso 
Construções Ltda., Technip Brasil Engenharia Instalações e Apoio Marítimo Ltda., MCE Engenharia 
Ltda., TKK Engenharia Ltda., Serveng – Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia e Toyo En-
genering Co.

64 Art. 4º. Constitui crime contra a ordem econômica:
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;  
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

65 Conforme referiram PAULO ROBERTO COSTA e WILSON CARVALHO MACEDO em seus depoimen-
tos (reduzidos a termo, respectivamente, nos eventos 1046 e 639).
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cionários públicos corrompidos e seus intermediários por meio de diversas operações 
de lavagem de dinheiro, consoante se demonstrará a seguir.

3.3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
3.3.1. Considerações prévias e aspectos pertinentes de análise do 

tipo de organização criminosa

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 2004 e 2014, 
os denunciados MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, ALE-
XANDRINO ALENCAR,  CÉSAR ROCHA, PAULO BOGHOSSIAN e BERNARDO FREI-
BURGHAUS, em conjunto com os previamente denunciados PAULO ROBERTO COS-
TA66, ALBERTO YOUSSEF67, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO68, associaram-se entre 
si e com terceiros em organização criminosa que praticava delitos no seio e em des-
favor da PETROBRAS, notadamente os crimes de cartel, fraude a licitação, corrupção, 
lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional.

Destaque-se que o delito de organização criminosa foi atribuído (im-
putado) a título de crime autônomo, assim como delitos de corrupção e lavagem de 
dinheiro praticados pela organização em vista de contratos celebrados com a PETRO-
BRAS. Já os delitos de cartel, fraude a licitações, crimes contra a ordem tributária e o 
sistema financeiro nacional não foram imputados nesta acusação (eles são objeto de 
processos ou investigações próprias), mas considerados como evidência a inferir a 
origem ilícita dos valores movimentados pela organização (crimes antecedentes do 
crime de lavagem).

A partir disso, já cabe deixar clara a seguinte distinção: o crime de or-
ganização criminosa,  valendo-se aqui das palavras  de Renato Brasileiro de Lima69, 
configura crime organizado por natureza (imputação, per si, do crime de organização 
criminosa, ou seja, do tipo previsto no 2º, Lei 12.850/2013), enquanto os delitos de 
corrupção e lavagem de ativos consistem em crimes organizados por extensão (infra-
ção penal praticada pela organização criminosa). Eis o motivo pelo qual os agentes 
foram denunciados e, doravante, devem ser condenados, visto que presentes os ele-
mentos para isso, pelo crime de organização criminosa (crime organizado por nature-
za) em concurso material com os delitos de corrupção e lavagem (crimes organizados 
por extensão).

Ademais, o crime de organização criminosa é de perigo abstrato, pu-
nindo-se o simples fato de figurar como integrante do grupo. “Sua consumação inde-
pende, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas de-
linquentium”70.  Assim,  mesmo os  crimes antecedentes não imputados  constituíam 
instrumentos para a realização da consecução dos fins da organização.

Daí que não procede a alegação de defesas de que a Lei 12.850/2013 

66 Autos n. 5026212-82.2014.4.04.7000.
67 Autos n. 5025699-17.2014.4.04.7000.
68 Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000.
69 Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, p. 481/482. 
70 Ibid., p. 484.
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não incidiria no caso dos autos, pois as operações financeiras descritas na denúncia 
seriam todas anteriores à entrada em vigor da novel legislação. 

As operações financeiras constantes da denúncia são fatos que dizem 
respeito à imputação dos crimes de corrupção e lavagem pela organização e não à 
atribuição do crime de organização criminosa em si. Assim, não há necessária coinci-
dência quanto a aspectos circunstanciais dessas situações, de forma que pode subsis-
tir o delito de organização criminosa ainda que o termo final dos denunciados crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro por ela praticados seja anterior à entrada em vi-
gor da nova lei (a lei entrou em vigor em 19/9/2013). 

Imagine-se a situação em que a organização prosseguisse existindo 
até hoje, mas não praticando crimes desde a data do oferecimento da denúncia nesta 
ação  penal,  efetivamente.  Prejuízo  algum  haveria  que  fosse  imputado,  em  nova 
denúncia, o crime da Lei 12.850/2013 a seus integrantes tendo como termo final o 
dia de hoje, embora não se pudessem imputar a seus membros os crimes objetivados 
pela organização, por não terem sido executados ou descobertos no período. 

É que no delito de organização criminosa é dispensável a prática de 
atos executórios em relação ao crime para os quais os agentes se organizaram. Assim 
também é que o aspecto temporal dos delitos praticados pela organização criminosa 
pode ser usado para delimitar o período temporal mínimo do delito de organização 
criminosa em si (pode-se dizer que, se a organização praticou tais delitos em tal perí-
odo, houve o delito de organização por pelo menos esse período). Mas essa relação, 
como ressaltado, não é de necessária coincidência.

Ainda, por tal razão, nada impede que esses fatos (o de organização 
criminosa e o dos crimes por ela praticados) possuam, além de amplitudes temporais, 
amplitudes fáticas distintas. 

De todo modo, no caso em tela, verifica-se que as condutas delituo-
sas estenderam-se de 2004 a 2014, ano até o qual se identificaram atos de corrupção, 
como a assinatura do último aditivo celebrado durante a gestão de CELSO ARARIPE, 
em 12/11/2014, e atos de lavagem de capitais, como a lavagem de ativos, por meio 
de transferências para conta em nome de empresas  offshores,  até 06/06/2014, por 
meio  de  negócios  ideologicamente  falsos  no  contexto  do  Consórcio  OCCH,  até 
12/11/2012 ou, ainda, promovida em face da BRASKEM.

Não bastasse isso, nos próprios autos há suficiente demonstração de 
que os pagamentos realizados pelas empresas cartelizadas, seja a ODEBRECHT ou 
outras que integravam o mesmo núcleo criminoso de seus agentes, aos denunciados 
PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO ultrapassaram o perío-
do em que eles ocuparam, respectivamente, a Diretoria de Abastecimento, a Diretoria 
de Serviços e a Gerência Executiva de Engenharia da Estatal, estendendo-se após a 
saída desses funcionários dos quadros da PETROBRAS, consoante reconheceu o pró-
prio PAULO ROBERTO COSTA em seu interrogatório71,  reduzido a termo no evento 

71 “Juiz Federal:- Isso durou até a sua saída da Petrobras? Interrogado:- Isso até a minha saída por apo-
sentadoria, que eu me desliguei da companhia em abril de 2012, depois disso eu não tive mais nenhum  
contato e não sei se continuou ou não esse tipo de pagamento, eu acredito que não. Juiz Federal:- O se-
nhor ainda assim recebeu alguns remanescentes, depois de 2012? Interrogado:- Recebi de coisas penden-
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1046.
No mais,  “de todo modo, como se trata de crime permanente,  cuja  

consumação se prolonga no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a prática  
delituosa a qualquer momento, na hipótese de tal crime ter início antes do dia 19 de  
setembro de 2013, mas se prolongar na vigência da Lei nº 12.850/13, é perfeitamente  
possível a responsabilização criminal pelo novo tipo penal, nos termos da súmula nº  
711 do STF”72.

Inclusive, os efeitos da prática dos delitos de cartel e fraude às licita-
ções, assim como de corrupção, se estendem no tempo enquanto vigentes os contra-
tos firmados pelas empreiteiras com a  PETROBRAS, protraindo-se, no caso em tela, 
consequentemente, até depois da entrada da vigência da Lei de Organização Crimi-
nosa, eis que o término de grande parte dos contratos, conforme os documentos 
apresentados anexos à exordial acusatória, adveio apenas em 2015.Ademais,  não se 
pode, conforme pretendem defensores dos acusados, confundir os delitos de organi-
zação criminosa e de cartel, eis que, desde logo, buscam tutelar bens jurídicos distin-
tos. Outrossim, tem-se patente que o esquema criminoso que se delineou no seio e 
em desfavor da PETROBRAS não se dedicava tão somente à prática do delito de car-
tel, consistindo, de outro canto, em um complexo emaranhado de pessoas físicas e 
jurídicas destinado à consecução, ainda, de crimes de fraude a licitações, crimes con-
tra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional, corrupção e lavagem de dinhei-
ro.

Ainda a respeito da análise do tipo penal, há que se afastar eventual 
arguição de defesas de ausência de tipicidade do delito de organização criminosa por 
ausência de demonstração de vínculo associativo entre os membros da organização, 
por supostamente um acusado não conhecer os demais. Esse elemento é estranho 
(desnecessário) ao tipo penal. Veja-se o que anota Renato Brasileiro a respeito disso:

“Logo, estamos diante de delito plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessá-
rio, figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os diversos agentes  
(pelo menos quatro) auxiliam-se mutuamente com o objetivo de produzir um mesmo  
resultado, a saber, a união estável e permanente para a prática de infrações penais  
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacio-
nal.  Pouco importa que os componentes da organização criminosa não se co-
nheçam reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de  

tes, de serviços realizados até a minha saída, não de coisas que foram realizadas após a minha saída.  
Juiz Federal:- O senhor se recorda se a Odebrecht lhe pagou remanescentes depois da sua saída? Interro-
gado:- Eu acredito que sim, eu não tenho, sim, pagou, pagou, pagou em contas lá no exterior, pagou.  
Juiz  Federal:- Mesmo  depois  que  o  senhor  saiu?  Interrogado:- É,  de  coisas  remanescentes.  Juiz 
Federal:- Sim? Interrogado:- Sim. (…) Juiz Federal:- O senhor mencionou no início que o senhor, ou logo  
no início, que o senhor também teria recebido valores nessas contas do exterior após a sua saída da dire-
toria da Petrobras, é isso mesmo? Interrogado:- É, possivelmente, eu não tenho esse controle, mas possi-
velmente sim, eu acho que o Bernardo me falou de algumas coisas que entraram de valores anteriores,  
não valores posteriores à minha saída, mas valores anteriores deve ter entrado alguma coisa em relação  
a valores pendentes, como eu falei. Juiz Federal:- E esses valores eram de contratos que a Odebrecht par-
ticipava ou do contrato da Braskem? Interrogado:- Perfeitamente.” (trechos do interrogatório de PAULO  
ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento 1046).
72 Ibid., p. 481.
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cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa específica. Na  
verdade, basta que o fim almejado pelo grupo seja o cometimento de infra-
ções penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter trans-
nacional”73. - sem destaque no original

Prosseguindo o mesmo autor, “evidenciada a presença de pelo menos  
4 (quatro) pessoas, é de todo irrelevante (…) que nem todos os integrantes tenham sido  
identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de alguma causa  
pessoal de isenção de pena”74. Assim é que, no caso, o delito de organização foi impu-
tado a uma parcela dos agentes do grupo, aqueles identificados e para os quais havia 
indícios,  à época da denúncia,  no sentido da participação no crime em mesa,  os 
quais, ademais, não foram previamente denunciados pelo delito em comento, sem 
prejuízo da observação de que a organização contava com outros atores, anterior-
mente identificados ou ainda a serem identificados em apurações próprias, conforme 
será melhor deduzido na sequência. 

Os agentes ligados ao grupo ODEBRECHT aqui denunciados compu-
seram um dos ramos da organização criminosa ora trazida à lume, que buscava, pre-
cipuamente, aumentar seus lucros em prejuízo da administração pública, corrompen-
do agentes públicos e privados. Esta maximização das vantagens dava-se pelo au-
mento do lucro em cada contrato e ainda pela possibilidade de escolher quais em-
presas  sairiam  vencedoras  dos  certames  licitatórios,  fazendo  com  que  empresas 
alheias à organização criminosa não pudessem contratar.

Como diz Flávio Cardoso Pereira, “(…) a corrupção debilita o sistema 
econômico de diversos modos, seja reduzindo os ingressos impositivos do Estado, in-
crementando o valor dos produtos para cobrir os cursos da mesma, ou, ainda, distor-
cendo a livre concorrência, ao colocar o agente corruptor em uma posição de vanta-
gem no mercado, frente ao competidor.” (PEREIRA, Flávio Cardoso. Crime Organizado 
e sua infiltração nas instituições governamentais, p. 45, Atlas, 2015.)

E prossegue o referido autor:

“Porém, a novidade fica por conta de que este ‘suborno’ ou em linguagem coloquial,  
‘compra ou venda de favores’, nos dias atuais, já não mais ocorre em baixa escala,  
somente em instância econômica e sem requintes de perversidade.
Desse modo, a corrupção moderna ocorre sistematicamente em diversas situações e  
nas mais variadas formatações, seja no âmbito público, seja no privado, envolvendo  
pagamentos  ilícitos  e  subornos  altamente  sofisticados,  a  exemplo  da  compra  de  
informações sigilosas dentro do aparato estatal, bem como em razão da infiltração  
de  criminosos  em  posições  estratégias  dentro  de  instituições  públicas  
governamentais.”

Ou seja, a corrupção, ativa e passiva, deixou de ser considerada como 
algo ilícito, passando a ser mera etapa, ou caminho, para a concretização dos objeti-
vos do cartel, da organização criminosa, além de passar a ser a forma de financiar (e 
também justificar) as ações dos agentes públicos, além das nomeações e indicações 

73 Ibid., p. 484.
74 Idid., 484. 
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feitas pelos agentes políticos.
No presente caso parece ter havido a verdadeira apropriação de uma 

empresa pública, no caso a PETROBRAS, por um grupo de pessoas, que se associaram 
com grupos econômicos, para obter, com a maior intensidade possível, ganhos eco-
nômicos indevidos. 

Houve a apropriação da res publica por agentes públicos e particula-
res que, aparentemente, veem-se acima da lei, fora do alcance da lei, e que tem o in-
teresse público como algo secundário, que está posto apenas servir a seus próprios 
interesses privados.

3.3.2. Provas de materialidade e autoria

Como  referido,  a  denúncia  imputou  a  MARCELO  ODEBRECHT, 
MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, ALEXANDRINO ALENCAR e CÉSAR ROCHA a 
conduta de, no período compreendido entre 2004 e 2014, na condição de gestores e 
agentes de empresas do Grupo ODEBRECHT, associarem-se entre si e com terceiros, 
dentre eles,  PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, RENATO DUQUE, PEDRO 
BARUSCO, PAULO BOGHOSSIAN e BERNARDO FREIBURGHAUS, em organização cri-
minosa que praticava delitos no seio e em desfavor da PETROBRAS, notadamente os 
crimes de cartel, fraude a licitação, corrupção, lavagem de capitais, crimes contra a 
ordem tributária e o sistema financeiro nacional.

Ainda consoante a inicial acusatória, a organização era composta por 
quatro núcleos fundamentais: o empresarial, o administrativo, o político e o financei-
ro. 

O primeiro núcleo era formado pelos denunciados MARCELO ODE-
BRECHT,  MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, ALEXANDRINO ALENCAR,  CÉSAR 
ROCHA e PAULO BOGHOSSIAN, e pelos administradores das empreiteiras MENDES 
JÚNIOR, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, OAS, PROMON, 
MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHA-
RIA, voltando-se à prática de crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de 
corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos havidos com a prática desses cri-
mes.

A prova suficiente da existência desse primeiro núcleo, reunido em 
cartel, bem como dos crimes licitatórios por ele objetivados (e efetivamente executa-
dos) foi referida no capítulo 3.2.2 dessa peça.

O segundo núcleo era integrado por PAULO ROBERTO, RENATO DU-
QUE,  PEDRO BARUSCO e  outros  empregados  do alto  escalão da  PETROBRAS,  os 
quais, mantidos em seus cargos mediante o apoio dos integrantes do núcleo político, 
recebiam, em favor próprio e de outros integrantes do esquema, propinas das em-
preiteiras contratadas pela Estatal, em decorrência de contratos por elas firmados. Em 
contrapartida, valendo-se de seus altos cargos, não só não turbavam o funcionamen-
to do cartel das empreiteiras, como garantiam que aquelas que se sagravam vence-
doras nas licitações tivessem tratamento favorecido na celebração e execução dos 
contratos.
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A demonstração da corrupção deste segundo núcleo da organização 
criminosa por iniciativa do primeiro núcleo foi brevemente referida no mesmo capítu-
lo 3.2.2. e será tratada de forma mais específica para os contratos envolvendo a ODE-
BRECHT e as Diretorias de Abastecimento e Serviços da PETROBRAS, comandada por 
PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, no tópico 3.4, à frente.

O  terceiro  núcleo,  por  sua  vez,  era  composto  por  políticos  com 
mandato ou agentes próximos ao poder político que davam sustentação política para 
a nomeação e a permanência nos cargos que ocupavam os integrantes do núcleo ad-
ministrativo. Recebiam, em contrapartida, consoante referido, uma parte dos valores 
indevidos pagos pelo núcleo empresarial em decorrência dos contratos firmados com 
a  PETROBRAS. Os valores de propina destinados ao núcleo político do esquema ti-
nham como destinatários tanto os agentes pessoas físicas como os próprios partidos 
políticos.

O quarto núcleo, por sua vez, era integrado por operadores do mer-
cado negro que atuavam para intermediar o pagamento das vantagens indevidas aos 
integrantes do segundo e do terceiro núcleos, assim como para a lavagem dos ativos 
decorrentes dos crimes perpetrados por toda a organização criminosa.

Ao longo da investigação foram identificados diversos subnúcleos fi-
nanceiros, cada qual comandado por um operador diferente, que prestavam serviços 
personalizados de lavagem de capitais a empreiteira(s), agentes políticos e públicos 
da PETROBRAS.

No caso dos presentes autos, a atuação desse núcleo, composto por 
ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBUGHAUS,  em relação aos contratos firmados 
entre empresas do Grupo ODEBRECHT e a PETROBRAS, é demonstrada tanto no item 
3.4 quanto no 3.5, no que se refere respectivamente a atos de corrupção e de lava-
gem de ativos.

A existência de diferentes núcleos e subnúcleos, contudo, não desca-
racteriza a existência de uma organização criminosa única, pelo contrário, evidencia 
ainda mais a divisão de tarefas que se estabeleceu entre os diversos atores do esque-
ma, acabando por se configurar uma organização criminosa ampla e bastante com-
plexa.

Cada um dos núcleos supramencionados consistiu,  ressalte-se,  em 
peça-chave para a existência, o funcionamento ótimo e a consecução dos objetivos 
dos membros da organização criminosa que se erigiu no seio e em desfavor da PE-
TROBRAS. 

Havia, nessa senda, conforme se depreende dos contornos do esque-
ma delituoso, anteriormente estabelecidos, uma clara divisão de tarefas, na qual a 
cada um dos núcleos e subnúcleos cabia um papel específico. Como engrenagens de 
um maquinário, empreiteiros, agentes públicos, agentes políticos e operadores finan-
ceiros acordaram entre si a prática de delitos de cartel, fraude a licitações, corrupção, 
lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional, 
desempenhando, cada qual, tarefas diversas, resultando em um movimento uniforme 
e contínuo. Sem uma dessas partes, o esquema presenciaria a sua ruína.

Nesse mesmo contexto, no caso dos autos, os empresários do Grupo 
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ODEBRECHT, tutelando interesses próprios, imbuídos do intuito de obter vantagens 
em licitações e em contratos no âmbito da PETROBRAS, enquanto cartelizados com 
outras das maiores empreiteiras do país, ofereceram e prometeram vantagens indevi-
das a funcionários do alto escalão da Estatal, as quais foram, posteriormente, integra-
lizadas mediante a utilização de operadores do mercado negro, de forma dissimulada 
e ocultada, portanto. Destarte, para que lograssem êxito, fez-se essencial a concor-
rência de agentes de outros núcleos do esquema.

Fica claro, assim, que a organização era bastante estruturada e conta-
va  com diversos  integrantes,  superando em muito  os  quatro integrantes exigidos 
pelo artigo 2º da Lei 12.850/13.

Outrossim, sempre lembrando que a prova do crime de organização 
criminosa é independente da prova de crimes por ela efetivamente praticados, tem-
se por bem demonstrado o objetivo do grupo de obter, direta ou indiretamente, van-
tagens de diversas naturezas (econômicas e de mercado, sobretudo), mediante a prá-
tica de infrações cujas penas máximas são superiores a 4 anos de reclusão.

Não bastasse isso, vale ressaltar que, consoante destacou a exordial, 
o grupo se voltava também à prática de delitos de caráter transnacional, eis que, con-
forme se verificou no presente feito, parte dos valores recebidos por PAULO ROBER-
TO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO das empreiteiras foram repassados 
mediante a remessa de valores para contas em nome de empresas offshores no exte-
rior, ou, remetidos ao exterior por meio de ilegais operações de dólar cabo promovi-
das pelo núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF. Anteriormente, foram deduzidas 
a este Juízo, ainda, condutas de evasão de divisas comandadas por ALBERTO YOUS-
SEF (Autos n. 5025699-17.2014.404.7000), assim como de lavagem transnacional de 
capitais por intermédio de depósitos em contas na Suíça a partir da atuação de MA-
RIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e outros (narradas e imputadas em sede dos 
Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000).

Demonstrado, assim, o móvel que unia os denunciados, insta desta-
car a forma como ordenados estruturalmente, com a divisão de tarefas que cabia a 
cada um dos integrantes. Nesse sentido, vale rememorar que, tal qual referido na de-
núncia, analisa-se aqui tão somente a atuação dos agentes e administradores de em-
presas do Grupo ODEBRECHT75, já que o envolvimento dos agentes ligados às demais 
empreiteiras e aos outros núcleos da organização em parte está sendo processado 
em feitos conexos perante essa Vara e, em parte, está sob investigação.

No que pertine ao presente caso, a atuação do segundo núcleo, re-
presentado por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, restou 
narrada  e  imputada,  consoante  referido,  em  sede  dos  Autos  n.  5026212-
82.2014.4.04.7000 e 5012331-04.2015.4.04.7000,  sendo reconhecida por esse juízo, 
naquelas oportunidades, a pertinência desses agentes à organização criminosa, atu-
ando funcionalmente, mediante propina, no interesse das empresas cartelizadas em 
procedimentos de contratação no âmbito da PETROBRAS. Essa conclusão é reforçada, 
ainda, em relação aos componentes da ODEBRECHT, pela demonstração dos atos de 

75 À exceção de PAULO BOGHOSSIAN, que, em decorrência de desmembramento determinada por 
esse Juízo, está sendo processado em autos apartados (Evento 1047).
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corrupção e de lavagem de ativos comprovados nos autos,  consoante exposições 
constantes dos itens 3.4 e 3.5.

Já no que conta ao quarto núcleo, enquanto BERNARDO FREIBURG-
HAUS responde em feito apartado em decorrência de desmembramento determina-
do por esse Juízo (Evento 75), ALBERTO YOUSSEF está sendo processado pelo delito 
em comento em sede dos Autos n. 5025699-17.2014.4.04.7000.

Especificamente no que toca a esse operador, cumpre referir que o 
próprio ALBERTO YOUSSEF reconheceu o papel que desempenhava no seio da orga-
nização, ficando claro que exercia o controle sobre o esquema de operacionalização 
do recebimento dos valores indevidos, atuando como elo de conexão entre corrupto-
res e corrompidos e promovendo a lavagem dos ativos assim obtidos no âmbito da 
Diretoria de Abastecimento. Vale citar:

“Juiz  Federal:- O  senhor  mencionou  anteriormente  em  seus  depoimentos  que  o  
senhor  teria  intermediado  pagamentos  de  empreiteiras  para  a  diretoria  de  
abastecimento da Petrobras?
Interrogado:- Sim, eu intermediei pagamentos da área de abastecimento da Petro-
bras, por intermédio do partido progressista, durante alguns anos.
Juiz Federal:- Quando aproximadamente o senhor começou essa atividade?
Interrogado:- Aproximadamente em 2006 e foi até quando o Paulo Roberto foi dire-
tor.
Juiz Federal:- O senhor não fez pagamentos também posteriores a ele?
Interrogado:- Eu fiz pagamentos posteriores a ele por remanescentes de contratos  
que já tinham sido assinados e praticamente executados.
(...)
Juiz Federal:- O senhor mencionou em seus depoimentos anteriores que havia um  
grupo de empreiteiras que se reuniam para participar de licitações da Petrobras, o  
senhor pode me esclarecer isso?
Interrogado:- Sim. Havia um grupo de empreiteiros que, na verdade...
Juiz Federal:- Eu vou pedir para o senhor falar mais alto mesmo, senhor Alberto.
Interrogado:- Havia um grupo de empreiteiros que realmente se reuniam para relaci-
onar prioridades das obras da Petrobras e assim era feito.
Juiz Federal:- Como o senhor teve conhecimento desse fato?
Interrogado:- Pelos próprios empreiteiros e pelo próprio senhor José Janene, que me  
inseriu nessa negociação.
Juiz Federal:- E o senhor pode explicar exatamente o que eles faziam, pelo que o se-
nhor tinha conhecimento naquela época?
Interrogado:- Pelo que eu tinha conhecimento naquela época, as empresas tinham  
suas prioridades e negociavam entre elas quem ia participar ou qual seria a ganha-
dora naquele certame que fosse combinado.
Juiz Federal:- Em contratos da Petrobras?
Interrogado:- Em contratos da Petrobras.
(…)
Juiz  Federal:- O  senhor  já  respondeu  inicialmente,  no  começo,  mas  vamos  
pedir alguns detalhamentos, o senhor mencionou que o senhor intermediava  
propinas para a diretoria de abastecimento e para o partido progressista, é  
isso?
Interrogado:- É. Na verdade, para o partido progressista que repassava parte  
desses recursos ao diretor de abastecimento que era o doutor Paulo Roberto  
Costa.
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Juiz Federal:- E isso, essa propina era calculada como?
Interrogado:- Na verdade eu recebia os 100% da propina e repassava 30% desse va-
lor para o Paulo Roberto Costa, conforme combinado com o partido progressista, 5%  
eu retinha que era o meu comissionamento e 5% eu repassava ao senhor Genu.
Juiz Federal:- E como era calculada a propina, era em cima do valor do contrato, em  
cima do valor do aditivo?
Interrogado:- Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessaria-
mente 1% do valor do contrato, muitas vezes o doutor Paulo Roberto Costa discutia  
isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim.
Juiz Federal:- A Odebrecht é uma das empreiteiras que efetuou o pagamento dessas  
propinas?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Como funcionava em caso de consórcio, quando era um consórcio, o  
consórcio pagava ou alguma das empresas componentes pagava?
Interrogado:- Teve consórcios que foi pago pelo próprio consórcio e teve casos em  
que cada empresa pagou a sua parte.”
(trechos do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046) –  
grifos nossos.

No caso dos autos, essa prática em relação à ODEBRECHT, incluindo 
tanto a atuação nos atos de corrupção quanto a lavagem dos valores indevidos, foi 
demonstrada de maneira clara pela instrução processual, consoante se fará referência 
nos capítulos 3.4 e 3.5 abaixo. 

O envolvimento de empresários do Grupo ODEBRECHT nas ativida-
des ilícitas perpetradas pela organização criminosa delineada era comandado, nota-
damente, por MARCELO ODEBRECHT, que atuava precipuamente na orientação dos 
demais membros e na coordenação de todas as etapas das práticas delituosas.

Formalmente,  de acordo com dados da Receita Federal  (Evento 3, 
ANEXO29), MARCELO ODEBRECHT desempenhou o papel de Diretor e/ou Presiden-
te de 21 empresas do Grupo ODEBRECHT, sendo, desde 2009, Presidente da holding 
do Grupo, ODEBRECHT S/A. Além disso, ocupou o Conselho de Administração de di-
versas empresas atreladas ao Grupo ODEBRECHT (Evento 1015, DECL2).

Entretanto, das provas angariadas no decorrer das investigações e da 
instrução criminal, extrai-se que o poder diretivo de MARCELO ODEBRECHT em rela-
ção ao complexo de empresas do Grupo ODEBRECHT era, em verdade, muito mais 
amplo do que se pretende fazer crer.

Nas declarações escritas apresentadas pelo réu (Evento 1015, DECL2), 
bem como das testemunhas por ele arroladas (funcionários do Grupo), vislumbra-se a 
tentativa de  MARCELO ODEBRECHT de pulverizar o poder diretivo concernente às 
empresas do Grupo, expondo a política de descentralização e delegação por ele ado-
tada, conforme se depreende dos seguintes trechos:

“5. Como Presidente da Odebrecht S.A., o senhor tem alguma interferência na ges-
tão das 15 áreas de negócios e mais de 300 empresas do Grupo?
Resposta de Marcelo Odebrecht:
A Odebrecht S.A. é a controladora das empresas do Grupo e, como tal, consolida o  
seu resultado. Importante ressaltar que a Odebrecht S.A. e, por consequência, o seu  
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Presidente, não se envolve na gestão de nenhuma área de negócio específica, já que  
cada empresa do Grupo tem autonomia para gerir suas atividades. Eu, pessoalmen-
te, nunca me envolvi na gestão das mais de 300 empresas que se consolidam nas 15  
áreas de negócios que compõem o Grupo, seja porque essa interferência seria hu-
manamente impossível, seja porque ela é totalmente contrária à nossa cultura de  
delegação planejada, pleno empresariamento e descentralização na condução dos  
negócios do Grupo.
6. Quem é o responsável pela gestão das empresas do Grupo Odebrecht?
Resposta de Marcelo Odebrecht:
Cada área de negócio tem o seu executivo responsável (líder empresarial), sua dire-
toria e é submetida a um Conselho de Administração. A gestão das empresas é feita  
de forma autônoma por executivos profissionais e segue rígidas regras de governan-
ça.
(…)
9. O Senhor é presidente do Conselho de Administração de diversas empresas do  
Grupo Odebrecht. Qual o seu papel como presidente desses Conselhos?
Resposta de Marcelo Odebrecht:
O meu papel como Presidente é convocar e coordenar as reuniões de Conselho de  
Administração. O Presidente do Conselho não é um executivo da companhia, mas  
um representante do acionista que olha pelas questões macro da companhia, não  
afetas à sua gestão e ao seu dia-a-dia operacional. (...)”
(trechos das declarações escritas apresentadas por MARCELO ODEBRECHT, constante  
no evento 1015).

De outro canto, ao contrário do que por ele sustentado, o conjunto 
probatório demonstra que empreiteiro era um líder bastante ativo no que respeita às 
empresas do Grupo, gerindo-as e traçando estratégias – lícitas e ilícitas – para a con-
secução dos objetivos propostos no cenário nacional e internacional.

Nesse  sentido,  ressalta-se  o  interrogatório  de  ROGÉRIO ARAÚJO, 
que pontua o largo envolvimento de MARCELO ODEBRECHT nos negócios da em-
presa, em suas mais diversas áreas, asseverando, inclusive, que os responsáveis por 
cada uma das áreas, ou “líderes empresariais”, estão a ele subordinados, devendo, 
portanto, lhe prestar contas:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:- Não,  porque...  informativo,  porque  lá  na  empresa  a  gente  costuma  
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... frequenta-
va muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas esse so-
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bre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht Óleo e  
Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebre-
cht esse e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-
presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
cimento.”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) –  
destaques nossos.

Novamente questionado pelo Juízo a respeito das atividades desem-
penhadas  pelo  executivo  no  âmbito  das  empresas  do  Grupo  diante  de  e-mails 
apreendidos, ROGÉRIO ARAÚJO expôs, ainda, que importantes decisões a serem to-
madas por diretores deveriam passar pelo conhecimento de MARCELO ODEBRECHT:

“Juiz Federal:- Depois tem um outro e-mail aqui, em 22/03/2011, que o senhor é o  
que envia o e-mail para Márcio Faria, Roberto Ramos, Marcelo Odebrecht e Fernan-
do Barbosa, começa assim “Para reflexão, necessidade de condução de mais sondas  
brasileiras, é uma decisão exclusiva da Petrobras/Exploração/Estrella”, peço para o  
senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Eu lembro disso, isso aí é o seguinte, a Petrobras...
Juiz Federal:- O senhor fale só no microfone daí, tá?
Interrogado:- O senhor?
Juiz Federal: - Só fale no microfone... que o senhor avançou a... tá?
Interrogado:- Não, isso aí... deixa só eu dar mais uma olhadinha... o senhor me des-
concentrou quando falou “no microfone”. Certo. Pois não?
Juiz Federal:- O senhor estava enviando um e-mail sobre essa questão das sondas,  
por quê?
Interrogado:- Porque as sondas, elas iam ser construídas no Brasil, as 7 primeiras fo-
ram contratadas e depois teria aquele pacote de outras sondas que iam ser feitas no  
Brasil, a Petrobras limitou porque ela também não podia contratar demais e a indús-
tria brasileira não poder responder, então, o que aconteceu, a gente como ia cons-
truir, quando o senhor calcula a taxa diária das sondas em função do que você gas-
tou para construir ela, então a gente tinha que ter um, nós da engenharia industrial,  
a gente naquela época que ainda não tinha o estaleiro, a gente podia vir a construir  
a sonda, então havia um compromisso entre o que a gente chama de Capex, que é o  
investimento na sonda, e a taxa diária, se eu gasto 1 milhão de dólares, por exemplo,  
800 milhões de dólares para construir uma sonda, a taxa diária é tanto, se gastou  
600 vai baixar, vai baixar a taxa diária e isso é mais competitivo na empresa que vai  
contratar o serviço com a sonda com a Petrobras, era por isso.
Juiz Federal:- Quem ia construir a sonda então ia ser...
Interrogado:- Naquela época era,  a gente  tinha um consórcio,  como eu expliquei  
para o senhor, com a OAS e a UTC, mas depois a Petrobras viu, a dificuldade de  
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construir essas sondas era enorme e aí exigiu o sócio tecnológico, o nosso sócio tec-
nológico que nós fomos buscar foi no Japão, a Kawasaki.
Juiz Federal:- Por que enviando aqui para o senhor Marcelo Odebrecht?
Interrogado:- Porque o Roberto, o Roberto... isso aí foi uma resposta, isso aí  
está tudo dentro de um contexto, e o Roberto é ligado ao Marcelo, apenas  
para conhecimento.
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que o Marcelo ficava... não se envolvia dire-
tamente nos negócios?
Interrogado:- Não, ele não se envolve, mas às vezes ele tomava conhecimento  
das coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter ideia, ele  
era... impactava muito o programa do governo, o governo queria muito inves-
timento no Brasil, realmente foram feitos, nós estamos investindo quase 3 bi-
lhões na Bahia, nós não, nós, quando eu digo...
Juiz Federal:- Sim, perfeito.
Interrogado:- ... não é a engenharia industrial, eu estou falando pela... a engenharia  
industrial não tem nada a ver com isso.
(…)
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:- Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem, tam-
bém LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo...”
(trechos do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) –  
destaques nossos.

De mesmo teor são as declarações do acusado MÁRCIO FARIA, que 
afirmou ter permanecido como subordinado a MARCELO ODEBRECHT mesmo após 
assumir o cargo de Diretor Chefe da Área de Engenharia Industrial:

“Juiz Federal:- O senhor era o diretor chefe da área de engenharia industrial?
Interrogado:- Era diretor superintendente nessa época.
Juiz Federal:- Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial?
Interrogado:- Tinha, antes eu tive 2 líderes, o Renato Baiardi e depois foi sucedido por  
Marcelo Odebrecht.
Juiz  Federal:- Até  quando o  senhor  Marcelo  Odebrecht  permaneceu como diretor  
dessa área?
Interrogado:- Até 2009, depois ele se tornou diretor presidente.
Juiz Federal:- Ele foi para holding, é isso?
Interrogado:- É, diretor presidente da holding.
Juiz Federal:- Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo Ode-
brecht?
Interrogado:- Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função.
Juiz Federal:- Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele, e ele estava nessa  
área de engenharia industrial?
Interrogado:- Não, ele era o responsável, líder empresarial da Construtora Norberto  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Ah, da Construtora?
Interrogado:- É, porque a industrial é uma divisão da Construtora Norberto Odebre-
cht.
Juiz Federal:- Certo, e  na... nessa área industrial o senhor que era o chefe?
Interrogado:- Eu era o responsável.
Juiz Federal:- Não tinha chefe acima do senhor na área industrial?
Interrogado:- Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da Construtora.
Juiz Federal:- Da Construtora, tá.
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Interrogado:- Isto.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

No mesmo sentido, o executivo ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, 
quando ouvido perante esse Juízo, admitiu que deveria prestar contas de sua atua-
ção, bem como EDMUNDO AYRES, que frisou a participação bastante atuante do em-
preiteiro:

“Defesa:- Muito bem. O senhor exercendo então o cargo de... o importante cargo à  
frente de empresa integrante da organização Odebrecht, o senhor já esteve submeti-
do à conselho de administração que tinha pleito, que tinha a frente Marcelo Odebre-
cht?
Depoente:- Sim. Eu fui, como diretor-presidente da Odebrecht Óleo e Gás, Marcelo  
Odebrecht era o presidente do meu conselho.
(...)
Defesa:- Objetivamente, no que diz respeito ao exercício da sua função de presidente  
de importante empresa da organização Odebrecht, em alguma oportunidade o se-
nhor sofreu alguma interferência de Marcelo Odebrecht como presidente do conselho  
ou qualquer outra qualidade no âmbito da organização?
Depoente:- Em todas eu tinha autonomia total como presidente do conselho, claro,  
tinha que prestar contas da minha atuação e apresentar resultados, mas em mo-
mento nenhum, nenhuma decisão minha foi contestada ou revisada por decisão de  
qualquer conselheiro, inclusive Marcelo Odebrecht.
Defesa:- E, pelo que o senhor, que o senhor pelo visto está há muitos anos na estrutu-
ra da organização, ao que o senhor sabe, ao que o senhor está informado, isso é váli -
do para toda a estrutura da organização ou só especificamente para a área em que o  
senhor atuava?
Depoente:- Eu posso afirmar que isso é comum em todas as empresas da organiza-
ção, porque faz parte, de novo, da nossa filosofia de atuação.”
(trecho do depoimento de ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, reduzido a termo no  
evento 799).

“Defesa:- O senhor poderia  nos  dizer  como era a atuação de  Marcelo  Odebrecht  
como presidente do conselho de administração da Braskem, no período em que o se-
nhor foi conselheiro?
Depoente:- A  presença  bastante  atuante  e  sempre  buscando  o  melhor  para  a  
Braskem, como é o dever de qualquer conselheiro.”
(trecho do depoimento de EDMUNDO AYRES, reduzido a termo no evento 799).

Veja-se, nesse sentido, que  MARCELO ODEBRECHT, apesar de pre-
gar a descentralização da administração, detinha claro controle de cada uma de suas 
controladas, recebendo mensagens eletrônicas de cada administrador responsável. A 
prática revela, em verdade, não uma apregoada descentralização, mas uma concen-
tração de poder, já que tomava conhecimento das injunções de cada um dos contra-
tos firmados e em execução.

A corroborar o que ora exposto, tem-se os vários e-mails apreendi-
dos na sede da ODEBRECHT, que demonstram de forma cabal o amplo conhecimento 
e a atuante gestão de MARCELO ODEBRECHT nos negócios das principais empresas 
do Grupo, que, não raras vezes, ultrapassavam as atribuições que formalmente se lhe 
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impunham, desfalecendo, por completo, o argumento de que os líderes empresariais 
possuíam total autonomia nas suas atividades.

Entre eles, verificam-se trocas de mensagens em que Diretores de va-
riadas empresas do Grupo solicitam contribuições de  MARCELO ODEBRECHT em 
projetos e propostas, as quais são, de imediato, acatadas. Veja-se como exemplo o 
seguinte e-mail (Evento 3, ANEXO31):

Consoante se depreende dos documentos, por vezes, em longas tro-
cas de mensagens, MARCELO ODEBRECHT orientava e debatia com Diretores de sua 
confiança, notadamente ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA (Evento 3, ANEXO33). 
Em outras ocasiões, MARCELO ODEBRECHT apresenta diretrizes e ordens precisas a 
Diretores de diversas empresas do Grupo ODEBRECHT, coordenando e articulando as 
atividades por elas desempenhadas (Evento 3, ANEXO34).

Em grande parte dessas conversas, há referência por MARCELO ODE-
BRECHT a obras da PETROBRAS, demonstrando-se, assim, o conhecimento e o envol-
vimento por parte desse executivo dos assuntos e negócios em relação a ela manti-
dos,  dentre as quais  se destaca (Autos n.  5071379-25.2014.4.04.7000,  Evento 124, 
ANEXO6, p. 15):
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Ademais, na sede da ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A foram encontra-
dos documentos que fazem referência a MARCELO ODEBRECHT e que, novamente, 
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evidenciam não apenas o papel de gerência por ele desempenhado quanto às ativi-
dades e obras das principais empresas do Grupo, mas também seu envolvimento no 
esquema delituoso que se erigiu no seio e em desfavor da PETROBRAS. Em uma ano-
tação manual de reunião do Conselho de Administração da empresa (“Reunião do 
CA/OOG”), datada de 20/08/2008, na qual foi discutida a construção de sondas, há 
menção ao fato de que “Marcelo quer ajudar no projeto de subsea via infl. política” 
(Evento 3, ANEXO36):

Há, ainda, outras notas, já em 2011, em que seu nome ou a sigla 
“MBO” (fazendo clara alusão a MARCELO BAHIA ODEBRECHT) estão acompanhados 
de nomes de projetos da Estatal ou de outros executivos para compor equipe (Evento 
3, ANEXO37 e ANEXO38).

Na  casa  de  MARCELO ODEBRECHT,  restou  apreendido  um  HD 
externo em que constava documento apontando a realização de um jantar em sua 
residência, em 28/05/2012, oportunidade em que, de acordo com o Relatório nº 409 
elaborado pela Polícia Federal76, foi buscada aproximação entre órgão de imprensa e 
o  empresariado  nacional. Sobre  essa  reunião,  chama  atenção  a  presença  de 
JUVANDIA MOREIRA LEITE77, administradora da EDITORA GRÁFICA ATITUDE, a qual, 
conforme  circunstanciadamente  detalhado  na  ação  penal  nº  5019501-
27.2015.404.7000 proposta perante esse Juízo em decorrência das investigações da 
Lava  Jato,  foi  utilizada  por  JOÃO VACCARI NETO,  RENATO DUQUE  e  AUGUSTO 
MENDONÇA, para lavar, em benefício do Partido dos Trabalhadores – PT, parte dos 
recursos ilícitos auferidos pela empresa SETAL/SOG em contratos da PETROBRAS. 

Com efeito, JOÃO VACCARI NETO, operador financeiro (desde há mais 
de década) e tesoureiro (desde fevereiro de 2010) do Partido dos Trabalhadores – PT, 
e AUGUSTO MENDONÇA, administrador das empresas SETEC Tecnologia S/A, SOG – 
Óleo e Gás S/A, PROJETEC Projetos e Tecnologia LTDA e TIPUANA Participações LTDA, 

76 Autos n. 5071379-25.2014.4.04.7000, Evento 124, ANEXO9.
77 No tocante à ligação da EDITORA GRÁFICA ATITUDE com o denunciado JOÃO VACCARI NETO e 

com o Partido dos Trabalhadores – PT, deve-se salientar que, a partir de pesquisas em bancos de  
dados, verificou-se que os sócios da EDITORA GRÁFICA ATITUDE são o Sindicato dos Empregados 
de Estabelecimentos Bancários de São Paulo/SP e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de notória 
vinculação ao Partido dos Trabalhadores, sendo que JUVANDIA MOREIRA LEITE, presidente do pri-
meiro Sindicato, figura como administradora da EDITORA GRÁFICA ATITUDE, conforme demonstra-
do em sede dos Autos n. 5019501-27.2015.4.04.7000.
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todas de seu grupo empresarial78, com a participação e o auxílio de RENATO DUQUE, 
Diretor  de  Serviços  da  PETROBRAS,  fizeram  com  que  fossem  celebrados,  em 
01/04/10 e 01/07/13, 2 (dois) contratos de prestação de serviços ideologicamente 
falsos com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA  (CNPJ nº 08.787.393/0001-37),  bem 
como, mediante a posterior emissão de notas fiscais frias e sem a real prestação de 
serviços  às  empresas  do  grupo  SETAL/SOG,  promoveram  a  efetivação  de 
transferências bancárias com a finalidade de branquear R$ 2.400.000,0079, montante 
esse auferido ilicitamente pelos referidos agentes, a partir de contratos celebrados 
pelas empresas do Grupo SOG/SETAL com a PETROBRAS, e que corresponde a uma 
parte da propina paga.

O conjunto probatório que se construiu durante as investigações e a 
instrução  processual  apontaram que  MARCELO ODEBRECHT possuía  importante 
papel  nas  principais  empresas  do  Grupo  não  apenas  no  período  anterior  à 
deflagração da Operação Lava Jato, mas também quando a empresa passou a ser 
alvo de investigações.

Nesse  sentido,  o  celular  de  MARCELO ODEBRECHT, apreendido 
quando do cumprimento de mandado deferido por esse Juízo em sede dos Autos n. 
5024251-72.2015.4.04.7000, trazia diversas anotações, registradas no Relatório nº 417 
elaborado pelas autoridades policiais (Evento 3, ANEXO42), as quais demonstram o 
seu conhecimento e a gerência em diversas questões ilícitas atinentes à atuação da 
ODEBRECHT, assim como a postura tomada pelo executivo frente às investigações da 
Operação Lava Jato.

A  primeira  delas  concerne  à  situação  da  ODEBRECHT perante 
organismos  internacionais  de  investimentos  (MIGA  –  Multilateral  Investment 
Guarantee  Agency,  IFC  –  International  Finance  Corporation  e  BID  –  Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, assim como do Banco Mundial) em decorrência 
das  investigações  em  andamento.  Nela,  MARCELO ODEBRECHT demonstra  a 
posição da empresa de não se submeter a uma investigação independente e de ter 
criticado  a  Operação  como  “um  complô  da  mídia”.  Nesse  sentido,  afirma  que, 
pessoalmente, realizará viagem para conversar com Presidentes desses organismos e 
buscar  uma solução benéfica  ao Grupo ODEBRECHT,  além de outras  medidas de 
negociação, por terem “pisado na bola” quanto aos possíveis efeitos da Lava Jato 
(“LJ”),  o  que,  novamente,  demonstra  o  domínio  e  a  atuação  do  denunciado  na 
gerência de empresas do Grupo.

78 O GRUPO SETAL/SOG é formado pelas empresas SOG Óleo e Gás S/A, CNPJ 07.639.071/0001-88; 
SETEC  Tecnologia  S.A.,  CNPJ  61.413.423/0001-28;  PROJETEC  Projetos  e  Tecnologia  Ltda.,  CNPJ 
07.187.473/0001-99; TIPUANA Participações Ltda., CNPJ 01.568.303/0001-78; PEM Engenharia Ltda., 
CNPJ  62.458.088/0001-47;  e  ENERGEX  Group  Representação  e  Consultoria  Ltda.,  CNPJ 
05.114.027/0001-29.

79 O montante de R$ 2.400.000,00 se refere ao valor bruto das vantagens indevidas lavado, visto que, 
até mesmo como parte do estratagema criminoso, para conferir aparência de licitude a transferên-
cia dos valores das empresas do Grupo SETAL/SOG para a GRÁFICA EDITORA ATITUDE, foram reco-
lhidos os impostos e contribuições sociais que seriam devidas em uma transação regular. Com isso, 
conforme restará minuciosamente descrito e documentalmente comprovado adiante, o valor líqui-
do lavado foi do montante de R$ 2.252.400,00.
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Há,  ainda,  nota  diretamente  relacionada  a  questões  atinentes  à 
Operação Lava Jato e às contas mantidas pela ODEBRECHT na Suíça e EUA, as quais 
evidenciam o conhecimento, o controle e a gestão de MARCELO ODEBRECHT sobre 
elas, bem como sobre as operações ilícitas as envolvendo, as quais restaram descritas 
na exordial acusatória e que serão minudenciadas no tópico 3.5 da presente peça. 

Merecem  destaque,  nesse  sentido,  alguns  pontos  da  nota.  Na 
anotação, há menção a “ações B” e, especificamente a “trabalhar para parar/anular 
(dissidentes  PF….)”,  sugerindo,  claramente,  os  esforços  do  executivo  para  que  as 
investigações  da  Operação  Lava  Jato  não  alcancem  sucesso.  Em  realidade,  seus 
comentários  sugerem,  fortemente,  uma  tentativa  de  interferir  na  investigação 
empregando o que ele chama de dissidentes da PF, que possivelmente se trata da 
Polícia Federal.

Na mesma linha, tem-se o comentário “higienizar apetrechos MF e 
RA”, demonstrando preocupação com eventuais documentos e provas de posse de 
MÁRCIO FARIA e de ROGÉRIO ARAÚJO. Esses executivos são, por várias vezes, fruto 
de  preocupação  de  MARCELO ODEBRECHT,  questionando-se  o  que  haveria  de 
evidências  contra  eles  e  garantindo  que  “segurará  até  o  fim”,  garantindo-lhes 
reembolso e a segurança de suas famílias, o que demonstra não só a participação 
deles no esquema criminoso, mas também a posição de líder ocupada por MARCELO 
ODEBRECHT. 

Convém  referir,  ainda,  o  financiamento  pela  ODEBRECHT de 
interesses políticos a partir da alusão a “Feira” (dinheiro oferecido), no qual se inclui 
funcionário da PETROBRAS (PRC – PAULO ROBERTO COSTA):

Ressalte-se,  ademais que,  a despeito de alegar reiteradamente sua 
intenção  de  colaborar  com  a  justiça  e  com  as  investigações80,  MARCELO 

80 Como, por exemplo, quando de seu interrogatório perante esse Juízo, oportunidade na qual afir -
mou: “Interrogado:- Olha, principalmente, inicialmente eu queria reiterar que minha intenção é e  
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ODEBRECHT quedou-se em silêncio quando de seu interrogatório,  negando-se a 
responder  os  questionamentos  que  lhe  seriam  elaborados  com  base  nas  provas 
colacionadas pelo Magistrado e pelo próprio Ministério Público Federal, no âmbito 
do  contraditório,  apresentando,  anteriormente,  declarações  escritas,  as  quais  não 
sanam as questões que se edificam diante do conjunto probatório constante dos 
autos.

Muito  embora  tenha  o  réu  MARCELO  ODEBRECHT o  direito  ao 
silêncio, optou por sequer responder às perguntas do Juízo, trilhando um caminho 
orquestrado de respostas às perguntas que tinha por mais convenientes.

Cabe atentar que o interrogatório, embora momento em que o réu 
pode esgrimir sua defesa, é também a oportunidade em que pode ser confrontado 
com as provas, em que pode prestar  esclarecimentos sobre a conduta que lhe é 
imputada.  Deixando de  responder,  preferindo o caminho do monólogo,  deixa  de 
contribuir para o esclarecimento dos fatos. A atitude é reveladora de que o réu não 
quer submeter-se a qualquer indagação, possivelmente porque teme ser confrontado 
com as provas dos autos.

Nesse contexto, seja pelo papel formalmente por ele desempenhado, 
como  Diretor,  Conselheiro  e  Presidente,  seja  pela  gerência  de  MARCELO 
ODEBRECHT nas mais diversas áreas que as provas demonstraram, tem-se que o 
acusado não apenas possuía ciência dos delitos cometidos por meio de empresas do 
Grupo ODEBRECHT no seio e em desfavor  PETROBRAS, mas que deles participou 
ativamente,  possuindo  controle  efetivo  das  ações  ilícitas  desempenhadas  pela 
ODEBRECHT  na  organização  criminosa  em  comento,  tanto  no  cartel,  quanto  na 
corrupção e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, ou,  ainda, na 
lavagem  do  dinheiro  sujo,  em  constante  comunicação  com  ROGÉRIO  ARAÚJO, 
MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e outros.

Por sua vez, o acusado ROGÉRIO ARAÚJO é Diretor de empresas do 
Grupo ODEBRECHT (Evento 3, ANEXO29), dentre elas, desde 2009, da  ODEBRECHT 
PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAÇÕES S/A (Evento 3, ANEXO29). Em diversas 
oportunidades, coube ao executivo representar as empresas do Grupo ODEBRECHT 
nos Consórcios  por  elas  compostos em instrumentos contratuais  firmados com a 
PETROBRAS – logrados mediante a atuação do cartel de empreiteiras –, dentre os 
quais se encontram os negócios celebrados pelo  CONPAR (Evento 3,  ANEXO102), 
pelo  RNEST-CONEST  (Evento  3,  ANEXO43,  ANEXO117  e  ANEXO118)  e  pelo  PIPE 
RACK (Evento 3, ANEXO120).

sempre foi de colaborar com a investigação, tanto que sempre me coloquei à disposição da justiça  
desde o início da operação Lava Jato, e sempre que fui convocado compareci e prestei todos os escla-
recimentos que me foram feitos pelas autoridades. A despeito disso, a força tarefa nunca me convo-
cou para prestar nenhum esclarecimento sobre os fatos que me foram imputados, minha manifesta...  
apesar dessa minha manifesta e pública intenção de contribuir, de colaborar com a investigação, em  
retribuição a isso o que eu vi, prisões preventivas, uma sobre outra, buscas e apreensões, intercepta-
ções telefônicas, telemáticas, inclusive de minha família, inclusive de minhas filhas menores de idade,  
quebra de sigilo fiscal e bancário, bloqueio de bens...” (trecho do interrogatório de MARCELO ODE-
BRECHT, reduzido a termo no evento 1105).
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Do conjunto probatório angariado no decorrer das investigações e da 
instrução criminal, conclui-se, contudo, que ROGÉRIO ARAÚJO era responsável não 
apenas por subscrever os negócios firmados com a  PETROBRAS, mas também por 
interferir em parte dos procedimentos licitatórios e de execução de obras, a fim de 
zelar pelos interesses escusos do Grupo ODEBRECHT.

Desde  logo,  refira-se  o  e-mail  em  que  ROGÉRIO ARAÚJO, 
“confidencialmente”,  informa a  MARCELO ODEBRECHT,  MÁRCIO FARIA e  outros 
executivos do Grupo que obteve acesso às empresas que seriam convidadas para 
certame da PETROBRAS (Evento3, ANEXO44):

No mesmo sentido,  a partir  do resultado da quebra telemática do 
endereço  de  e-mail  funcional  de  PEDRO  BARUSCO  deferida  por  esse  Juízo81, 
verificou-se que ROGÉRIO ARAÚJO enviou e-mails ao ex-Gerente de Engenharia da 
PETROBRAS solicitando  que  a  “CNO”  (Construtora  Norberto  Odebrecht)  fosse 
incluída em Cartas Convite para obras do COMPERJ, o que restou, em mais de uma 
ocasião,  prontamente  aceito  por  ele  (Evento  3,  ANEXO45  e  ANEXO46).  Cumpre 
mencionar,  inclusive,  que,  por  uma oportunidade,  a  documentação de  inclusão é 
autorizada sem haver tempo hábil para que fosse feita qualquer análise da situação 
(Evento 3, ANEXO46).82

Corroborando os elementos mencionados, tem-se, ainda, o quanto 
declinado por PEDRO BARUSCO em Juízo. De acordo com o ex-Gerente Executivo de 
Engenharia da PETROBRAS, ROGÉRIO ARAÚJO entregou-lhe uma lista de sugestões 
de  convidados  para  as  licitações  da  RNEST,  fruto  das  reuniões  do  cartel  de 
empreiteiras:

“Juiz Federal:- O senhor mencionou anteriormente, voltando um pouquinho, de uma  
lista de sugestão que o senhor teria, que teriam apresentado ao senhor certa feita, o  
senhor pode retomar isso aí, esclarecer?

81 Autos n. 5005032-73.2015.4.04.7000.
82 Há, ressalte-se, e-mails de Diretores da ODEBRECHT em que é explicitamente mencionado o inte-

resse de tratar com BARUSCO questões de interesse da empresa (Evento 3, ANEXO47).
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Interrogado:- Sim. Foi o doutor Rogério Araújo, ele me... uma vez eu tive uma reuni-
ão com ele, aí ele falou assim “Olha, isso aqui é uma sugestão para as licitações da  
Rnest”. Aí eu olhei, acho que tinha umas 8 ou 10 empresas, eu até dei risada, eu fa-
lei “Você acha que eu tenho o poder ou que alguém vai convidar 10 empresas só pra  
licitação da Rnest”, quer dizer, no mínimo nossa lista tinha 14, 15, isso pode até ser  
verificado.
Juiz Federal:- Mas ele apresentou uma lista ao senhor com o que, com empresas su-
gerindo que fossem convidadas só essas empresas?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E qual foi a explicação que ele deu para o senhor?
Interrogado:- Sugeriu que... estavam lá as 8 grandes.
Juiz Federal:- Estavam só o senhor e ele nessa reunião?
Interrogado:- Tava. Não foi uma reunião, foi um encontro.”
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Conforme referido por diversas vezes por PEDRO BARUSCO em seu 
interrogatório, era ROGÉRIO ARAÚJO seu contato no âmbito da ODEBRECHT, sendo 
responsável,  nessa senda,  pelos acertos de pagamentos de vantagens indevidas e 
pela  operacionalização do pagamento de  vantagens indevidas a  ele  e  a  RENATO 
DUQUE:

“Juiz Federal:- O senhor tratava esses assuntos, o senhor mencionou de passagem, o  
senhor tratava esses assuntos de propina com quem na Odebrecht?
Interrogado:- Senhor Rogério Araújo.
Juiz Federal:- O senhor tratou uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes?
Interrogado:- Várias vezes.
Juiz Federal:- E essas tratativas ocorriam aonde?
Interrogado:- Normalmente, a gente marcava um almoço uma vez a cada 15 dias.  
Às vezes uma vez por semana ou, assim, um horário depois do serviço ou um café da  
manhã, normalmente era isso.
Juiz Federal:- O senhor tratava dessas propinas para o senhor ou o senhor tratava do  
partido, tratava também do senhor Renato Duque?
Interrogado:- A gente conversava sobre tudo, mas eu tratava basicamente da parte  
da casa.
Juiz Federal:- Da casa?
Interrogado:- É.
Juiz Federal:- Casa é o senhor e o senhor Renato Duque?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- E sobre essa questão do partido não se falava, não se tratava?
Interrogado:- Não... falava, mas eu não me envolvia, assim “Ah, tem o partido, não  
tem o partido tal?”, mas eu não era responsável por receber nada do partido, nem  
nunca repassei nada para o partido.
Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou esse assuntos  
de propina?
Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos da Odebre-
cht por força do trabalho, por força profissional, mas desses assuntos só tratei com o  
senhor Rogério.
Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, ele sempre di-
zia  que  tinha  que  se  reportar  aos  seus  superiores  ou  ele  dava  uma  resposta  
imediata?
Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava resposta imediata,  
ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho que não”, mas eu nunca...
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Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha que tratar?
Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o doutor Már-
cio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, porque era lá da área  
dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e gás, ele falava com do senhor Már-
cio Faria.
Juiz Federal:- O senhor Renato Duque fazia tratativas em separado com essas pesso-
as a respeito de propina ou o senhor que era interlocutor, vamos dizer, também pra  
ele?
Interrogado:- Não, ele conversava também, conversava.
Juiz Federal:- Mas o senhor quando tratava desses assuntos tratava também da parte  
dele?
Interrogado:- Sim.
(…)
Juiz Federal:- Mas quem entrava em contato com o senhor falando pela Odebrecht  
normalmente era o senhor Rogério Araújo?
Interrogado:- Sim. Às vezes tinha contato com o senhor Fernando Barbosa e tal, mas  
era muito mais técnico. Era problema de obra, uma coisa mais específica. Quando foi  
problema do estaleiro também, que depois ele se tornou presidente do estaleiro. Às  
vezes tinha alguma conversa com alguém da Odebrecht, mas, assim, mais localiza-
do, mais específica, mas nesse caso, quer dizer, na maioria das vezes era o senhor Ro-
gério.”
(trechos do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Observe-se,  nesse  liame,  que  ROGÉRIO ARAÚJO aparece 
relacionado na planilha de PEDRO BARUSCO como o responsável por representar a 
ODEBRECHT nos negócios por eles mantidos no que tange aos contratos celebrados 
pelo Consórcio CONPAR e pelo Consórcio RNEST-CONEST (Evento 3, ANEXO28).

Ademais,  no  que  respeita  à  operacionalização  dos  pagamentos  à 
Diretoria de Serviço da PETROBRAS, sobretudo no que concerne ao caso em tela, foi 
ROGÉRIO ARAÚJO quem sugeriu  a  PEDRO BARUSCO a  utilização  de  contas  no 
exterior em nome de empresas offshores, tendo, então, o apresentado a BERNARDO 
FREIBURGHAUS,  operador  financeiro  que  zelava  pelos  interesses  escusos  da 
ODEBRECHT. Veja-se, nesse sentido, o quanto declinado por PEDRO BARUSCO em 
Juízo:

“Juiz Federal:- E quando foi colocada essa questão do pagamento de propina, foi o  
senhor que sugeriu que fosse pago lá fora ou foi da Odebrecht?
Interrogado:- Eu não me recordo, assim, de quem partiu a iniciativa, mas a combina-
ção foi de pagar lá fora.
Juiz Federal:- O senhor que se encarregava desse procedimento de, vamos dizer, da  
remessa desse valor ou quem fazia era a Odebrecht e o senhor só sabia do depósito?
Interrogado:- Eu só verificava na conta se caiu uma determinada quantia, mais nada.  
Quem tratava tudo era a Odebrecht.
Juiz Federal:- E o senhor recebia informação deles “Oh, fiz o depósito”, como é que  
funcionava, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Sim. Foi um depósito de tanto e tal.
Juiz Federal:- Mas quem, o pessoal da Odebrecht, o senhor Rogério lhe avisava?
Interrogado:- É. Me avisava.
Juiz Federal:- Que tinha depósito?
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Interrogado:- É.
(…)
Juiz Federal:- O senhor conhece o senhor Bernardo Freiburghaus?
Interrogado:- Sim, conheço.
Juiz Federal:- Qual o seu contato com ele, como o senhor o conheceu?
Interrogado:- O senhor Bernardo, durante uns... dentro daquela linha também, que  
eu falei que eu achava que eu estava muito exposto no Banco Safra e depois acabei  
fazendo uma quinta conta no Banco Safra, aí eu procurei um outro agente de outros  
bancos e aí foi que eu conheci o senhor Bernardo, porque ele era agente do Banco  
Julius Bär. Aí abri uma conta com ele, depois vim a abrir outras contas com ele em  
outros bancos também, ou seja, ele era meu agente bancário.
Juiz Federal:- O senhor chegou a ele através da Odebrecht, teve alguma relação com  
isso?
Interrogado:- Não, quem me apresentou a ele foi o doutor Rogério Araújo, mas foi  
num evento social, eu não lembro que evento social foi, mas “Ah, esse aqui é o Ber-
nardo e tal", aí ele falou “Ele é um agente bancário e tal”, aí eu comecei a conversar  
com o Bernardo. Eu desenvolvi a relação com o Bernardo, eu só fui apresentado pelo  
Rogério.”
(trechos do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

O  executivo  era,  ainda,  já  no  que  respeita  à  Diretoria  de 
Abastecimento da PETROBRAS, um dos contatos de PAULO ROBERTO COSTA em suas 
tratativas  com  as  empresas  do  Grupo  ODEBRECHT.  Desde  logo,  foi  ROGÉRIO 
ARAÚJO um  dos  responsáveis,  assim  como  MÁRCIO FARIA,  por  apresentar  o 
esquema delituoso que começava a se delinear e a prática de cartel ao ex-Diretor da 
PETROBRAS:

“Juiz Federal:- E, na época, o que foi dado conhecimento ao senhor, o que foi dito ao  
senhor?
Interrogado:- Me foi dito que essas empresas se conversavam previamente em rela-
ção ao número de obras que a Petrobras tinha, nessas conversas ficava acordado  
quais empresas fariam quais obras em relação aos preços, obviamente a Petrobras  
tinha o seu orçamento e isso tinha que ser compatível também com o orçamento da  
Petrobras dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como  
razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras  
mais dentro da faixa e havia esse acordo prévio entre as empresas.
Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

  129/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Na  sequência,  consoante  declinado  por  PAULO  ROBERTO  COSTA, 
cabia a  ROGÉRIO ARAÚJO – juntamente com  MÁRCIO FARIA – negociar, tratar e 
gerenciar a promessa de vantagens indevidas ao então responsável pela Diretoria de 
Abastecimento:

“Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
(...)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor se recorda qual o percentual cominado com a Odebrecht  
para esses pagamentos no exterior?
Interrogado:- Eu nunca discuti esse percentual com a Odebrecht, ela fazia o depósito  
lá para mim e eu não tinha esse controle, não sei lhe dizer.
Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha nenhuma, eles que definiam totalmente o va-
lor a ser pago?
Interrogado:- Eles marcavam os contratos, eu lembro que uma vez o Rogério Araújo  
me apresentou uma tabela de contratos e onde ele tinha então valores que ele me  
pagava, e acredito, eu não tenho essa tabela, eu nunca tive em mãos essa tabela, só  
olhei, mas acredito que devia ser alguma coisa naquela faixa dos 20% que me com-
petia dentro do processo, mas eu não tinha esse controle.
Juiz Federal:- Eu não sei se isso ficou claro também para mim, mas esses valores fo-
ram oferecidos ao senhor ou partiu de uma exigência do senhor, uma solicitação do  
senhor, esse adicional?
Interrogado:- Esses valores foram oferecidos dentro daquele contexto que o Rogério  
me falou que eu devia pensar no meu futuro, porque quando eu precisasse de algum  
político esse político iria me virar as costas.
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Coube ao executivo, ainda, no que respeita ao Grupo ODEBRECHT, a 
proposição do esquema de branqueamento de capitais precipuamente adotado no 
caso em tela, apresentando BERNARDO FREIBURGHAUS a PAULO ROBERTO COSTA, 
para que os pagamentos fossem efetuados. Destacou o ex-Diretor de Abastecimento, 
por ocasião de seu depoimento, o caráter ilícito da relação mantida com ROGÉRIO 
ARAÚJO, que possuía plena autonomia em sua atuação:

“Juiz Federal:- O senhor pode me contar a história dessas contas?
Interrogado:- Posso. Acho que por volta de 2009 ou 2010, o Rogério Araújo me  
procurou e falou “Paulo...”, isso consta nos meus depoimentos, “Você ajuda os  
grupos políticos, você ajuda um monte de gente, e você está pensando aí no  
seu futuro?”, eu falei “Meu futuro, eu estou aqui na diretoria, estou tocando  
minha vida aqui”, ele falou “Não, o futuro financeiro, era bom você pensar no  
futuro porque se um dia você precisar de algum apoio político, os políticos to-
dos vão te virar as costas, então era bom você pensar em alguma coisa, de  
abrir alguma conta no exterior”, e aí ele me indicou o Bernardo Fri..., esqueci  
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o nome dele, Bernardo alguma coisa, e fui lá nesse Bernardo, esse Bernardo  
então que abriu as contas pra mim no exterior, orientado pelo Rogério Araújo.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu valores de comissões, propinas nessas contas  
também?
Interrogado:- Todos os valores que foram depositados lá foram valores ilícitos.
(...)
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi direito, mas esse acerto com o senhor, com o Ro-
gério Araújo, com essas contas no exterior não têm relação com acerto com Alberto  
Youssef, com a parte do Alberto Youssef?
Interrogado:- Não, não, é Rogério Araújo, não, não tem.
(...)
Juiz Federal:- Mas o senhor foi encaminhado ao Bernardo pela Odebrecht, pelo se-
nhor Rogério?
Interrogado:- É, o Rogério já era conhecido do Bernardo, ele que me deu endereço,  
telefone e me apresentou ao Bernardo, o Rogério Araújo.
Juiz Federal:- E esses extratos que ele lhe apresentava eram como decorrentes de co-
missões, propinas da Odebrecht ou como é que ele apresentava isso para o senhor?
Interrogado:- Ele apresentava como da Odebrecht, agora eu não tenho, como já lhe  
falei excelência, eu não tenho certeza se todos os valores foram depósitos da Odebre-
cht ou foram depósitos de alguma outra empresa de consórcio, essa informação eu  
não tenho, mas o Bernardo me apresentava como valores de depósitos da Odebrecht,  
esse era sempre o ponto que ele me falava.
(...)
Interrogado:- É, como eu falei, provavelmente, eu não tenho certeza absoluta, prova-
velmente o Rogério participou da primeira reunião, provavelmente, mas nas demais  
reuniões era sempre só com o Bernardo.
Defesa de Rogério Araújo:- Perfeito. O senhor sabe diretor de que empresa do grupo  
Odebrecht o Rogério Araújo era?
Interrogado:- Imagino que era da construtora.
Defesa de Rogério Araújo:- Na verdade ele era da engenharia industrial. O senhor  
sabe se o Rogério era uma pessoa de conhecimento técnico, que tipo de atuação ele  
tinha junto à Petrobras, o senhor pode me dizer isso?
Interrogado:- Ele era uma pessoa que frequentava muito a Petrobras, eu o via lá com  
muita frequência dentro da companhia, não só para tratar de assuntos na área de  
abastecimento, mas nas diversas outras áreas da empresa, era uma pessoa que tinha  
uma frequência muito grande dentro da Petrobras.
Defesa de Rogério Araújo:- Mas o senhor sabe, ele estava sempre lá a pretexto  
de tratar de questões relacionadas à engenharia industrial, à construtora?
Interrogado:- O que ele ia tratar comigo, ele tratava de obras da área de abas-
tecimento, tratava de assuntos aí não lícitos, agora o que ele tratava nas ou-
tras diretorias eu não sei.
(...)
Juiz Federal:- E o senhor chegou a fazer cobranças de algum pagamento atrasado  
em decorrência desses contratos, no caso para o senhor Bernardo, para o senhor Ro-
gério?
Interrogado:- Não, para o Bernardo não, mas o Rogério uma vez eu fiz um comentá-
rio lá de um contrato que estava atrasado, com o Rogério fiz.
Juiz Federal:- O senhor lembra qual contrato que era?
Interrogado:- Não  me lembro,  excelência,  era  um dos  contratos  de  construção  e  
montagem, mas eu não me lembro qual era.
Juiz Federal:- Mas era um atraso em relação àquela parte que ia por intermédio do  
senhor Alberto Youssef ou da parte que ia por fora?
Interrogado:- Da parte que ia para mim.

  131/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- Por fora?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E o que ele disse ao senhor?
Interrogado:- Que estava com atraso lá na Petrobras, se eu não me engano era um  
aditivo, e estava em atraso, então eram coisas do passado ainda, do tempo em que  
eu estava lá, que estavam pendentes, se eu não me engano era um aditivo, ele falou  
“Quando resolver o aditivo a gente vai acertar”, porque já eram serviços realizados.
Juiz Federal:- E depois acertaram?
Interrogado:- Não tenho essa informação, não me recordo.
Juiz Federal:- Esse pagamento por fora que o senhor recebia, o senhor mencionou  
que a iniciativa foi do senhor Rogério Araújo, é isso?
Interrogado:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- O senhor chegou a discutir esse assunto também com o senhor Márcio  
Faria?
Interrogado:- O Márcio sabia, não lembro se eu conversei diretamente com ele sobre  
isso, mas possivelmente ele sabia, mas a minha conversa foi com o Rogério.
Juiz Federal:- E possivelmente ele sabia, por que o senhor diz isso?
Interrogado:- Porque eles estavam sempre juntos lá, quando eles iam na Petrobras  
normalmente eles estavam sempre juntos, eles que me falaram do negócio do cartel,  
então eles tinham uma relação muito próxima.
Juiz Federal:- O Márcio Faria, mas o senhor mencionou anteriormente que o senhor  
chegou a discutir questões de propina com ele também.
Interrogado:- Sim, ele sabia.
Juiz Federal:- Mas essa propina que o senhor discutiu com ele era essa propina por  
fora ou essa parte do Alberto Youssef?
Interrogado:- Agora já não lembro mais, não me recordo.
Juiz Federal:- Mas o senhor tem certeza que o senhor conversou sobre propina com o  
senhor Márcio Faria?
Interrogado:- Absoluta.
Juiz Federal:- E o senhor Márcio Faria e o senhor Rogério Araújo, nas conversas  
que o senhor tinha com eles, eles tinham autonomia pra resolver esses assun-
tos ou eles falavam “Ah, tem que rever com não sei quem” ou “Tem que obter  
autorização”?
Interrogado:- Eles nunca me falaram que precisariam conversar com alguém,  
sempre mostraram que tinham autonomia.
Juiz Federal:- O Márcio era chefe do Rogério ou o Rogério era chefe do Márcio, ou  
não tinha relação de subordinação entre eles?
Interrogado:- Eu nunca perguntei, mas imagino que o Rogério era talvez subordinado  
a ele, porque o Márcio tinha um nível maior lá dentro, mas eu nunca fiz essa pergun-
ta para eles.
Juiz Federal:- E também nem transpareceu ao senhor que havia uma relação de su-
bordinação entre eles?
Interrogado:- Não.”
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046) – destaques nossos.

Sustentando o quanto declinado por PAULO ROBERTO COSTA, restou 
apreendida  em sua  residência  planilha  intitulada  “empresa-executivo-solução”  em 
que há menção de ser “Rogério – Diretor” o representante da ODEBRECHT83:

83 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1.
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A atuação de ROGÉRIO ARAÚJO frente aos negócios firmados entre 
a  PETROBRAS e empresas do Grupo ODEBRECHT resta corroborada, também, pelos 
diversos  acessos  e  visitas  prestadas  pelo  executivo  a  funcionários  da  Estatal  no 
interregno de 2004 a 2012 (Evento 3, ANEXO50). Chama a atenção, nesse liame, o 
elevado número de vezes em que  ROGÉRIO ARAÚJO se encontrou com RENATO 
DUQUE na sede da PETROBRAS nesse período, totalizando 256 acessos. Do mesmo 
modo,  prestou  visitas  a  PAULO  ROBERTO  COSTA  e  PEDRO  BARUSCO, 
respectivamente, por 167 e 39 vezes.

As provas obtidas demonstram claramente a boa relação mantida por 
ROGÉRIO ARAÚJO com funcionários da PETROBRAS. Nesse sentido, ressaltam-se e-
mails trocados entre o empresário e PEDRO BARUSCO, os quais demonstram serem 
recorrentes  os  encontros  entre  eles,  notadamente  em  ambiente  externo  à 
PETROBRAS, como em jantares, cafés da manhã e viagens (ANEXO51 a ANEXO53).

Além  disso,  cumpre  referir  que  ROGÉRIO ARAÚJO possuía  uma 
relação muito próxima a outro membro da organização criminosa em comento, a 
saber, o ex-Diretor da Área Internacional da  PETROBRAS, NESTOR CERVERÓ. Nesse 
sentido, verifica-se que, em 13/10/2011, o executivo enviou ao então funcionário da 
Estatal um e-mail no qual solicita apoio para a contratação de sua sobrinha JÚLIA 
junto à BR DISTRIBUIDORA – subsidiária integral da PETROBRAS, em relação ao qual 
NESTOR  CERVERÓ  mostrou-se  bastante  solícito.  Em  outra  oportunidade,  ainda, 
ROGÉRIO  ARAÚJO enviou  nova  mensagem  ao  ex-Diretor  da  Área  Internacional, 
agora  a  respeito  da  aquisição  de  um  camarote  no  Estádio  Maracanã  (Evento  3, 
ANEXO54).

Some-se a isto documento apreendido na sede da CONSTRUTORA 
ODEBRECHT S.A84, intitulado “Relação de Brindes Especiais – 2010”, em que consta 
listagem de diversos  funcionários  da  PETROBRAS,  o  cargo por  eles  ocupado e  a 
diretoria a  que são vinculados e  o respectivo “brinde” recebido,  sendo  ROGÉRIO 
ARAÚJO o remetente da totalidade dos presentes. Pelas anotações, pode-se concluir 
que os “brindes” são, de fato,  obras de arte de diversos artistas renomados, como 
Alfredo Volpi, Gildo Meirelles, Romanelli e, até mesmo, Oscar Niemeyer. A listagem é 
formada tão somente por funcionários do alto escalão da  PETROBRAS, como seu 
presidente à época, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, os diretores Maria das Graças 
Foster, PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE SOUZA DUQUE, JORGE LUIZ ZELADA e 
NERSTOR CUÑAT CERVERÓ, além do então Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO 
BARUSCO (Evento 3, ANEXO55). 

Observe-se que anotações manuais, também apreendidas(EVENTO 3, 
ANEXO56), trazem o alto valor dos quadros encomendados, demonstrando que não 

84 Autos nº 5071379-25.2014.404.7000, evento 109, AP-INQPOL2.
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se tratavam de meros “brindes”, ou mesmo de reproduções, como querem fazer crer 
os acusados.

O acusado MÁRCIO FARIA é sócio-administrador e/ou Presidente de 
diversas e importantes empresas do Grupo ODEBRECHT, entre essas, a ODEBRECHT 
PLANTAS  INDUSTRIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  S/A  e,  ainda  à  época  dos  fatos  ora 
imputados,  Diretor  da  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S/A  (Evento  3, 
ANEXO29).

A posição de relevo ocupada pelo executivo foi, inclusive, destacada 
por  outros  acusados  quando  de  seus  interrogatórios.  Nessa  senda,  ROGÉRIO 
ARAÚJO e  CÉSAR ROCHA aduziram  a  subordinação  por  eles  resguardada  em 
determinado período em relação a MÁRCIO FARIA:

ROGÉRIO ARAÚJO: “Juiz Federal:- Então aqui no evento 3, anexo 33, eu tenho um e-
mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht em 01/12/2011 e começa assim “A receita  
não está todo errada. De fato a Petrobras importa para a petroquímica”, ele está res-
pondendo aqui um e-mail do senhor, Rogério Araújo.
Interrogado:- Exato.
Juiz Federal:- Vou lhe mostrar aqui para o senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Não, esse mais... eu me lembro, é o seguinte, Excelência...
Juiz Federal:- Por que Márcio Faria também estava sendo copiado?
Interrogado:- Ah, porque ele é meu chefe, entende? Minha ligação era sempre  
com o Márcio, mas aí eu não podia às vezes dar uma informação para o presi-
dente sem ele também estar sabendo, então a gente fazia esse tipo de comuni-
cação.
Juiz Federal:- Então o senhor se envolvia eventualmente nesses assuntos?
Interrogado:- Não envolvia, é como eu falei para o senhor, de jeito nenhum, eu  
escutava a pessoa e passava, então, o que esse técnico da Petrobras me disse...  
olha... nós... porque a Petrobras o que ela fez, ela reduziu muito o volume de  
nafta no Brasil lá por uma série de razões, ele disse que não tinha mais nafta  
para vender, etc., aí eu “está bom”... escutava, como eu falei para o senhor an-
tes, e passava a informação, mas eu não interferia nisso em nada, a Braskem  
é outra empresa, tem outros sócios, tem outra governança, eu não tenho nada  
a ver com a Braskem, mas como eu estava ali dentro da Petrobras, imagina, a  
pessoa vem me procura, quer dar uma informação, me conceituar um proble-
ma, eu tenho que ouvir a pessoa, não posso chegar e dizer “oh, isso não é co-
migo, tchau e benção”, não podia fazer isso.
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:- Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem, tam-
bém LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo...
Juiz Federal:- Mas envolvia o Márcio em que sentido, o Márcio Faria?
Interrogado:- Não, porque é meu chefe, como é que eu ia passar uma informação  
para outro se... eu procurava sempre deixar ele a par das informações.
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que a Odebrecht era bem segmentada...
Interrogado:- É segmentada, mas é como eu expliquei, vou voltar a falar para o se-
nhor, eu... tem a rotatividade dos executivos da Petrobras, às vezes vinham, me pro-
curavam, que já tinham sido transferidos de uma área para outra e me falavam al-
guma coisa que a Odebrecht estava envolvida, eu não podia deixar de escutar e nem  
dizer “Olha, eu vou passar isso para  Braskem e o senhor vai ser procurado”, falava  
assim. É muito segmentada, o senhor pode ver que nesses e-mails aí não tem nada  
me pedindo nenhuma ação, assim... dizendo...“Faça isso ou aquilo, aquilo ou aquilo”,  
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não tem, é conceitual, informativo.”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105),  
sem destaques no original.

CÉSAR ROCHA: “Juiz Federal:- O senhor tinha um cargo, era diretor, gerente, o que  
era?
Interrogado:- Era um cargo de gerência, Excelência.
Juiz Federal:- Gerência.
Interrogado:- É. Eu nunca fui diretor da Construtora Norberto Odebrecht e nunca fui  
diretor da holding.
Juiz Federal:- Então o senhor era gerente financeiro da diretoria industrial, da área  
industrial, é isso?
Interrogado:- Da área industrial, que era uma das 5 unidades de negócios da enge-
nharia e construção.
Juiz Federal:- O senhor era o único gerente ou tinha outros?
Interrogado:- Na engenharia industrial só eu, além dos gerentes de obras é claro, os  
gerentes administrativos financeiros das obras.
Juiz Federal:- Essa área da engenharia industrial era a área que fazia as obras para a  
Petrobras?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- A quem o senhor estava subordinado nessa posição?
Interrogado:- Ao Márcio Faria da Silva.  Somente de 2008 em diante,  entre  
2004 e 2008 eu não era subordinado a ele.
Juiz Federal:- A quem o senhor era subordinado?
Interrogado:- A uma outra pessoa que era responsável por essa área de administra-
ção e finanças dentro da engenharia industrial.
Juiz Federal:- E quem era?
Interrogado:- Fausto, era um dos...
Juiz Federal:- E aí depois de 2008 o senhor ficou subordinado a Márcio Faria?
Interrogado:- A partir de 2008 eu passei a ser subordinado de Márcio Faria.
Juiz Federal:- E até quando o senhor ficou nessa posição de gerente financeiro nessa  
área industrial?
Interrogado:- Até junho de 2015.
Juiz Federal:- Junho de 2015?
Interrogado:- Isso, quando eu pedi demissão da empresa.”
(trecho do interrogatório de CÉSAR ROCHA, reduzido a termo no evento 1079), sem  
destaques no original.

Ademais, conforme constante do já referido Histórico de Conduta do 
CADE85, cabia a ele participar de reuniões de arranjo das empreiteiras em todas as 
suas fases de atuação, consistindo, ainda segundo a análise elaborada pela autarquia, 
em representante do alto escalão da empreiteira, responsável por discutir e tomar 
decisões referentes ao cartel:

“Márcio Faria da Silva
30.              De acordo com os Signatários, Márcio Faria da Silva foi, durante a con-
duta, Diretor da Construtora Norberto Odebrecht S/A, participante do cartel. Ele era  
um representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no compa-
recimento às reuniões desde a fase preliminar do cartel, passando pela participação  
em reunião, discussão e tomada de decisões referentes ao cartel durante o "Clube  

85 Evento 3, ANEXO57 a ANEXO60.
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das 9" e o "Clube das 16", inclusive com a orientação de seus subordinados nas ne-
gociações, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 02, 03, 04, 05, 06, 07,  
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e nos parágrafos 138 deste Histórico da Conduta. 
(...)
132.          Teriam participado desses esforços conjuntos no bojo da ABEMI as seguin-
tes empresas, com seus funcionários respectivamente: (i) Construtora Norberto Ode-
brecht S/A (Márcio Faria da Silva, Diretor), (ii) UTC Engenharia S/A (Ricardo Ribeiro  
Pessoa, Acionista), (iii) Camargo Corrêa S/A (Leonel Queiroz Vianna Neto, Ex Diretor  
e João Ricardo Auler, Vice Presidente), (iv) Techint Engenharia e Construção S/A (Ri-
cardo Ourique Marques, Vice Presidente), (v) Construtora Andrade Gutierrez S/A (El-
ton Negrão de Azevedo Júnior, Diretor/Vice Presidente), (vi) Mendes Junior Trading  
Engenharia (Alberto Elísio Vilaça Gomes, Ex Diretor), (vii) Promon S/A (José Octávio  
Lisboa de Alvarenga, Diretor), (viii) MPE Montagens e Projetos Especiais S/A (Mário  
Aurélio da Cunha Pinto, Ex Acionista) e (ix) Setal (G. A. A., Vice Presidente e A. R. M.  
N., Sócio e Vice Presidente).”
(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE)

Ainda segundo o estudo realizado pelo CADE,  MÁRCIO FARIA res-
tou responsável por adjudicar para o Grupo ODEBRECHT, algumas vezes com o auxí-
lio de RENATO AUGUSTO RODRIGUES, obras dos Refinaria Getúlio Vargas – REPAR, 
Refinaria Abreu e Lima – RNEST e Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COM-
PERJ.

A participação de MÁRCIO FARIA nas reuniões do cartel de emprei-
teiras para a negociação e a divisão de contratos da PETROBRAS foi, inclusive, expres-
samente referida por JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, que explica, ainda, o fun-
cionamento do esquema, dando destaque ao acordo referente às obras do Consórcio 
TUC, objeto da presente ação penal: 

“Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou também que o senhor fazia  
algumas reuniões com as outras empresas, algumas empreiteiras, o senhor chegou a  
fazer reunião com empresas do grupo Odebrecht?
Depoente:- Sim, nós participamos juntos de um consórcio, cuja obra inicialmente era  
conhecida como utilidades do Comperj, uma vez que a ideia inicial era a gente fazer  
a construção da unidade de hidrogênio e de tratamento de água e vapor para o  
complexo do Comperj. A primeira ideia também é que nós seríamos um... teríamos  
um grupo de investidores que iriam construir essas unidades, tanto de hidrogênio  
como de águas e afluentes e vapor, iríamos operar essas unidades, iríamos vender à  
Petrobras como tarifa. Essa ideia teve um caminho discutido dentro da Petrobras du-
rante aproximadamente 5 anos, obtendo aprovações durante todas as etapas desse  
projeto, mas finalmente, na última decisão de diretoria, a diretoria financeira da Pe-
trobras entendeu que esse projeto ele não tinha a eficácia suficiente para cobrir o  
eventual risco que a Petrobras poderia ter em terceirizar essas 2 atividades, então a  
diretoria de serviços foi contra a terceirização dessas 2, desse tipo de modalidade,  
que chama-se basicamente BOT e preferiu voltar ao sistema original de contratação  
da Petrobras. Como isso, como já narrei, demorou 5 anos, essa decisão, e os projetos,  
tanto a planta de hidrogênio como para águas e afluentes fomos nós, o nosso con-
sórcio que desenvolveu desde o projeto básico até o projeto de detalhamento, a Pe-
trobras ficou num problema porque ela não tinha o projeto, se tivesse que começar  
daquele momento demoraria aproximadamente 2 anos para ter esse projeto em suas  
mãos, e findo esse momento ela teria ainda o tempo para contratação da obra. En-
tão, entendeu naquele momento a diretoria executiva da Petrobras que considerando  
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que o sistema de terceirização não tinha sido aprovado pela Petrobras, o que seria a  
melhor opção naquele momento seria uma contratação com dispensa de licitação  
devido à necessidade de se ter essa unidade pronta, aliás era a 1ª (primeira) unidade  
que deveria estar pronta, para que o Comperj pudesse iniciar as suas atividades. En-
tão, nesse consórcio, que era formado pela Toyo Japão, pela UTC e pela Odebrecht,  
nós tivemos várias reuniões, tanto na primeira etapa como depois, na hora da con-
tratação, através de uma contratação direta pela Petrobras.
Ministério Público Federal:- E como foi acertada essa contratação direta com a Petro-
bras, o senhor fez reuniões com diretores, como é que foi?
Depoente:- Sim, foram feitas reuniões basicamente com a área de serviços e enge-
nharia da Petrobras e com a área de abastecimento, que era a área que era dona do  
projeto, então nós tivemos reuniões tanto com uma como com a outra área.
Ministério Público Federal:- Com quem? O senhor falou que fez reuniões com  
a área, mas quem foram as pessoas que participaram dessas reuniões?
Depoente:- Pela Toyo eu participei, pela UTC participou o doutor Ricardo Pes-
soa e pela Odebrecht participou o doutor Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Certo. E pelas diretorias?
Depoente:- Pela diretoria, nesse caso, foi diretamente com o doutor Renato Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. E pela diretoria de abastecimento?
Depoente:- Doutor Paulo Roberto.
Ministério Público Federal:- Nessas reuniões também foi veiculada a pactua-
ção de pagamento de vantagem indevida, de propina?
Depoente:- Sim, foi conversado...
Ministério Público Federal:- Foi acertado o pagamento?
Depoente:- Foi. Basicamente na área de engenharia tenho certeza que estáva-
mos nós três...
Ministério Público Federal:- Nós três, o senhor poderia repetir quem eram as  
pessoas?
Depoente:- Doutor Márcio Faria, doutor Ricardo Pessoa e eu.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Na área de engenharia eu me lembro que houve uma reunião na sala do  
doutor Duque, onde estávamos nós 3 e acertamos então o pagamento de uma con-
tribuição de aproximadamente 1%  (um por cento) para...
Ministério Público Federal:- Contribuição, propina?
Depoente:- Sim. Para a área de engenharia. Na área de abastecimento, eu não tenho  
certeza se isso foi determinado em conjunto, eu conversei com o doutor Paulo, depois  
conversou o doutor Márcio, depois conversou o doutor Ricardo; acho que na área de  
abastecimento não houve uma conversa, mas ficou consumado...
Ministério Público Federal:- Todos sabiam que estava sendo paga?
Depoente:- Todos sabiam exatamente que teria  sido  combinado também o paga-
mento de 1%  (um por cento) para área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda, foi feito pagamento na mesma sis-
temática das outras vezes que o senhor mencionou?
Depoente:- Perdão...
Ministério Público Federal:- O pagamento foi feito da mesma forma que das outras  
vezes?
Depoente:- Depois que foi determinado o valor e foi feito o compromisso, eu  
não participei da operacionalização do pagamento, isso ficou como missão do  
doutor Márcio junto à Odebrecht e missão do doutor Ricardo junto à UTC. Eu,  
apesar de ter conhecimento daquilo que foi combinado, eu não participei nes-
te caso da liquidação desses valores.
Ministério Público Federal:- Entendi. Então, tá certo, obrigada. Sem mais perguntas.”
(trecho do depoimento de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 553) – desta-
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ques nossos.

No mesmo sentido, tem-se as declarações das testemunhas AUGUS-
TO MENDONÇA, DALTON AVANCINI e MARCOS BERTI, que apontaram caber ao exe-
cutivo zelar pelos interesses do Grupo empresarial na atuação do cartel:

“AUGUSTO MENDONÇA:  Ministério Público Federal:- Quem era ou quem eram as  
pessoas que representavam a Odebrecht nessas reuniões?
Depoente:- Eu participei de poucas reuniões durante o ano de 2004, 2005, a partir  
daí eu indiquei o nosso diretor comercial, Marcos Berti, para participar das reuniões.  
Nas reuniões que eu participei era o Márcio Farias.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou, nas reuniões que o senhor foi pessoalmente o se-
nhor encontrou o senhor Márcio Faria, estava presente?
Depoente:- Sim, senhor, encontrei.
Juiz Federal:- E essas reuniões eram para tratar desses ajustes de licitação?
Depoente:- Sim, senhor, era.
(…)
Juiz Federal:- O senhor saberia me dizer ou se recorda se a Odebrecht ganhou obras  
nesses ajustes de licitações?
Depoente:- Sim, senhor, ganhou.
Juiz Federal:- O senhor saberia me dizer quais, o senhor sabe quais?
Depoente:- De cabeça eu sei dizer, por exemplo, de Abreu e Lima, que essa é marcan-
te, e outras eu não me recordo.
Juiz Federal:- Abreu e Lima que o senhor mencionou, houve pelo que eu entendi, al-
gumas empresas ficaram com a maioria das obras e excluíram as demais, mesmo  
sendo do grupo, é isso?
Depoente:- Sim. Houve uma negociação dentro do grupo, onde as grandes empresas  
falaram assim “Nós ficaremos com as obras de Abreu e Lima e as outras empresas fi -
cam com o restante do mercado, de forma a acomodar melhor o mercado”, e quando  
se viu os contratos de Abreu e Lima eram valores muito maiores do que se pensava  
nessa oportunidade.
Juiz Federal:- Entre essas empresas que ficaram com Abreu e Lima estava a Odebre-
cht?
Depoente:- Estava sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor mencionou, nas reuniões que o senhor foi pessoalmente o se-
nhor encontrou o senhor Márcio Faria, estava presente?
Depoente:- Sim, senhor, encontrei.
Juiz Federal:- E essas reuniões eram para tratar desses ajustes de licitação?
Depoente:- Sim, senhor, era.
Juiz Federal:- O senhor teve contato com algum outro executivo da Odebrecht a res-
peito desse assunto, de ajustes de licitação?
Depoente:- Não, particularmente não.”
(trecho do depoimento de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 553)

DALTON AVANCINI: “Ministério Público Federal:- E, bom, o senhor falou que era pac-
tuado, de que forma que era operacionalizado, o que exatamente, como funcionava,  
o que exatamente cada um fazia, como é que era a empresa que, como eram oferta-
das as propostas, como era a feita a participação nas licitações?
Depoente:- Bom, como eu falei, havia uma divisão, um equilíbrio de volume de con-
tratos de cada uma dessas empresas, esse acho que era o grande objetivo desse gru-
po, de definir um espaço pra cada empresa, nessas reuniões eram discutidos os paco-
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tes em que cada uma se sagraria vencedora, quer dizer, respeitando aí esse volume  
de prioridade pra que cada uma fosse atendida no seu pedaço, no canteiro teria di-
reito a contratos, então se respeitava essa ordem e o grupo discutia exatamente isso,  
quer dizer, essas reuniões, como eu falei, se davam nas sedes das empresas, os parti-
cipantes eram os líderes, então pela UTC participava o Ricardo Pessoa, pela Camargo  
eu participava, pela Odebrecht participava o Márcio Faria e o Renato Rodrigues, os  
dois participavam, na UTC tinha o Miranda, além do Ricardo Pessoa, também, por-
que às vezes essas reuniões eram com os líderes responsáveis pelas unidades e às ve-
zes tinha algumas pessoas de segundo nível; pela Engevix tinha o Gerson Almada,  
pela Techint tinha o Guilherme, que era um que participava diretamente, Toyo Setal,  
na época era a Setal, Marcos Berti e Maurício Godoy. Bom, os nomes acho que eu de-
clinei todos aí.
Ministério Público Federal:- Tá certo, e o acerto das propostas, como que vocês fazi-
am?
Depoente:- De fato, o que se discutia era quem deveria ser o responsável por um de-
terminado pacote, que a gente chamava, então, quem venceria uma determinada li-
citação,
Ministério Público Federal: - E as outras?
Depoente:- As outras, aí depois havia uma forma, uma discussão, às vezes se dava  
nesse grupo, às vezes se dava até fora, mas o que se faria de cobertura, em geral esse  
grupo definia quem seria as empresas de cobertura.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou que nessas reuniões o senhor teve contato como  
representante da Odebrecht com o senhor Márcio Faria, é isso?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- E mais quem, quem o senhor?
Depoente:- O Renato Rodrigues era uma outra pessoa que participava por parte da  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Nas discussões desses grupos, eles tinham autonomia pra tomar as de-
cisões?
Depoente:- Sim, o Márcio Faria sim.
Juiz Federal:- Ele mencionava que tinha que se reportar eventualmente a alguém  
dentro do grupo superior a ele?
Depoente:- Não, nunca mencionou, ele tinha (…)”
(trechos do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553)

MARCOS BERTI: “Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda por parte da  
Odebrecht quem comparecia a essas reuniões?
Depoente:- O Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Sempre foi o Márcio Faria ou teve outras pessoas tam-
bém?
Depoente:- Não, o Márcio Faria ele foi até, acho que, eu não sei exatamente quando,  
mas 2006 até 2007 eu acho, aí os presidentes, os vice-presidentes das empresas pas-
saram a enviar seus diretores ao invés de eles aparecerem, o Márcio começou e de-
pois foi o Renato que continuou.”
(trecho do depoimento de MARCOS BERTI, reduzido a termo no evento 654)

Importante referir, nessa senda, que DALTON AVANCINI declinou, por 
ocasião  de  seu  acordo  de  colaboração,  ter  sido  uma  das  reuniões  do  “CLUBE” 
realizada na sede da ANDRADE GUTIERREZ, em São Paulo:
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“QUE , acerca desses documentos hora apresentados, os quais lhe foram fornecidos  
pela empresa CAMARGO CORRÊA, por meio do escritório LEVY SALOMÃO, destaca  
uma  reunião  havida  empresa  ANDRADE  GUTIERREZ  no  dia  12/09/2011,  
oportunidade em que provavelmente foi discutida a participação das empresas do  
cartel na TUBOVIAS do COMPERJ"
(trecho do termo de colaboração de DALTON AVANCINI,  constante  dos autos no  
evento 3, ANEXO63)

Obtidos  os  registros  de  entrada  do  edifício  sede  da  ANDRADE 
GUTIERREZ em São Paulo86 (prédio comercial localizado no bairro Brooklyn Novo), 
confirma-se a realização da reunião mencionada por DALTON, no dia 12/09/2011, 
com  a  participação  de  representantes  das  empreiteiras  integrantes  do  cartel, 
registrando-se a presença ao menos da OAS, da CAMARGO CORREA, da QUEIROZ 
GALVÃO,  da  ANDRADE  GUTIERREZ  e  da  ODEBRECHT,  representada  por  MÁRCIO 
FARIA87:

DATA NOME_VISITANTE EMPRESA CONTATO
12/09/11 AGENOR FRANKLIN OAS ANTONIO PEDRO
12/09/11 DALTON  DOS  SANTOS 

AVANCINI
CAMARGO CORREIA FLAVIO BARRA

12/09/11 HOTON MORAES QUEIROS GALVAO ADAO
12/09/11 MARCIO FARIA DA SILVA PARTICULAR HELTON
12/09/11 PAULO ROBERTO DALMAZZO AG FERNANDA
12/09/11 RENATO  AUGUSTO 

RODRIGUES
ODEBRECH RENATO

12/09/11 RICARDO RIBEIRO PESSOA UTC ELTON

Ainda no âmbito do cartel de empreiteiras, uma das figuras mais em-
blemáticas do cartel, RICARDO PESSOA, ao ser ouvido perante esse Juízo, declinou 
que seu contato para a combinação do pagamento de vantagens indevidas era MÁR-
CIO FARIA, o qual possuía autonomia para negociar em nome da ODEBRECHT:

RICARDO PESSOA:  Ministério Público Federal:- Até me fugiu uma questão, eu vou  
voltar um pouco na questão das reuniões só para questionar o senhor, nessas reuni-
ões o senhor falou que havia esse pacto de não agressão, essa reunião entre as em-
preiteiras pra decidir sobre a participação nas licitações, o senhor se recorda a parti-
cipação da empresa Odebrecht?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem é a pessoa que ia para essas  
reuniões?
Depoente:- A pessoa de relação comigo e com a UTC Engenharia, nessa área indus-
trial, era Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Tinha ele, tinha alguma outra pessoa que ia para as reu-
niões...
Depoente:- Geralmente era pessoal operacional, já para fazer proposta.
Ministério Público Federal:- Então quem ia para decidir a participação era o Márcio  

86 Em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido por esse Juízo – Evento 3, ANEXO64.
87 Relação de visitas do dia 12/09/2011 – Evento 3, ANEXO65.
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Faria?
Depoente:- Eu sempre tratei com o Márcio.
(…)
Juiz Federal:- Sim, o senhor mencionou. O senhor conversou pra esse contrato com  
algum executivo da Odebrecht, sobre propinas?
Depoente:- Minhas tratativas em relação a esse tipo de acordo e das decisões, tanto  
de gestão como empresariais, eram com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria tratava esse assunto com o senhor com autonomia ou  
ele se reportava a alguém superior?
Depoente:- Sempre teve autonomia.
(trechos do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

Entretanto,  conforme  será  melhor  deduzido  nos  tópicos 
subsequentes,  o  envolvimento de  MÁRCIO FARIA nas  práticas  delituosas  não se 
limitava  ao  cartel.  PAULO ROBERTO COSTA apontou o  empresário  como um dos 
agentes  responsáveis  por  acordar  comissões  no  âmbito  da  Diretoria  de 
Abastecimento da PETROBRAS:

“Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
(...)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.”
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Dentro  da  sistemática  adotada  pela  empreiteira,  MÁRCIO FARIA 
tratava  a  respeito  de  pagamentos  com  ALBERTO  YOUSSEF,  que,  consoante 
reiteradamente apontado, representava os interesses de PAULO ROBERTO COSTA no 
esquema delituoso que se erigiu no seio e em desfavor da PETROBRAS. Ressaltando 
o poder de negociação e a autonomia da atuação do executivo, declinou o operador 
financeiro em seu interrogatório:

“Juiz Federal:- O senhor mencionou em seus depoimentos anteriores que havia um  
grupo de empreiteiras que se reuniam para participar de licitações da Petrobras, o  
senhor pode me esclarecer isso?
Interrogado:- Sim. Havia um grupo de empreiteiros que, na verdade...
Juiz Federal:- Eu vou pedir para o senhor falar mais alto mesmo, senhor Alberto.
Interrogado:- Havia um grupo de empreiteiros que realmente se reuniam para relaci-
onar prioridades das obras da Petrobras e assim era feito.
Juiz Federal:- Como o senhor teve conhecimento desse fato?
Interrogado:- Pelos próprios empreiteiros e pelo próprio senhor José Janene, que me  
inseriu nessa negociação.
Juiz Federal:- E o senhor pode explicar exatamente o que eles faziam, pelo que o se-
nhor tinha conhecimento naquela época?
Interrogado:- Pelo que eu tinha conhecimento naquela época, as empresas tinham  
suas prioridades e negociavam entre elas quem ia participar ou qual seria a ganha-
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dora naquele certame que fosse combinado.
Juiz Federal:- Em contratos da Petrobras?
Interrogado:- Em contratos da Petrobras.
Juiz Federal:- De quais empreiteiros o senhor ouviu diretamente isso?
Interrogado:- Na verdade participaram várias empresas nesse sentido, que fo-
ram Camargo Correa, OAS, Odebrecht, UTC, Engevix, Mendes Júnior...
Juiz Federal:- Sim, mas sobre esses acertos para as licitações, algum dirigente  
dessas empreiteiras afirmou isso ao senhor diretamente?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me dizer quem, por exemplo?
Interrogado:- Desta ação, eu conversei por várias vezes com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria falou para o senhor que havia esse acerto entre  
as empreiteiras?
Interrogado:- Bom, eu inclusive atuei na questão do Pipe Rack para que a Gal-
vão Engenharia não apresentasse a sua proposta por conta de que a vez era  
da UTC/Odebrecht.
Juiz Federal:- O senhor fez uma explicação, mas ele diretamente falou ao se-
nhor que havia esse acerto entre as empreiteiras?
Interrogado:- Sim.
(…)
Interrogado:- Esse episódio envolvendo a Galvão Engenharia é que na verdade, no  
Comperj, esta obra estava destinada para o consórcio, não sei se era UTC/Odebrecht,  
Odebrecht/UTC e Mendes Júnior...
Juiz Federal:- Que obra?
Interrogado:- Do Pipe Rack. E a Galvão Engenharia, através do seu diretor Er-
ton, estava ameaçando apresentar proposta nos níveis muito mais baixos, e aí  
eu fui procurado pelo Márcio Faria e com a autorização do doutor Paulo Ro-
berto Costa eu intervim perante ao Erton e à Galvão Engenharia para que isso  
não acontecesse.
Juiz Federal:- O que o senhor disse ao senhor Erton?
Interrogado:- Eu conversei com ele, que ele não apresentasse a proposta porque ele  
estava mergulhando nos preços, inclusive fazendo com que a empresa que ele estava  
trabalhando passasse por dificuldades por conta de preços muito baixos, de propos-
tas que ele já havia furado em outras obras.
Juiz Federal:- O senhor chegou a fazer alguma ameaça a ele?
Interrogado:- Não, eu só o alertei que se ele continuasse fazendo isso, que num even-
tual pedido de aditivo e que ele necessitasse da área de abastecimento para que isso  
acontecesse, que nós não iríamos ajudá-lo.
Juiz Federal:- O senhor sabe se a Galvão participou daí da licitação?
Interrogado:- Eu acredito que ela não apresentou a proposta.
Juiz Federal:- Quem ganhou essa licitação foi o...
Interrogado:- Consórcio Odebrecht, UTC e Mendes Júnior.
Juiz Federal:- E quem havia solicitado isso ao senhor foi o senhor Márcio Faria, é  
isso?
Interrogado:- Só tratei desse assunto com Márcio Faria.
Juiz Federal:- Com quais executivos o senhor tinha contato na Odebrecht?
Interrogado:- Na Odebrecht eu tinha contato com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- Somente com o Márcio Faria?
Interrogado:- E tive duas ou três vezes com o César Rocha.
(...)
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Fa-
ria e o senhor César Rocha, da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de  
propinas com eles?
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Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na época do pagamento,  
ele me colocou com o senhor César Rocha.
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresen-
tou, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes com Márcio Faria e César Ro-
cha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto do pagamento das comissões,  
das propinas?
Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento já estava tratado com Már-
cio Faria e Paulo Roberto, na verdade eu só entreguei contas para que o senhor Cé-
sar Rocha efetuasse o pagamento.
(...)
Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses paga-
mentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor?
Interrogado:- Tratava isso com autonomia total.
Juiz Federal:- Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina?
Interrogado:- Autonomia total.
Juiz Federal:- Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de quem quer  
que seja?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Que teria que informar alguém ou coisa parecida?
Interrogado:- Não, não, nunca existiu isso, nem quando tratou comigo, nem  
quando tratou com o senhor José Janene, onde eu estava presente.
(...)
Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.”
(trechos do depoimento de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046) –  
sem destaques no original.

Ademais,  do  material  apreendido  na  sede  da  ODEBRECHT,  faz-se 
bastante recorrente a anotação da sigla “MF”, em evidente alusão a MÁRCIO FARIA. 
A anotação abaixo, por exemplo, em que há referência a contratos de sondas e aos 
acrônimos de MÁRCIO FARIA (MF), ROGÉRIO ARÁUJO (RA) e FERNANDO BARBOSA 
(FB),  possivelmente  versa  sobre  o  pagamento  de  propinas,  no  interesse  da 
ODEBRECHT (Evento 3, ANEXO67):
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Importante referir, ainda, que da agenda de MÁRCIO FARIA constava 
a anotação “M. GOES”, datada de 21/07/2005, a qual, muito provavelmente, se referia 
ao operador  financeiro  MARIO GOES,  investigado e já  denunciado no âmbito  da 
Operação Lava Jato pelo pagamento de vantagens indevidas a mando de diversas 
empreiteiras, dentre elas a UTC e a OAS, consorciadas da ODEBRECHT em diversas 
obras (Evento 3, ANEXO68 e ANEXO69).

Do  exposto,  verifica-se  que  MARCELO ODEBRECHT,  ROGÉRIO 
ARAÚJO e  MÁRCIO FARIA mantinham  um  relacionamento  bastante  próximo, 
liderando, em grande medida, as práticas delituosas que envolviam a ODEBRECHT no 
âmbito do esquema criminoso que se erigiu no seio e em desfavor da PETROBRAS.

Nesse  contexto,  convém mencionar,  ainda,  que  esses  três  agentes 
constam  em  grande  parte  dos  e-mails  apreendidos,  ainda  que  versassem  sobre 
assuntos  que  não  lhe  seriam  pertinentes  em  se  observando  os  cargos  por  ele 
ocupados,  conforme se observa (Autos n.  5071379-25.2014.4.04.7000,  Evento 124, 
ANEXO6, p. 6, 12 e 16.
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Questionado pelo Juízo a respeito de e-mails apreendidos, MÁRCIO 
FARIA não logrou êxito em justificar adequadamente em relação ao cargo por ele 
ocupado os porquês de estar copiado, assim como ROGÉRIO ARAÚJO, em conversa 
que versava sobre nafta, situação que, contudo, se mostrou bastante corriqueira:

“Juiz Federal:- No evento 3, anexo 33, tem aqui uns e-mails também, começa Marce-
lo Bahia Odebrecht dirigido ao Rogério Araújo, Carlos Fadigas, com cópia para o se-
nhor “A receita não está de todo errada. De fato a Petrobras importa para a petroquí-
mica”, vou lhe mostrar aqui...
Interrogado:- O Rogério Araújo,  como ele era ligado a mim, todo e-mail  que ele  
mandava fora da área industrial ele tinha... às vezes me copiava, sem nenhum, sem  
nada diferente me copiava, eu não tenho a menor ideia sobre Nafta.
Juiz Federal:- E o que o Rogério Araújo tinha a ver com a Nafta?
Interrogado:- Não, isso aqui possivelmente, pelo conhecimento e relação que ele ti-
nha na Petrobras, ele pode ter sido abordado por alguém para levar o assunto, por-
que ele ia lá quase todo dia e ele mandou o e-mail.
Juiz Federal:- Então ele tratava desses assuntos?
Interrogado:- Não, ele não tratava.
Juiz Federal:- Mesmo que não fosse de sua área...
Interrogado:- Não, ele não tratava.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

Após o acordo do pagamento de vantagens indevidas nos interesses 
da Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS entre ALBERTO YOUSSEF e  MÁRCIO 
FARIA, o empresário  CÉSAR ROCHA quedava-se responsável por negociar a forma 
em  que  se  dariam  e  pela  liberação  de  pagamentos  referentes  aos  valores 
anteriormente tratados, incluídas aí as destinadas à corrupção de PAULO ROBERTO 
COSTA, seja por meio de depósitos em contas no exterior ou mediante pagamento 
em espécie por emissários a ALBERTO YOUSSEF. 

Nesse sentido, declinou o operador em seu interrogatório que cabia 
a  CÉSAR ROCHA efetuar  a  transferência  dos valores  às  contas  indicadas por  ele 
indicadas,  aduzindo,  na  oportunidade,  a  ciência  pelo  executivo  de  todos  os 
pagamentos efetuados pela empreiteira:

“Juiz Federal:- Com quais executivos o senhor tinha contato na Odebrecht?
Interrogado:- Na Odebrecht eu tinha contato com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- Somente com o Márcio Faria?
Interrogado:- E tive duas ou três vezes com o César Rocha.
(...)
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Faria e o  
senhor César Rocha, da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de propinas com  
eles?
Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na época do pagamento, ele me  
colocou com o senhor César Rocha.
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresen-
tou, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes com Márcio Faria e César Ro-
cha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto do pagamento das comissões,  
das propinas?
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Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento já estava tratado com Már-
cio Faria e Paulo Roberto, na verdade eu só entreguei contas para que o senhor Cé-
sar Rocha efetuasse o pagamento.
Juiz Federal:- Mas foi tratado sobre o motivo desses pagamentos na ocasião?
Interrogado:- Não, simplesmente que tinha esses pagamentos para serem feitos com  
o César Rocha, não foi dito o porquê ou do que era.
(…)
“Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- E os pagamentos foram de fato concretizados?
Interrogado:- Sim, foram concretizados.
Ministério Público Federal:- Está certo. No caso da Braskem também, o senhor men-
cionou que o senhor encaminhava números de contas também para o senhor Ale-
xandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo.  E depois era o senhor Alexandrino que encami-
nhava a comprovação dos pagamentos, os swifts?
Interrogado:- Sim. Eu nunca tratei com ninguém na Braskem a não ser o Alexandri-
no.
Ministério Público Federal:- Esses depósitos que o senhor identificou em relação a  
essa conta RFY também fazem parte dessas contas que o senhor informou para o se-
nhor César Rocha para que ele efetuasse o pagamento?
Interrogado:- Fazem.
Ministério Público Federal:- Esses depósitos então seriam esses mencionados pelo...
Interrogado:- Pode ser que um ou outro tenha vindo da Braskem.
Ministério Público Federal:- Mas foram os informados ao senhor César Rocha?
Interrogado:- Sim.”
(trechos do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Além dos encontros por eles mantidos, a comunicação de ALBERTO 
YOUSSEF e CÉSAR ROCHA se dava via Blackberry, apresentando-se o executivo, para 
concretizar os intentos idealizados pela organização criminosa, pela cognominação 
“NARUTO”:

“Juiz Federal:- O senhor também se comunicava com os outros executivos da Ode-
brecht ou da Braskem via Blackberry?
Interrogado:- Olha,  eu devo ter comunicado com César Rocha duas ou três vezes  
através do Blackberry Naruto e com Márcio Faria só por telefone,  nunca troquei  
mensagem com ele que eu me lembre.
Juiz Federal:- Esse Naruto, isso era o apelido dele ou era algo que o senhor colocou,  
como era, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Não, isso era uma, quando eu conectei o celular que ele utilizava, que  
foi passado para mim para que eu conversasse com ele, quando eu conectei já apa-
receu o nick name Naruto.
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Juiz Federal:- Ah, não foi o senhor então?
Interrogado:- Não fui eu que coloquei.
Juiz Federal:- O senhor, em outros casos, mencionou que o senhor deu um aparelho  
do Blackberry pra seu interlocutor, nesse caso já era dele ou o senhor entregou tam-
bém pra ele?
Interrogado:- Não, nesse caso era dele.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Na  Informação  018/2015-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR,  em  que  a 
autoridade policial  procedeu à análise do terminal de BBM utilizado por ALBERTO 
YOUSSEF, constou que, dentre os contratos do aparelho, havia o usuário “NARUTO”. 
A análise dos dados cadastrais do usuário demonstrou que, efetivamente, se tratava 
de  CÉSAR ROCHA,  tendo  em  vista  que  o  e-mail  vinculado  à  conta  era 
“cesarrocha@odebrecht.com” (Evento 3, ANEXO72).

Era ele, assim, o responsável pela parte financeira da ODEBRECHT no 
que tange às atividades delituosas desempenhadas por seus executivos. Desde logo, 
importante referir que, conforme sedimentou ROGÉRIO ARAÚJO perante esse Juízo, 
CÉSAR ROCHA ocupava cargo de natureza e conotação financeiras, ligado à área de 
negócios  de  responsabilidade  de  MÁRCIO FARIA,  demonstrando  consonância, 
então, com o que lhe era atribuído no âmbito da organização criminosa:

“Juiz Federal:- O senhor César Rocha, o senhor conhecia?
Interrogado:- Conhecia o César Rocha.
Juiz Federal:- Trabalhava também no mesmo setor?
Interrogado:- Trabalhava no mesmo setor.
Juiz Federal:- Qual era o papel dele?
Interrogado:- Ele era um controler, um responsável financeiro, mas a engenharia in-
dustrial não tem caixa, ele fazia uma consolidação dos resultados de cada pequena  
empresa, que nós temos, cada projeto é uma pequena empresa, aí sim, essas peque-
nas empresas têm caixa, tem todos os recursos de uma pequena empresa, ele conso-
lidava para as reuniões de acompanhamento que era, às vezes eram mensais, às ve-
zes eram bimensais, para a gente ter uma ideia de como os contratos estavam indo.”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105)

Do trecho supra, observa-se não se sustentar o argumento de que 
CÉSAR ROCHA desconhecia  a  natureza  ilícita  dos  pagamentos  efetuados,  o  que 
implicaria  a  ausência  de  dolo.  O contato com ALBERTO YOUSSEF e  os  depósitos 
efetuados em favor de PAULO ROBERTO COSTA não se enquadravam na descrição 
apresentada por  ROGÉRIO ARAÚJO,  inexistindo, portanto, com respaldo no posto 
por ele ocupado, justificativa para que realizasse os pagamentos objeto da presente 
ação penal,  senão com pleno conhecimento das circunstâncias em que se deram, 
bem como imbuído dos mesmos intentos criminosos que os demais membros do 
Grupo.

Afere-se do presente caso, portanto, que, não obstante a designação 
de  cargos  entre  os  funcionários  da  ODEBRECHT,  a  atuação  dos  executivos  ora 
denunciados não se restringia  ao que formalmente lhes cabia,  sobretudo no que 
respeita aos negócios e contratos firmados com a PETROBRAS. Sobretudo visando à 
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consumação dos delitos objetos da presente ação penal, ignorava-se a divisão formal 
de  cargos,  ampliando-se  poderes,  cabendo  a MARCELO ODEBRECHT,  ROGÉRIO 
ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA e ALEXANDRINO ALENCAR, de maneira 
geral, zelar por interesses próprios e da empreiteira em detrimento da Estatal.

Por sua vez, à época dos fatos, ALEXANDRINO ALENCAR era Diretor 
de empresas do Grupo ODEBRECHT e, especificamente, gestor da BRASKEM, empresa 
pertencente ao Grupo (Evento 3, ANEXO29).

ALEXANDRINO  ALENCAR,  enquanto  diretor  da  BRASKEM  e  da 
ODEBRECHT,  sob as  ordens de seu presidente,  MARCELO ODEBRECHT,  reunia-se 
com ALBERTO YOUSSEF  e  JOSÉ  JANENE para  negociar  o  pagamento  de  propina 
dirigida ao grupo político que se beneficiava dos contratos firmados pela BRASKEM 
com a PETROBRAS, efetuando, então, depósitos nas contas indicadas por ALBERTO 
YOUSSEF. Ainda, RAFAEL ANGULO retirava com ALEXANDRINO os  swifts,  que nada 
mais são do que documentos comprobatórios de transferências internacionais.

Em relação às  tratativas  de pagamentos de vantagens indevidas a 
PAULO ROBERTO COSTA e a outros agentes por meio das atividades de ALBERTO 
YOUSSEF, bem como à concretização desses repasses em contas no exterior, deduziu 
o operador financeiro em Juízo:

“Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer agora a sua relação então com a  
Braskem?
Interrogado:- Na verdade, a relação com a Braskem vinha de 2006 por conta do se-
nhor José Janene, que me apresentou o Alexandrino para que na época eu pudesse  
receber alguns valores que então a Braskem estava doando ao partido progressista, e  
aí então criou-se esse relacionamento com o Alexandrino e com a Braskem.
Juiz Federal:- Alexandrino, Alexandrino Alencar?
Interrogado:- Alexandrino Alencar.
Juiz Federal:- E isso começou em 2006 e foi até quando aproximadamente?
Interrogado:- Olha, depois o senhor José faleceu e aí eu que fiquei nesse contato com  
o Alexandrino e o partido, na verdade eu continuei, dei sequência ao andamento  
desses valores.
Juiz Federal:- E até quando mais ou menos a Braskem efetuou esses pagamentos?
Interrogado:- Eu acho que o último pagamento deve ter acontecido em 2011, começo  
de 2012, pode ser.
Juiz Federal:- Nesses pagamentos feitos pela Braskem isso também beneficiava o se-
nhor Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Olha, na verdade o partido progressista tinha um compromisso com o  
Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse 30% ele mandaria para o Paulo  
Roberto, e assim eu o fazia.
Juiz Federal:- Então desses valores que a Braskem repassava ao senhor parte tam-
bém ia para o Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Ia para o Paulo Roberto Costa, por conta de que o partido tinha um  
compromisso com Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse repassaria  
30% ao Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Na Braskem, com que executivos o senhor teve contato?
Interrogado:- Eu tive contato só com o Alexandrino.
Juiz Federal:- O senhor tratou diretamente com ele esses assuntos relativos a esses  
pagamentos?
Interrogado:- Na verdade eu tratei com ele relativo a esses pagamentos, mas sempre  
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tinha a situação de que não era ele que decidia e sim o presidente da Braskem, no  
primeiro momento era o Gradim e no segundo momento, se não me engano, o José  
Carlos.
Juiz Federal:- O senhor teve contato direto com os presidentes?
Interrogado:- Nenhum dos dois.
Juiz Federal:- Mas eu não entendi, o Alexandrino lhe dizia que ele tinha que obter  
autorização, alguma coisa?
Interrogado:- Sim, sim.
Juiz Federal:- Para esses pagamentos?
Interrogado:- Para que ocorressem essas doações.
Juiz Federal:- E esses pagamentos, o senhor menciona doações, mas essas são co-
missões também à semelhança do que eram os pagamentos da Odebrecht no caso  
das obras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação, ele nunca trata-
va isso como uma propina, nós entendíamos que era como propina, mas a empresa  
sempre tratou esse assunto como doação.
Juiz Federal:- Mas foi feita doação eleitoral registrada?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- A Braskem repassava esses valores ao senhor como?
Interrogado:- Eu recebia esses valores no exterior, algumas vezes foi pago valores em  
reais no meu escritório, da mesma maneira que foram pagos pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Havia uma distinção dos valores que eram da Braskem e os valores que  
eram pagos pela Odebrecht?
Interrogado:- Havia, era totalmente separado, uma coisa não tinha vínculo com a  
outra, nenhum.
(...)
Ministério Público Federal:- Está certo. No caso da Braskem também, o senhor men-
cionou que o senhor encaminhava números de contas também para o senhor Ale-
xandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo.  E depois era o senhor Alexandrino que encami-
nhava a comprovação dos pagamentos, os swifts?
Interrogado:- Sim. Eu nunca tratei com ninguém na Braskem a não ser o Alexandri-
no.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

No mesmo contexto, especificamente no que concerne à negociação 
do contrato de nafta da BRASKEM com a PETROBRAS, em 2009, objeto da exordial 
acusatória, ALBERTO YOUSSEF afirmou ter procurado ALEXANDRINO ALENCAR para 
a realização de transferências:

“Juiz Federal:- A denúncia se reporta a uma negociação do contrato de Nafta da  
Braskem com a Petrobras em 2009, o senhor participou dessa negociação?
Interrogado:- Olha,  eu participei  de algumas reuniões  entre  Paulo  Roberto  Costa,  
Alexandrino e José Janene, e depois que o senhor José Janene faleceu eu não me  
lembro de ter feito reuniões com Alexandrino e Paulo Roberto Costa, mas, normal-
mente, este acordo de Nafta era tratado entre os técnicos, tanto da Petrobras quanto  
da Braskem.
Juiz Federal:- Mas o senhor chegou a participar de discussões sobre os preços a serem  
praticados nesses contratos?
Interrogado:- Não,  eu não cheguei  a participar  de  discussões  sobre  preços nesses  
contratos, o que eu ouvia e que, não, porque eu não entendo desse assunto, então o  
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que dava para entender é que o preço praticado pela Petrobras aqui no mercado na-
cional inviabilizava totalmente com que a Braskem produzisse, no caso, plásticos e  
polietileno, esse tipo de material, por conta de preços que estavam totalmente fora  
de cogitação, e aí se buscava entre técnicos da Petrobras e técnicos da Braskem um  
entendimento onde pudessem chegar num preço que fosse bom para as duas com-
panhias, no meu entendimento era isso que se tratava.
Juiz Federal:- E no âmbito dessa discussão também foi abordada a questão dos pa-
gamentos de comissões por conta dessa negociação?
Interrogado:- Não, ali nunca foi abordado nada desse tipo, sempre, como era de pra-
xe todo ano que a Braskem pagasse um valor em forma de doação, como ela dizia, e  
para nós em forma de propina, então todo ano naquele mês ou mês seguinte eu pro-
curava o Alexandrino para que essas doações, esses pagamentos fossem feitos.
Juiz Federal:- Não sei se ficou muito claro para mim, por que a Braskem pagava, fa-
zia essas doações, por que ela pagava essas comissões, qual era o ganho dela?
Interrogado:- Isso na verdade sempre foi acertado com o senhor José Janene, eu só  
peguei a esteira e continuei o que ele vinha fazendo.
Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha uma ideia por que se pagava isso?
Interrogado:- Normalmente, no nosso entendimento, era por conta desse contrato  
que estava vigente com a Petrobras, no entendimento do Alexandrino e da compa-
nhia, eles diziam que isso era uma doação porque não tinham porque pagar ne-
nhum tipo de propina a respeito desse assunto.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Na mesma linha do quanto declinado por ALBERTO YOUSSEF, PAULO 
ROBERTO COSTA afirmou em Juízo que, em uma reunião realizada com ALEXANDRI-
NO ALENCAR e com JOSÉ JANENE, restou acordado o pagamento anual de vanta-
gens indevidas pela BRASKEM, mediante transferência de valores a contas localizadas 
no exterior. Em um determinado momento, os repasses passaram a ser intermediados 
por ALBERTO YOUSSEF, que, para as questões dessa empresa, assim como seu prede-
cessor, possuía ALEXANDRINO como contato para acertos necessários:

“Juiz Federal:- No caso da Braskem, o senhor mencionou que o senhor foi membro do  
conselho, o senhor recebeu também valores de comissão, propina, da Braskem?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Esse era um acerto junto com aquele acerto da Odebrecht ou era uma  
coisa separada?
Interrogado:- Esse, que eu me lembro, teve uma reunião em São Paulo onde eu parti-
cipei com o José Janene e com o Alexandrino, onde foi definido então um valor anual  
que seria pago para o PP e isso foram vários anos desse acordo, e a minha parte em  
relação à Odebrecht, que a maior acionista da Braskem é a Odebrecht, a minha par -
te também o Bernardo mencionou várias vezes que parte minha da Braskem estava  
sendo paga nessas contas do exterior, agora, além disso, era pago também aqui no  
Brasil para o PP.
Juiz Federal:- Então essas contas do exterior também receberam valores a título de  
propina da Braskem?
Interrogado:- Perfeitamente, da minha parte sim.
Juiz Federal:- E até quando aproximadamente o senhor recebeu esses pagamentos  
no caso da Braskem, o mesmo período da Odebrecht?
Interrogado:- No mesmo período da Odebrecht.
Juiz  Federal:- O  senhor  Alberto  Youssef  também intermediava  pagamentos  nesse  
caso da Braskem?
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Interrogado:- Ele teve contato também com algumas pessoas, acho que com o Ale-
xandrino, ele chegou a conhecer o Alexandrino, acho que ele teve contato também, e  
deve ter recebido, porque o Janene recebia,  então ele deve ter recebido parte da  
Braskem.
Juiz Federal:- Mas o senhor recebia também propinas por intermédio do senhor Al-
berto Youssef, relativamente aos acertos da Braskem?
Interrogado:- O que o Alberto me pagava eu não tinha também esse tipo, nunca fiz  
esse tipo de controle, é provável que sim, é provável que sim.
Juiz Federal:- No caso dos contratos da Braskem, da propina da Braskem, isso era um  
percentual em cima de alguma coisa?
Interrogado:- Desculpe, eu não entendi.
Juiz Federal:- Isso era um percentual em cima de alguma coisa no caso da Braskem?
Interrogado:- O que eu me lembro dessa reunião com o Janene e com outra pessoa  
que eu mencionei aí, Alexandrino, tinha sido acertado um valor anual, se eu não me  
engano alguma coisa como 5 milhões de dólares por ano, ia pagando mensalmente  
de acordo com o desenvolvimento do contrato, então era um valor fixo anual, que eu  
me lembro.
Juiz Federal:- E esse acerto foi até 2012, quando da sua saída?
Interrogado:- Acredito que sim.
Juiz Federal:- Com que executivos da Braskem o senhor tratou desse assunto da pro-
pina?
Interrogado:- O assunto da propina foi tratado nessa reunião com o Alexandrino e  
com o José Janene.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Na mesma linha, funcionários de ALBERTO YOUSSEF confirmaram o 
envolvimento de ALEXANDRINO ALENCAR nas atividades delituosas conduzidas no 
âmbito da BRASKEM. RAFAEL ÂNGULO LOPEZ confessou ter encontrado o executivo 
para lhe entregar contas e para retirar swifts:

“Ministério Público Federal:- Boa tarde. Senhor Rafael, eu gostaria de saber primeira-
mente qual o trabalho que o senhor fazia no período de 2007 a 2010, aproximada-
mente?
Depoente:- Para o senhor Alberto eu fazia trabalhos pessoais, pagamentos de contas,  
o que ele pedisse, entregar dinheiro pra certas pessoas (...)
Ministério Público Federal:- O senhor trabalhava com o senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Isso.
Ministério Público Federal:- Então, com o senhor Alberto Youssef quais eram as tare-
fas que o senhor desempenhava?
Depoente:- Então, essa tarefa de pagar contas particulares pra outras pessoas, levar  
dinheiro, retirar dinheiro.
Ministério Público Federal:- Dinheiro em espécie?
Depoente:- Em espécie.
Ministério Público Federal:- Certo. Retirar dinheiro. O que mais que o senhor fazia?
Depoente:- Pagamentos particulares também, levar dinheiro pra pessoas que ele in-
dicasse, retirar em alguns locais também que ele indicasse, endereços em São Paulo  
e outros estados.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de ter feito, a pedido do senhor Al-
berto Youssef, de ter se dirigido à empresa Brasken e ter entregado, ter entregue nú-
meros de contas para o senhor Alexandrino?
Depoente:- Sim, eu levei algumas contas algumas vezes na Brasken, na Marginal Pi-
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nheiros, em São Paulo, não me recordo o andar, entreguei pra ele pessoalmente.
Ministério Público Federal:- Essa atividade que o senhor fazia, quando o senhor ia  
entregar o número dessas contas o senhor ia a mando do senhor Alberto Youssef?
Depoente:- A mando do senhor Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- E quando o senhor ia ao edifício da Brasken, o senhor fa-
lava diretamente com o senhor Alexandrino?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- E o senhor entregava diretamente a ele essas contas?
Depoente:- Exato. O senhor Alberto me entregava um envelope, a maioria das vezes  
lacrado, ele pedia pra entregar em mãos, eu me anunciava na recepção, posterior-
mente a secretária me atendia, me encaminhava ao senhor Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor fazia alguma outra atividade em rela-
ção a isso, à Brasken, ao senhor Alexandrino?
Depoente:- Eu retirava, posteriormente, quando o senhor Alberto pedia, alguns swift,  
que era o comprovante de pagamento, ou seja, de depósito fora.
Ministério Público Federal:- Fora do país?
(...)
Ministério  Público  Federal:- Entendi.  E  qual  era  a  relação  entre  o  senhor  Alberto  
Youssef e o senhor Alexandrino?
Depoente:- Eles tinham um relacionamento de algumas reuniões que eles faziam, às  
vezes fora, não no escritório do seu Alberto,  seu Alberto chegou a ir também na  
Brasken e eles se encontravam em restaurantes, em flats, eles almoçavam juntos, às  
vezes o seu Alberto me ligava me pedia pra levar a pasta dele ou algum documento  
que estivesse na mesa dele, ou algum envelope pra ele entregar para o seu Alberto  
no local que ele estava com o seu Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Tá certo. E eles se encontravam com frequência?
Depoente:- Não, muita frequência, mas algumas vezes até umas duas vezes por mês,  
outras vezes passava três, quatro meses sem eu saber que se encontravam, pelo me-
nos.”
(trecho do depoimento de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ, reduzido a termo no evento 553)

Na mesma senda, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA afirmou 
que acompanhou ALBERTO YOUSSEF em encontros com ALEXANDRINO ALENCAR 
por diversas ocasiões em que apontaria a conta para determinado pagamento ou re-
ceberia recibos,  frisando,  na oportunidade,  o caráter  ilícito dos negócios por eles 
mantidos:

“Ministério Público Federal:- O senhor Alberto Youssef, quando fazia, quando pedia  
esses favores ao senhor, para o senhor providenciar que o senhor depositasse os valo-
res e depois pedia que o senhor entregasse em reais no Brasil, ele mencionava a que  
título, de quem eram esses valores, fornecia informações?
Depoente:- Olha doutora, ele falava para mim que era sempre de construtoras, mas  
ele não entrava em muitos detalhes não, e não era favor não, eu fazia e ganhava  
uma comissão, não era favor não, era negócio.
Ministério Público Federal:- Entendi. Bom, e nesse negócio que o senhor fazia, o se-
nhor sabe quais foram, o senhor se recorda de quais eram as construtoras que o se-
nhor intermediou essas operações?
Depoente:- Sim senhora, ...
Ministério Público Federal:- Especificamente com relação à Odebrecht, o senhor se  
recorda?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda exatamente do fato que envolveu a  
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Odebrecht, como o senhor Alberto Youssef informou ao senhor?
Depoente:- Bem, o que eu sei da Odebrecht é que por volta de 2010, 2011, por aí,  
tanto para entregar, para você fazer a transferência você precisava dar uma conta e  
quando a pessoa faz transferência ela dá um documento que se chama swift, um nú-
mero do swift que é o comprovante daquele pagamento, umas 3 ou 4 vezes eu fui a  
um shopping em São Paulo com ele, Eldorado, não me lembro se eu fui entregar a  
conta ou se pegar recibo, também não me lembro se foi negócio que ele fez comigo,  
ele ia se encontrar com um senhor de barba branca, barba branca não, barba rala,  
um senhor muito elegante, muito bem vestido, ele falava que esse senhor era da  
Odebrecht, e esse senhor, pelo que eu me recordo, é o senhor Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Entendi. O senhor foi apresentado a ele, a esse Alexandri-
no?
Depoente:- Não, não, doutora, não fui apresentado, eu ia para o shopping com ele,  
ele entrava no café...
Ministério Público Federal:- Com ele quem, com o Alexandrino, com o Youssef, com 
os dois?
Depoente:- Não, não, com o senhor Alberto Youssef. Eu ia para o shopping com ele,  
sempre no shopping Eldorado, que ele dizia que ele tinha um escritório ali perto, nas  
intermediações, também não sei onde era o escritório dele, mas ele não atendia em  
escritório, ele sempre marcava com o Beto nesse café do shopping Eldorado, ele en-
trava no café, eu saía, ia dar uma volta no shopping, aí ia para o carro, não era um  
encontro demorado, era 15, 20 minutos, e depois a gente se encontrava no carro, às  
vezes eu passava no café, eu nunca fui apresentado a esse senhor Alexandrino, eu  
nunca fui, que eu me recorde não.
Ministério Público Federal:- Certo. Mas o senhor viu ele, até porque fez essa descri-
ção, o senhor viu ele?
Depoente:- Vi, passei lá perto da mesa do Alberto, sim senhora.
Ministério Público Federal:- E ele entregava os swifts para o senhor, o Youssef, ele...
Depoente:- Doutora, eu não me recordo se era entrega de swift ou era entrega, o  
Beto entregava a conta para ele pagar, pode ter situações que o Beto foi pegar, o se-
nhor Alberto Youssef foi pegar o swift e pode ter situações que o senhor Alberto Yous-
sef foi entregar a conta para ele pagar.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor, só para esclarecer, o senhor tinha  
conhecimento que era essa a relação estabelecida entre o senhor Alberto Youssef e o  
senhor Alexandrino, é isso, de entregas de contas e swifts?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Sim, senhora. A única coisa que eu me recordo, que eu posso acrescentar  
a isso aí é que o Beto falou para mim que era, eu às vezes perguntava, porque não  
era da minha conta, eu fazia meu serviço, mas eu me recordo muito bem que uma  
vez eu perguntei para ele, ele falou para mim que a Petrobras tinha uma cota de al -
guma coisa, de algum produto que eu não lembro o que é, e para aumentar essa  
cota existia aquele pagamento de propina, pagamento de comissão, sei lá, foi isso aí  
que o senhor Alberto Youssef falou para mim a respeito do senhor Alexandrino, ele  
que pagava as contas da Ode... Esse foco, eu não sei o que era, alguma coisa que a  
Petrobras, que a Odebrecht Óleo e Gás, eu acho que é praxe que tinha uma cota e  
pra aumentar essa cota existia esse pagamento por fora.
Ministério  Público  Federal:- Entendi.  E  esses  valores  que eram depositados  nessas  
contas se referiam em relação a isso, a essa cota?
Depoente:- Exatamente, foi o que o senhor Alberto Youssef me falou uma vez que eu  
perguntei ou duas vezes que eu perguntei a ele. Porque existia essa conversa porque  
as ordens às vezes demoravam muito a entrar, aí ele dizia “Rapaz, eu não posso co-
brar porque isso é um comissionamento e tal, não é assim”, por isso que chegou a  
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esse ponto do senhor Alberto me explicar isso aí.”
(trecho do depoimento de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, reduzido a ter-
mo no evento 654)

Por  fim,  no  âmbito  do  subnúcleo  criminoso  constituído  pelos 
executivos do Grupo ODEBRECHT, importante referir o depoimento de OLGA MELLO 
PONTES, responsável  pelo  compliance da BRASKEM e pela realização de comissões 
para realização de compliance nos outros ramos da ODEBRECHT. 

Em  seu  depoimento,  a  testemunha  deixa  transparecer  que  a 
constituição de uma comissão no âmbito da ODEBRECHT se deu tão somente para 
dar a aparência de fiscalização, possivelmente para atender a interesses de mercado 
da  empresa,  além  de  servir,  no  futuro,  como  justificativa para  exculpar  a 
responsabilidade. 

A apuração ali conduzida não enfrentou as questões centrais de or-
ganização criminosa, corrupção e lavagem, ou investigou os principais suspeitos, sen-
do, então suspensa após a prisão de seus executivos. Essa postura, contudo, é abso-
lutamente contraditória àquela adotada por quem pretende buscar a verdade, eis 
que, no momento em que realizadas as prisões e oferecida a denúncia (pública), sur-
giram inúmeros elementos probatórios acerca da prática de crimes, os quais poderi-
am ser aproveitados para que as apurações restassem aprofundas. Porém, a medida 
adotada pela empresa foi a de suspender as investigações, demonstrando claramente 
o verdadeiro intuito que lhe acometia, de não investigar os responsáveis pela prática 
dos crimes:

“Defesa de  Marcelo  Odebrecht:- Muito  bem.  Concretamente,  no  caso,  no caso  da  
lava-jato, depois dessas notícias de irregularidades, que medidas foram tomadas pelo  
grupo empresarial Odebrecht?
Depoente:- Posso começar pelo que eu tenho conhecimento de Braskem, depois da  
petição 5280, onde a Braskem foi citada no processo da lava-jato em relação com o  
contrato de Nafta, dias depois desse conhecimento que a gente, desse conhecimento  
pela Braskem nós contratamos um escritório de advocacia de renome internacional e  
esse escritório de advocacia está conduzindo desde então, desde dias após a publica-
ção da petição 5280, está conduzindo um trabalho de investigação bastante robusto  
e independente, e pela Braskem fizemos isso. Aproveitamos esse processo de investi-
gação, solicitamos a essa empresa, a esse escritório de advocacia de renome interna-
cional, que nos assessorasse também num processo de revisão do que a gente tem  
hoje nessas práticas, pra saber se temos algo a mais a melhorar dentro das nossas  
práticas, que já são consideradas referências de mercado no mercado brasileiro, as  
práticas da Braskem de compliance. Posso falar também pra você da engenharia in-
dustrial, porque eu fui pessoalmente envolvida em algumas atividades de auditoria  
dentro do âmbito da engenharia industrial, a liderança, a autoadministração da en-
genharia industrial, depois dos fatos publicados sobre as questões do contrato da en-
genharia industrial com a Petrobras, instaurou uma auditoria interna formada por  
membros da organização Odebrecht independentes da engenharia industrial, e por  
conta da minha expertise em trabalhos de auditoria, em trabalhos de investigação,  
eles me convocaram pra participar deste, deste processo de investigação, então for-
mamos um comitê ad hoc e começamos a desenvolver um trabalho de investigação  
interna focada na engenharia industrial e contratos da engenharia com a Petrobras.  
Tenho conhecimento também, mas não tenho maiores detalhes, que outras empresas  
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do grupo adotaram medidas similares  às  medidas tomadas  pela Braskem algum  
tempo atrás, são várias hoje as empresas que contrataram escritório de advocacia e  
escritórios de consultoria, tanto pra fazer investigações internas ou por fatos reporta-
dos, ou proativamente por, por, em decorrência do que está acontecendo no mercado  
nacional, e também empresas de consultoria pra avaliar a evolução desse programa  
de compliance,  afinal  de contas começamos mais robustamente a implementar o  
programa de conformidade em 2013, passados quase 2 anos é um bom momento de  
a gente pegar uma opinião externa pra nos assessorar de qual é o grau de amadure-
cimento, do que podemos acelerar, o que priorizar pros próximos 12 meses.
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Como se organizam os trabalhos desse comitê, como  
é que se desenvolvem esses trabalhos, esse comitêad hoc?
Depoente:- O comitê da engenharia industrial?
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Não, o comitê ad hoc aqui para apuração das supos-
tas irregularidades.
Depoente:- Desse da engenharia industrial?
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Das atividades advindas da Operação Lava-Jato.
Depoente:- Esse da engenharia industrial, formamos um grupo pulverizado de pesso-
as que não têm relação com a engenharia industrial, com base nas denúncias e com  
base nas informações públicas que tivemos conhecimento criamos um programa de  
trabalho de averiguação dos pagamentos feitos dentro dos contratos que existiam, é  
um trabalho interessante porque as informações são bastante pulverizadas,  existe  
um trabalho árduo de coleta de informação, de averiguação dos pagamentos,  de  
consistência e suporte dos pagamentos que foram feitos.
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existe uma investigação em curso com relação a essa  
matéria?
Depoente:- Matéria da engenharia industrial?
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Sim.
Depoente:- De escritório de advocacia contratado para a engenharia industrial?
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Sim.
Depoente:- Posso me capacitar, não sei dizer se além desse comitê ad hoc foi contra-
tado um escritório de advocacia pra isso, não significa que não tenha, significa que  
eu não sei dizer.
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Como se encontram os trabalhos de investigação das  
supostas irregularidades?
Depoente:- Com os fatos de junho desse comitê, os trabalhos foram suspensos, não  
foram encerrados, o comitê decidiu suspender os trabalhos em junho, a gente estava  
aí quase 7 meses, 8 meses de trabalho sendo desenvolvido, e por conta do advento  
de junho, das investigações, das deflagrações de alguns fatos que aconteceram em  
junho, a gente decidiu suspender e deixar com o ministério público o processo inves-
tigativo.
Defesa de Marcelo Odebrecht:- A suspensão se deu então em razão das decisões judi-
ciais e do ministério público em relação aos mesmos fatos, é isso?
Depoente:- Isso. E a gente decidiu gastar energia em outras atividades.
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existia um acompanhamento por parte de Marcelo  
Odebrecht e outros executivos da holding acerca dessas investigações?
Depoente:- Do que era desenvolvido no ad hoc sim,  e eu pessoalmente apresentei  
programas de trabalho, nossos planos, o que nós pretendíamos fazer, tive duas opor-
tunidades de reuniões com o próprio Marcelo, que patrocinava e dava carta branca  
para aquelas pessoas do grupo que eram dependentes a fluírem com o processo in-
vestigativo e se achassem algo de relevante que, por gentileza, comunicassem a ele.”
(trecho do depoimento de OLGA DE MELLO PONTES, reduzido a termo no evento  
964).
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Diante do exposto, demonstrado para além de qualquer dúvida razo-
ável  que,  efetivamente,  no período compreendido  entre  2004 e  2014,  MARCELO 
ODEBRECHT,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e ALEXANDRINO ALENCAR, 
juntamente com representantes de outras empreiteiras cartelizadas, funcionários da 
PETROBRAS, agentes políticos e operadores do mercado negro, integraram organiza-
ção criminosa.

Evidentemente demonstrada também a causa especial de aumento 
de pena do § 4º, II, do artigo 2º da lei 12.850/13 tendo em vista que a condição dos 
funcionários públicos corrompidos (PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PE-
DRO BARUSCO e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS) que constituí-
am o segundo núcleo da organização era crucial para a prática dos delitos objetiva-
dos pela organização.

Considerando que parte dos valores ilícitos obtidos pela organização 
era destinada ao exterior, consoante demonstrado nos presentes autos, o que será 
melhor analisado no tópico 3.5 da presente peça, bem como em outros feitos no âm-
bito  da  Operação  Lava  Jato  (Autos  5025699-17.2014.404.7000  e  5012331-
04.2015.4.04.7000), presentes também as causas de aumento de pena dos incisos III e 
V do mencionado § 4º. 

Ou seja, essa organização criminosa se relacionava com outros gru-
pos criminosos que podem ser consideradas independentes,  conforme o enfoque 
que se dê. De fato, havia vários outros núcleos criminosos, formados por outras em-
presas, outros operadores financeiros e outros funcionários públicos. Há que se com-
preender que cada empreiteira trabalhava com seus operadores, com seu grupo de 
auxiliares no crime.

Como numa rede, em que nós se relacionam com diversos outros nós, a 
rede pode ser vista como uma única peça, ou como o relacionamento entre diferentes partes 
que estão mais estreitamente unidas. Nesse sentido, não há dúvida acerca da existência de nú-
cleos criminosos, que possuíam organicidade própria, e que, quando observadas em conjunto, 
poderiam ser vistas como um todo. Aliás, sempre que há um relacionamento entre os grupos 
criminosos, essa análise global é possível. Se o simples relacionamento entre os diferentes nós 
impedisse a causa de aumento de pena, perderia sentido a própria previsão do inciso.

Demonstrado,  por  fim,  que  MARCELO ODEBRECHT exercia  o co-
mando da organização criminosa no que se refere ao núcleo das empresas do Grupo 
ODEBRECHT, a ele deve-se aplicar ainda a majorante do § 3º do artigo 2º da Lei 
12.850/13.

3.4. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA
3.4.1. Pressupostos Teóricos:
3.4.1.1. Distinção entre as condutas de corrupção e o delito de 

concussão

Inicialmente, cabe fazer breve escorço teórico sobre três figuras típi-
cas: corrupção ativa, corrupção passiva e concussão, traçando as principais diferenças 
entre elas.

O caput do art. 333 do Código Penal prevê como condutas típicas do 
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crime de corrupção ativa oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário pú-
blico. Trata-se, portanto, de conduta ativa, de iniciativa do particular com o objetivo 
de obter vantagem por meio de ação ou omissão que se insira na esfera de poder do 
funcionário público. 

O caput do art. 317 do Código Penal, por sua vez, estabelece três nú-
cleos do crime de corrupção passiva: solicitar ou receber vantagem indevida e aceitar 
promessa de tal vantagem. Os núcleos receber e aceitar promessa exigem a anterior-
mente referida conduta ativa por parte do particular corruptor. Por sua vez, o núcleo 
solicitar pressupõe atitude inicial do funcionário público.

É nessa última modalidade de corrupção passiva,  por iniciativa do 
funcionário público, que se deve tomar cautela para distinguir a ação do crime de 
concussão, tipificado no caput do artigo 316 do Código Penal. Sobre esta última figu-
ra típica, lecionam Rui Stoco e Tatiana de O. Stoco:

“A ação incriminada prevista no caput consiste em exigir vantagem indevida, direta  
ou indiretamente, em razão da função pública.
Exigir é impor, reclamar, intimidar, ou ordenar como obrigação. A ação deve obriga-
toriamente relacionar-se com o exercício da função pública que o agente desempe-
nha ou que virá a desempenhar (na hipótese de não a ter ainda assumido), pois na 
base da incriminação está o metus publicae potestatis, ou seja, o temor de re-
presália por parte da autoridade.
A lei só considera caracterizado o crime de concussão quando a exigência do  
agente assuma a forma de forte choque o abalo sobre o administrado, incu-
tindo-lhe temor e preocupação.
Como ensinou Nelson Hungria, “cumpre que o agente proceda, franca ou tacitamen-
te, em função de autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade (Comentá-
rios ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v. 9, p. 359). O pedir, solici -
tar ou apenas insinuar uma pretensão indevida não caracteriza o crime em estudo,  
mas outro também previsto no Código Penal (art. 317).”88

Assim, podem-se extrair as seguintes premissas quanto ao delito de 
concussão:

1. Trata-se de crime de iniciativa do funcionário público.
2. É necessário, para sua caracterização, que o funcionário público re-

alize exigência de vantagem indevida em razão de sua autoridade sobre o sujeito 
passivo, decorrente do exercício de função pública.

3. É preciso que tal exigência cause temor na vítima, que se vê sub-
metida à coação moral de difícil resistência.

Quanto ao terceiro requisito, a coação moral deve ser significativa, a 
ponto de quase se equiparar à coação moral irresistível que afastaria a própria exis-
tência do crime, na esfera da culpabilidade (dentro, mais especificamente, da catego-
ria 'inexigibilidade de conduta diversa'). Tanto é que a concussão reduz o particular à 
condição de vítima do crime, e não de coautor ou partícipe. Essa condição de vítima, 
em que há absoluta ausência de responsabilização criminal, só é compatível com uma 

88 SILVA FRANCO, Alberto e STOCO, Rui (coordenadores).  Código Penal e sua interpretação. 8ª ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1459/1460.
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situação que coloque o particular em uma posição de extrema dificuldade de agir de 
modo diverso, em razão do temor – ainda que subjetivo, mas amparado pelas cir-
cunstâncias objetivas – de um mal injusto e grave. Não há que se cogitar de concus-
são quando o particular tinha alternativas lícitas, ainda que menos vantajosas, ou não 
existia sinalização de mal injusto e grave.

Trata-se de situação muito diversa daquela em que há um acordo de 
vontades entre o funcionário público e o particular, que realiza o pagamento das van-
tagens indevidas visando à obtenção de benefícios próprios advindos de atos funcio-
nais do servidor, caracterizando os crimes de corrupção ativa e passiva em bilaterali-
dade. 

Nesse sentido, por exemplo, é a posição do e. TRF da 4ª Região, que 
distinguiu concussão e corrupção com base, exatamente, no possível grau de resis-
tência da vítima, pois na concussão existe um risco de mal sério e grave caso 
não atendida a exigência, o qual constrange o livre arbítrio e retira a capacidade de 
resistência do particular:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÃO CRIMINAL.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O  
DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A 
diferença fundamental entre a exigência da concussão e a solicitação da cor-
rupção, é o grau possível de resistência da vítima. 2. Na exigência do corrup-
tor tem-se a coação, a ordem, a imposição sob pena de mal sério e grave (ain-
da que não especificado), daí a dificuldade ou impossibilidade de resistência  
do particular, que por isso não será processado por corrupção ativa. Na solici-
tação do corrupto, tem-se uma troca, um acordo entre iguais, donde a possibi-
lidade plena do particular não aceitar a entrega da vantagem e sua responsa-
bilização pelo crime de corrupção ativa. 3. O pedido de dinheiro pelos policiais  
em troca de propaganda do guincho deve ser encarado como solicitação e tipificada  
a conduta como corrupção passiva, do art. 317 CP. Dando mero enquadramento jurí-
dico dos fatos já contidos na inicial acusatória, dá-se a emendatio libelli, que prescin-
de de novo contraditório - aliás, dá-se desclassificação inclusive a pedido da própria  
defesa. 4. Em face da classificação típica como corrupção passiva, incide a necessida-
de de exame da suspensão condicional do processo, pois a pena mínima vigente na  
data dos fatos era de um ano, daí incidindo o art. 89 da Lei nº 9.099/95. 5. Remessa  
dos autos ao primeiro grau para apreciação do cabimento da suspensão condicional  
do processo. (TRF 4ª Região – Sétima Turma – Unânime – relator: Des. Tadaaqui Hi-
rose  –  Apelação  Criminal  –  Autos  200071110004946 –  Decisão:  28/03/06  –  DJ:  
17/05/06).

Como ficará claro na análise dos atos de ofício negociados pelos de-
nunciados RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, com os 
representantes da ODEBRECHT, dentre eles  MARCELO ODEBRECHT,  MÁRCIO FA-
RIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA, esta é a situação dos autos: um acordo 
de vontades mutuamente benéfico pela negociação de atos funcionais de interesse 
das empresas cartelizadas. 

Portanto, a maior prova de que os denunciados atuavam em conjun-
to em esquema de corrupção bilateral, e não em situação de concussão por funcio-
nário público, é o fato de que as vantagens indevidas se destinavam a garantir a prá-
tica de atos funcionais de interesse da empresa cartelizada, conforme se demonstrará 
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com mais vagar a seguir. 
Como diz Kimberly Ann Eliot, 

“Quando o governo está na posição de  comprador  ou na  de  fornecedor,  surgem  
diversas razões para o pagamento de propinas aos agentes públicos. Primeira: uma  
companhia pode pagar para que seja incluída no rol de concorrentes habilitados.  
Segunda:  essa  companhia  pode  pagar  para  que  os  agentes  organizem  as  
especificações da concorrência de tal modo que a empresa corrupta seja a única a  
atender os requisitos. Terceira: a companhia pode pagar para ser selecionada como a  
vencedora da concorrência. Finalmente: uma vez selecionada a empresa pode pagar  
para obter preços inflacionados ou para poupar em qualidade.” (A corrupção e a  
Economia Global. Kimberly Ann Elliott ,org., p. 64, ed. UNB).

Na situação concreta, tinha-se uma situação em (i) ganhavam as em-
preiteiras, que obtinham contratos a preços inflados e sem efetiva disputa nas con-
corrências; (ii) ganhavam os agentes públicos e políticos ligados à PETROBRAS, que 
recebiam propinas vultosas para celebrar os contratos e não atuar e coibir o cartel;  
(iii) sendo que perdia a PETROBRAS, que a tudo era chamada a pagar, em evidente e 
grande prejuízo do interesse público. Nesse contexto, não há como se aceitar a ale-
gação das empresas de que, supostamente, eram achacadas (!!) para ganhar (!!!) cen-
tenas de milhões de reais em sobrepreço. Ora, isso não faz qualquer sentido. Nin-
guém é “obrigado” a se cartelizar, e ninguém é “obrigado” a ganhar bilhões! Nenhu-
ma empresa alegou, até o momento, ter devolvido o seu lucro ilícito bilionário, que 
foi “obrigada” a desviar da PETROBRAS, aos cofres públicos, ou tê-lo doado a institui-
ções de caridade. A situação era de todo conveniente, e de forma alguma constran-
gedora, para as empresas. 

Recorde-se que não estamos tratando, aqui, de pequenas empresas 
diante de um poderoso Estado, mas sim das mais poderosas empresas do país, ala-
vancadoras das eleições das principais posições políticas do Estado, com plena capa-
cidade para reclamar, fazer-se ouvir e mudar processos. Estamos tratando de empre-
sas que, segundo algumas teorias, capturam o próprio Estado e, caso assim preten-
dessem, poderiam exigir um processo de contratação correto. 

Um contra-argumento poderia ser o de que a empresa que denunci-
asse o esquema seria prejudicada. Não precisamos, contudo, nesse caso, sequer en-
frentar tal argumento, porque as empresas estavam organizadas em um poderoso 
cartel e, assim, poderiam impor um procedimento correto. De modo contrário, o car-
tel se organizou para elevar preços e ganhar benefícios, exatamente, por meio do pa-
gamento da propina. 

Os próprios envolvidos, não raras vezes, aduzem que o pagamento 
da propina era a “regra do jogo”, com o que, em verdade, referem que tinham plena 
consciência de que o pagamento se dava em benefício próprio, como modelo de ne-
gócio.

A corrupção assim engendrada funcionou como verdadeiro modelo 
de negócio para as empresas cartelizadas, pois assegurava não só as contratações 
pretendidas como também que as margens de preços atendessem sempre aos seus 
respectivos interesses, situando-se via de regra nas proximidades do teto de contra-
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tação admitido pela estatal, como já demonstrado.
Nessa linha,  sendo o pagamento das vantagens para a prática de 

atos funcionais plenamente acordado entre as partes, eventuais cobranças de valores 
anteriores devidos se referem à execução do acordado, e não à sua formulação. 

Ora, se as empresas e os funcionários acordam o pagamento de pro-
pina para a facilitação da aprovação de aditivo, por exemplo, e, ante ao não paga-
mento,  o valor previamente acordado é cobrado de modo mais incisivo,  isso não 
pode ser considerado um ato de concussão, e sim a execução do acordo de vontades 
já previamente estabelecido entre os agentes criminosos da corrupção bilateral. De-
ve-se distinguir o acordo de vontades e a cobrança do pagamento do que foi previa-
mente acordado, de forma que, mesmo na eventualidade de cobrança mais incisiva 
do que restou previamente ajustado mediante acordo espúrio, não resta descaracteri-
zada a corrupção bilateral.

De fato, uma coisa é o acordo, outra é a cobrança em relação àquilo 
que foi acordado voluntariamente num momento anterior. A título ilustrativo, a exe-
cução judicial e compulsória de um contrato não retira a voluntariedade com que foi 
feito em momento anterior à execução. Veja-se, a propósito, o depoimento de PAU-
LO ROBERTO COSTA que bem distinguiu os dois momentos:

Juiz Federal:- Para esses pagamentos o senhor chegou a ameaçar os executivos da  
Odebrecht, ou os executivos da Braskem, de alguma forma?
Interrogado:- Nunca.
Juiz Federal:- Em alguns outros processos, alguns empreiteiros afirmam que foram  
extorquidos, o senhor chegou a extorquir alguém?
Interrogado:- Da minha parte não, nunca fiz isso, nunca tive nada de ameaça a ne-
nhuma empreiteira.
Juiz Federal:- Algum desses, mesmo não sendo da Odebrecht, alguma dessas empre-
sas, diante, vamos dizer, dessas solicitações, diante dessa necessidade de fazer paga-
mento, alguém disse “Não vou pagar e vou procurar a polícia” ou coisa parecida?
Interrogado:- Nunca, principalmente, como eu mencionei anteriormente, eles tinham  
interesse em outras áreas como o setor elétrico e outros vários segmentos de obras  
do Brasil, então nunca houve isso, do meu conhecimento. 
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Tanto o pagamento era voluntário que, conforme referiu em seu in-
terrogatório (evento 1046), mesmo após ter deixado a Diretoria da estatal e bem de-
pois da morte de José Janene, PAULO ROBERTO COSTA recebeu de diversas empre-
sas valores anteriormente acordados.

Agregue-se a isso a observação de que os acordos e pagamentos 
ocorriam em clima de cumplicidade absolutamente incompatível com a tese da con-
cussão, consoante demonstra a intensa e próxima comunicação realizada entre am-
bos os lados e relatada na inicial. 

Ainda  nessa  linha,  absolutamente  implausível  pretender  fazer  crer 
que as maiores empreiteiras do país, que, não bastasse dotadas de enormes poder 
econômico e influência política, agiam em conjunto, tenham se submetido durante 
tantos anos a exigências de propina sem levar tal fato ao conhecimento das autorida-
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des.
Boa parte dos elementos aqui destacados que demonstram a inexis-

tência de concussão foram bem resumidos em resposta de  ALBERTO YOUSSEF,  a 
questionamento do juízo, cabendo ser transcrito:

Juiz Federal:- Sim, mas a indagação que eu faço é que se alguma vez eles disseram  
“Não vamos pagar propina nesse contrato, de nenhum, vamos procurar a polícia” ou  
fazer alguma coisa?
Interrogado:- Não, isso não, o que eles faziam era pedir desconto e dizer que a obra  
já tinha sido ganha no aperto e que não tinham condições de pagar esse 1%, que ia  
pagar um valor.
Juiz Federal:- Para efetuar esses pagamentos o senhor tem conhecimento se elas fo-
ram ameaçadas, se ela foi ameaçada, a Odebrecht, se o senhor Márcio Faria foi ame-
açado?
Interrogado:- Não, isso nunca existiu, nem com ela nem com nenhuma outra empre-
sa.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

Destaque-se que, como dito acima, a truculência na cobrança, assim 
como a execução judicial compulsória de um contrato, não retira a voluntariedade da 
celebração do contrato em momento anterior. Contudo, diz-se isso apenas para argu-
mentar, porque não há evidências de que a truculência na cobrança chegasse à cate-
goria de imposição, ou que houvesse ameaça de mal injusto e grave, no momento da 
cobrança.

A tese da concussão, portanto, não encontra qualquer amparo na re-
alidade, conforme demonstram amplamente as provas dos autos. Embora objetiva-
mente injustificada, não se descarta que a tese tenha desempenhado algum papel 
psicológico.

Em suma, o que pretendem os executivos envolvidos é se socorrer da 
chamada “moral de fronteira”, utilizando recurso bastante comum em defesas contra 
crimes econômicos, como anotado no julgamento da AP 470 pelo Supremo Tribunal 
Federal:

“2.3.1. O delito econômico se apresenta com a aparência de uma operação financeira  
ou mercantil, uma prática ou procedimento como outros muitos no complexo mundo  
dos negócios, de modo que a ilicitude não se constata diretamente, sendo necessário,  
não raras vezes,  lançar mão de perícias complexas e interpretar normas de com-
preensão extremamente difícil;  as manobras criminosas são realizadas utilizan-
do complexas estruturas societárias, que tornam muito difícil a individualiza-
ção correta dos diversos autores e partícipes, sendo comum o apelo à chama-
da “moral de fronteira”, apresentando o fato criminal como uma prática ine-
vitável, generalizada, conhecida e tacitamente tolerada por todos, de modo  
que o castigo seria injusto, passando-se o autor do fato por vítima do sistema  
ou de ocultas manobras políticas de seus adversários (MOLINAS, Fernando Ho-
racio. Delitos de “cuello blanco” em Argentina. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 22-
23 e 27). (Trecho da ementa do acórdão da AP 470/MG)
Aqui, como lá, a tese não pode prosperar.
O recurso à moral de fronteira é, na criminologia, uma das técnicas 
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de neutralização, e, na psicologia, uma técnica de racionalização. Essas técnicas são 
mecanismos usados pelo autor do crime para se justificar moralmente perante o tri-
bunal de sua própria consciência, e viver bem consigo mesmo. Assim, por exemplo, o 
sonegador alegará que não faz sentido pagar impostos quando governantes desviam 
tanto dinheiro público. O motivo nominal, utilizado pelo sonegador como tática de 
autoengano,  substitui o motivo real,  que é o mesmo no presente caso:  aumentar 
margens de lucro às custas do erário e da sociedade.

3.4.1.2. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes 
de corrupção – questão dos atos de ofício

No julgamento da Ação Penal 470 (Caso Mensalão), a Suprema Corte 
Brasileira travou amplo debate sobre as premissas teóricas dos crimes de corrupção 
ativa e passiva, fixando entendimento que serve de parâmetro para casos futuros. As 
conclusões da corte máxima brasileira foram assim ementadas:

“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:
(...)
2.7. Corrupção: ativa e passiva. Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passi-
va (art. 317, CP) e ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a comba-
ter condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas, valores  
encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime republicano brasileiro  
(art. 37,  caput  e § 4º, CRFB), sendo a censura criminal da corrupção manifestação  
eloquente da intolerância nutrida pelo ordenamento pátrio para com comportamen-
tos subversivos da res publica nacional.
2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva  
prática de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige referido ele-
mento para fins de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva prática  
de ato de ofício em mera circunstância acidental na materialização do   referi  -  
do ilícito, o móvel daquele que oferece   a peita, a finalidade que o anima, po  -  
dendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua con-
figuração.
2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influên-
cia indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento  
do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem  
presidir o regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofí-
cio pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado.
2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante pre-
vista no art. 317, § 2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de cor-
rupção passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples  
solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promes-
sa), por agente público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples pos-
sibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato  
de ofício.” - sem grifos no original

Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao 
“ato de ofício” a que alude o artigo 333 do Código Penal. Em que pese o artigo 317 
não fazer referência a essa elementar típica, a discussão a ele se estendeu em virtude 
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de se tratar de crimes bilaterais 89.
Apesar de a ementa acima transcrita bem sintetizar as premissas fixa-

das, vale transcrever, por sua clareza e completude, trecho do voto proferido pelo 
eminente Ministro Luiz Fux, que as elucida:

“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”
Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e ativa (art. 333,  
CP), a legislação infraconstitucional visa a combater condutas de inegável ultraje à  
moralidade e à probidade administrativas, valores encartados na Lei Magna como  
pedras de toque do regime republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A cen-
sura criminal da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo or-
denamento pátrio para com comportamentos subversivos da res publica nacional.  
Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do arsenal sancionatório do direi-
to penal, reconhecidamente encarado como última ratio, para a repressão dos ilícitos  
praticados contra a Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.
Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram corrupção passi-
va as condutas de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. Por seu turno, tem-se corrup-
ção ativa no ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,  
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (CP, art. 333). Desta-
que-se o teor dos dispositivos:
Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda  
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,  
ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou pro-
messa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica  
infringindo dever funcional.
§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infra-
ção de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para de-
terminá-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou  
promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever  
funcional.
Sobressai das citadas normas incriminadoras o nítido propósito de o legisla-

89 Nesse  sentido,  observou  Gustavo  de  Oliveira  Quandt: “Como já  observado,86 a  lei  brasileira  divide  a  
corrupção em ativa e passiva, ainda que cominando a ambas a mesma pena.87 Em todo o resto, porém, o  
STF parece tratar as duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em especial, transporta  
para o crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no art. 333 do CP de que a  
vantagem  indevida  guarde  relação  com  algum  ato  de  ofício  do  funcionário  público  corrompido. 88 Tal  
orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do CP ao exigir para os dois - e não apenas para o segundo, tal  
como sugere o texto legal - que a vantagem indevida prometida, solicitada etc. se relacione a algum ato de  
ofício do funcionário público, foi firmada no julgamento da APn 307/DF (caso Collor),89 reiteradamente  
mencionado no acórdão da APn 470/MG, e constitui um dos pontos mais obscuros este último.” QUANDT, 
Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva. A propósito 
do julgamento do “Mensalão” (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais.  Vol. 
106/2014. p. 181/214. Jan – Mar/2014.
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dor punir o tráfico da função pública, desestimulando o exercício abusivo dos  
poderes e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo das normas é pena-
lizar tanto o corrupto (agente público), como o corruptor (terceiro). Daí falar-
se em crime de corrupção passiva para a primeira hipótese, e crime de corrup-
ção ativa para a segunda.
Ainda que muitas vezes caminhem lado a lado, como aspectos simétricos de um  
mesmo fenômeno, os tipos penais de corrupção ativa e passiva são intrinsecamente  
distintos e estruturalmente independentes, de sorte que a presença de um não impli-
ca, desde logo, a caracterização de outro. Isso fica evidente pelos próprios verbos que  
integram o núcleo de cada uma das condutas típicas. De um lado, a corrupção passi-
va pode configurar-se por qualquer das três ações do agente público: (i) a solicitação  
de vantagem indevida (“solicitar”), (ii) o efetivo recebimento de vantagem indevida  
(“receber”) ou (iii) a aceitação de promessa de vantagem indevida (“aceitar promes-
sa”). De outro lado, a corrupção ativa decorre de uma dentre as seguintes condutas  
descritas no tipo de injusto: (i) o oferecimento de vantagem indevida a funcionário  
público (“oferecer”) ou (ii) a promessa de vantagem indevida a funcionário público  
(“prometer”).
Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão da fun-
ção que exerce,  já  se  configura crime de  corrupção passiva,  a  despeito da  
eventual resposta que vier a ser dada pelo destinatário da solicitação. Pode  
haver ou não anuência do terceiro. Qualquer que seja o desfecho, o ilícito de  
corrupção passiva já se consumou com a mera solicitação de vantagem. De  
igual modo, se o agente público recebe oferta de vantagem indevida vincula-
da aos seus misteres funcionais, tem-se caracterizado de imediato o crime de  
corrupção ativa por parte do ofertante. O agente público não precisa aceitar a  
proposta para que o crime se concretize. Trata-se, portanto, de ilícitos penais  
independentes e autônomos.
Essa constatação implica, ainda, outra.
Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da solici-
tação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e ulterior por  
qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera bastantes em si,  
para fins de censura criminal, tanto a simples solicitação de vantagem indevi-
da quanto o seu mero oferecimento a agente público. É que tais comporta-
mentos já revelam, per se, o nítido propósito de traficar a coisa pública, cujo  
desvalor é intrínseco, justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que, para  
deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito, solicita-lhe dinheiro,  
incorre, de plano, no crime de corrupção passiva. O agente público sequer necessita  
deixar de aplicar a sanção administrativa para que o crime de corrupção se consume.  
Basta que solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o mo-
torista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao policial, aquele comete  
crime de corrupção ativa. O agente público não precisa aceitar a vantagem e deixar  
de aplicar a multa para, só após, o crime de corrupção ativa se configurar. Ele se ma-
terializa desde o momento em que houve a oferta de vantagem indevida para deter-
miná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa) inde-
pende da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal como lite-
ralmente articulada, não exige tal elemento para fins de caracterização da  
corrupção. Em verdade, a efetiva prática de ato de ofício configura circunstân-
cia acidental na materialização do referido ilícito, podendo até mesmo contri-
buir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.
Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofí-
cio representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele que ofere-
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ce a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e  
eventual de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por  
parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro).
E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo,  
preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma penal é a pre-
tensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no  
direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparciali-
dade que devem presidir o regime republicano.
Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os aludidos  
tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317 do Código  
Penal, e da preposição “para” no art. 330 do Código Penal. Trata-se de cons-
truções linguísticas com campo semântico bem delimitado, ligado às noções  
de explicação, causa ou finalidade, de modo a revelar que o ato de ofício, en-
quanto manifestação de potestade estatal, existe na corrupção em estado po-
tencial, i.e.,  como razão bastante para justificar a vantagem indevida, mas  
sendo dispensável para a consumação do crime.
Voltando ao exemplo já mencionado, pode-se dizer que é a titularidade de função  
pública pelo policial que explica a solicitação abusiva por ele realizada ao motorista  
infrator. Não fosse o seu poder de aplicar multa (ato de ofício), dificilmente sua solici-
tação seria recebida com alguma seriedade pelo destinatário. Da mesma forma, é a  
simples possibilidade de deixar de sofrer a multa (ato de ofício) que explica por que o  
motorista infrator se dirigiu ao policial e não a qualquer outro sujeito. Em ambos os  
casos, o ato de ofício funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem  
indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrup-
ção.
Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime formal,  
assim compreendidos aqueles delitos que prescindem de resultado naturalístico para  
sua consumação, ainda que possam, eventualmente, provocar modificação no mun-
do exterior, como mero exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no crime  
de corrupção passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização exsurge per-
feita e acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.
Em síntese: o crime de corrupção passiva configura-se com a simples solicitação ou o  
mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público,  
em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento  
da propina venha a influir na prática de ato de ofício. Já o crime de corrupção ativa  
caracteriza-se com o simples oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promes-
sa) a agente público com o intuito de que este pratique, omita ou retarde ato de ofí-
cio que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do ato de ofício integra a  
estrutura do tipo de injusto.
Antes que se passe à análise das particularidades do caso sub examine, mister en-
frentar uma construção muitas vezes brandida da tribuna que, não fosse analisada  
com cautela, poderia confundir o cidadão e embaraçar a correta compreensão do or-
denamento jurídico brasileiro. Trata-se do argumento – improcedente, já adianto –  
de que, fosse o ato de ofício dispensável no crime de corrupção passiva, os Ministros  
do Supremo Tribunal Federal seriam todos criminosos por receberem com alguma  
frequência livros e periódicos de editoras e autores do meio jurídico. Noutras pala-
vras, a configuração do crime de corrupção passiva, tal como articulado por alguns  
advogados, dependeria da demonstração da ocorrência de um certo e determinado  
ato de ofício pelo titular do munus público.
A estrutura do raciocínio é típica dos argumentos ad absurdum, amplamente conhe-
cidos e estudados pela lógica formal. Assume-se como verdadeira determinada pre-
missa e dela se extraem consequências absurdas ou ridículas, o que sugere que a  
premissa inicial deva estar equivocada.
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Ocorre que, in casu, a reductio ad absurdum não tem o condão de infirmar a conclu-
são quanto à desnecessidade de efetiva prática de ato de ofício para configuração do  
crime de corrupção passiva.
Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa que este seja  
irrelevante para a configuração do crime de corrupção passiva. Consoante consigna-
do linhas atrás, o ato de ofício representa, no tipo penal da corrupção, o móvel do  
criminoso, a finalidade que o anima.  Daí que, em verdade, o ato de ofício não  
precisa se concretizar na realidade sensorial para que o crime de corrupção  
ocorra. É necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado  
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e corrup-
to). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de outrem.  
O corrupto “vende” o ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato  
de ofício “vendido” foi praticado pouco importa. O crime de corrupção consuma-se  
com o mero tráfico da coisa pública. (…)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz  
Fux no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1518/1524  
de 8.405) – destaques nossos.

Prossegue o ilustrado Ministro:

(…) Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a potencialidade de 
influir no exercício da função pública, tem-se o preenchimento dos pressupostos ne-
cessários à configuração do crime de corrupção passiva.  Como já exaustivamente  
demonstrado, a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem recebi-
da não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da  
vantagem seja a titularidade de função pública. Essa circunstância, per se, é  
capaz de vulnerar os mais básicos pilares do regime republicano, solidamente  
assentado sobre a moralidade, a probidade e a impessoalidade administrati-
va.
De qualquer sorte, ainda que despiciendo seja o ato de ofício, as regras da ex-
periência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico discursivo, indi-
cam que o “favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses  
políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de  
um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido,  
bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública. A  
comprovação da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas  
uma majorante, prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.
Não obsta essa conclusão o fato de o agente público destinar vantagem ilícita recebi-
da a gastos de titularidade do partido político. Com efeito, o animus rem sibi haben-
di se configura com o recebimento “para si ou para outrem”, nos termos do caput do  
art. 317 do CP. (...)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão da  
Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1529/1530 de 8.405) – desta-
ques nossos.

Dessa forma,  podem-se agrupar as premissas teóricas fixadas pela 
Suprema Corte nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

1) a consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde 
da efetiva prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O 
que se exige é um vínculo entre a oferta/promessa e aceitação/recebimento da van-
tagem indevida e a possível atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. Por-
tanto, o “ato de ofício”,  entendido como ato funcional,  caracteriza-se como móvel 
que anima as condutas no delito de corrupção.
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2) Sob esse prisma, não é necessário que essa motivação da corrup-
ção se refira a um ato de ofício certo, preciso e determinado. Basta que o corruptor 
pretenda influenciar indevidamente o exercício das funções públicas do corrupto.  O 
cerne da corrupção é, nesse sentido, o “tráfico da função pública”.

Nesse sentido, em seu voto, o eminente Ministro Dias Toffoli desta-
cou que o entendimento da corte acolhe posição doutrinária de alguns dos mais re-
nomados juristas do país, valendo a citação:

“Note-se que a conduta descrita,  na interpretação agora dominante perante o  
Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de todos os agentes  
públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo imputado aos parlamen-
tares, na medida em que a solicitação da vantagem, na espécie, estaria motivada  
pela função pública por eles exercida, o que basta para configurar a relação de cau-
salidade entre ela e o fato imputado.
Nessa linha, a doutrina de Bitencourt, esclarecendo que “a corrupção passiva consis-
te em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para  
outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo fora dela, ou antes  
de assumi-la, mas, de qualquer, sorte, em razão da mesma. É necessário que qual-
quer das condutas, solicitar, receber ou aceitar, implícita ou explicita, seja motivada  
pela função pública que o agente exerce ou exercerá” (Código Penal Comentado. 6.  
ed., São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1182).
Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação entre a rática  
de um ato de ofício de competência dos réus e o recebimento da eventual vantagem  
indevida, pois, conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece  
a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele ne-
cessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo”. En-
tende, ainda, que essa circunstância configura “corrupção passiva do mesmo modo,  
pois fere a moralidade administrativa (...)”  (Código Penal comentado. 10. ed. São  
Paulo: RT, 2010. p. 1111).
No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:
“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o início  
determinado, ou seja, não é necessário que no momento em que o funcionário solici -
ta ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizada em to-
das as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a  
classe de atos em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida, isto é,  
a natureza do ato objeto da corrupção” (Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed.  
São Paulo: RT, 2010. v. 3, p. 443).
Note-se que os elementos constantes dos autos refletem o entendimento doutrinário  
agora acolhido pela jurisprudência maior sobre a questão, pois, embora não se possa  
provar a existência da prática de um ato de ofício específico de competência dos réus  
ou o recebimento da eventual vantagem indevida, é possível deduzir-se com clareza  
que a dádiva solicitada visava ao apoio financeiro ao partido ao qual os citados par-
lamentares estavam filiados, pois, conforme bem destacou o Ministro Relator em seu  
voto, “não havia qualquer razão para este auxilio financeiro do Partido dos Trabalha-
dores ao Partido Progressista senão o fato dos denunciados agora em julgamento  
exercerem mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no julga-
mento da AP. 470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)90

Aqui cabe uma observação. Como bem aponta José Paulo Baltazar 

90 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa 
nas páginas 4475/4480 de 8.405 do referido acórdão.
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Junior, o objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e 
normal funcionamento da administração pública91, que, por prescrição constitucional 
é guiado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

Assim, a interpretação da Suprema Corte é absolutamente consentâ-
nea com o objetivo da norma incriminadora, assegurando que se evite a mercância 
da função pública de qualquer espécie92. 

Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção 
seria exigível que a vantagem indevida visasse um ato funcional específico, estar-se-ia 
conferido ampla permissão para que os servidores públicos negociassem suas fun-
ções “para o que der e vier” em favor dos interesses do corruptor, comprometendo 
sua imparcialidade e probidade administrativas, como ocorreu no caso. Isso equivale-
ria a conferir ao funcionário público uma carta branca para receber vantagens indevi-
das em razão do cargo, desde que elas não fossem vinculadas a um ato determinado.

Nesse sentido,  ecoando os parâmetros interpretativos fixados pela 
Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça recentemente destacou que a preten-
são de exigência de vinculação do crime a um ato específico contraria a própria es-
sência da mercancia da função pública que se pretende combater:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NULIDADE. MA-
GISTRADO SUBSTITUTO. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO. PRINCÍ-
PIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DA COMPE-
TÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRIN-
GENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICI-

91 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 
118 e 168.

92 Nesse sentido, a observação de Bechara, destacada por Alamiro, em relação ao julgamento da Su-
prema Corte: 
“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o se-
guinte comentário a respeito do delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo 
STF na APn 470/MG: “A expressão ‘em razão da função’ contida na norma penal deve interpretar-se  
no sentido de que a razão ou o motivo da vantagem indevida seja a condição de funcionário públi-
co da pessoa corrompida, isto é, que em razão da especial condição e poder que o cargo público 
desempenhado lhe outorga tenha sido oferecida ao funcionário a vantagem objeto do delito, de tal 
forma que, se de algum modo tal função não fosse ou viesse a ser desempenhada pelo sujeito, o 
particular não lhe entregaria ou prometeria tal vantagem. A interpretação dada pelo STF ao crime 
de corrupção passiva não só soa correta sob o ponto de vista da legalidade como acompanha a  
tendência internacional atual em matéria de corrupção. Assim, a título ilustrativo, em 2010 o Supre-
mo Tribunal espanhol adotou igual entendimento no caso Camps, vinculado ao emblemático caso 
Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial metodológico distinto, que facilitou a compreen-
são dos julgadores: o Código Penal espanhol estabelece uma gradação da punição da corrupção  
passiva, dividida em própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e o ato de 
ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que implica punições menos severas quando houver  
a prática de ato de ofício sem infringência de dever funcional ou, ainda, quando ocorrer a solicita-
ção ou recebimento da vantagem indevida em razão da função, independentemente da prática de 
ato concreto”. BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O ato de ofício como elemento para caracterizar 
o crime de corrupção. Valor Econômico. São Paulo, 30.04.2013, p. A7.” apud, SALVADOR NETTO, Ala-
miro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz 
da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013.
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DADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRI-
ÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofí-
cio, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser individuali-
zado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercan-
cia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de  
atos de difícil individualização.
(…)”
(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Gurgel de Faria – RHC 48400 – Julga-
mento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto, no caso em análise, de acordo com o esquema de corrup-
ção denunciado, basta comprovar que os gestores e agentes das empreiteiras (no 
caso, a ODEBRECHT) ofereciam e prometiam vantagens indevidas com a finalidade de 
influenciar, em seu favor, a atuação funcional de RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO 
e PAULO ROBERTO COSTA, dentre outros funcionários da PETROBRAS, que, por sua 
vez, aceitavam tais promessas em troca do desempenho de suas funções públicas.

3)  Como  decorrência  disso,  basta  que  a  promessa/oferta  e 
aceitação/recebimento de vantagem indevida se dê na perspectiva de um eventual e 
futuro ato (que pode até não ocorrer concretamente), comissivo ou omissivo, que se 
insira no rol dos poderes de fato do funcionário.

Nesse sentido, o então relator, eminente Ministro Joaquim Barbosa, 
bem pontuou o significado da expressão “ato de ofício” na fórmula legal:

“Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser representado no  
sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico.
No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares envolvia todas  
as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no exercício da função parlamentar,  
em especial o voto e a orientação de voto em prol do interesse dos acusados de  
corrupção ativa.
Nesse sentido,  o eminente Ministro Ilmar Galvão, no histórico  leading case  dessa 
Corte, produzido na Ação Penal 307, já havia fixado que basta, para os fins dos tipos  
penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal que o “ato subornado caiba no âm-
bito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente” (RTJ 162, n.  
1, p. 46/47).” (trecho do voto do Min. Relator Joaquim Barbosa na AP 470/MG – pági -
na 3680 de 8405)

Na mesma linha, o já citado Gustavo de Oliveira Quandt sinaliza a ne-
cessidade de que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que es-
tejam ao alcance do servidor corrompido, integrem eles ou não suas atribuições fun-
cionais regulamentares:

“(...)  A  maior  parte  das  definições  propostas  associa  o  ato  de  ofício  à  esfera  de  
atribuições do funcionário: assim, para o Min. Celso de Mello, o ato de ofício "deve  
obrigatoriamente  incluir-se  no  complexo  de  suas  [do  funcionário]  atribuições  
funcionais"113 ou estar "inscrito em sua esfera de atribuições funcionais".114-115

Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que, para cada cargo,  
emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem delimitado, e de  
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deixar impunes as aceitações e promessas de vantagens voltadas à prática de atos  
materiais ao alcance do sujeito, mas que não compõem exatamente suas atribuições.  
Pense-se no serventuário da justiça lotado no cartório da vara que aceita propina  
para alterar a ordem de armazenamento dos autos dos processos conclusos para  
sentença no gabinete do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que  
os processos serão julgados.116 Uma vez que essa ordenação não é atribuição do  
funcionário corrupto, esse fato haveria de permanecer impune.”93

Interessante e pertinente, nesse sentido, a sugestão do professor Ala-
miro Velludo Salvador Netto de que quanto maior a margem de atuação e discricio-
nariedade do funcionário corrompido, menor a necessidade de se individualizar o ato 
negociado entre os agentes, dada a ampla gama de poderes de fato que funcionários 
de alto escalão dispõem:

“Sobre este ponto, talvez uma ideia possa ser lançada. A dependência existente en-
tre o delito de corrupção e a prática de ato de ofício correlata é diretamente  
proporcional ao grau de discricionariedade que detém o cargo ocupado pelo  
servidor público. Isto é, nos casos de funcionários com estreitas margens de atua-
ção, como, por exemplo, a prática de restritos atos administrativos vinculados, parece  
ser mais crucial a preocupação, até em nome da segurança jurídica, com a relação (o  
sinalagma) entre vantagem indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos nitida-
mente políticos aflora com maior clareza esta ilícita mercancia com a função, em si  
mesma considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e o exercício  
de algum ato.”94

Exemplificativamente, se a oferta de vantagem indevida é feita a poli-
cial, por agente privado em situação de excesso de velocidade, a necessidade de se 
demonstrar o ato de ofício almejado é mais exigível tendo em vista os limites restritos 
de atuação do servidor no caso. Já na hipótese dos autos, em que se prometiam/ofe-
reciam vantagens indevidas para que servidor dotado de ampla gama de poderes e 
influência na PETROBRAS praticasse todo ato eventualmente interessante ao cartel de 
empresas, tal exigência é amainada, eis que muito diversos os atos funcionais que daí 
poderiam ocorrer ou efetivamente ocorreram.

4) Considerando que, para a caracterização do crime, basta a mercân-
cia de atos que se insiram no rol de poderes de fato do funcionário, não há necessi-
dade de que o ato ou omissão pretendido seja ilícito, conforme bem explanou o en-
tão Ministro Cesar Peluso no julgamento do analisado precedente judicial (páginas 
2166/2168 de 8.405).

O já citado professor Alamiro bem pontua que a licitude do ato ne-
gociado em nada influi para a caracterização do crime de corrupção em sua modali-
dade “básica”, destacando, contudo, que na hipótese de o funcionário praticar ato ilí-
cito em virtude da vantagem indevida que lhe foi prometida/oferecida, incidem as 
causas especiais de aumento de pena do art. 317, § 1.º e art. 333, parágrafo único, do 

93 QUANDT, ibidem.
94 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de cor-

rupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013. - 
grifos nossos.
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Código Penal95: 

“Mais ainda, pode-se pensar a corrupção que envolva decisões administrativas cuja  
discricionariedade conferida ao funcionário permite que qualquer decisão tomada,  
com consequências nitidamente diversas,  não se encaixe nesse rótulo da ilicitude.  
Mencionando-se a APn 470/MG, originária do STF, a denominada compra de votos  
de parlamentares é situação demonstrativa da prática de corrupção na qual inexiste  
uma ilicitude no ato, em si, praticado. É evidente que um congressista pode votar li-
vremente contra ou a favor de um projeto de lei. Ambas as opções são lícitas e, até,  
louváveis por razões ideológicas ou político-partidárias. A corrupção aqui, portan-
to, não recai na ilicitude do ato praticada, mas a peita contamina o processo  
de tomada de decisão, na qual a convicção do homem público em favor do in-
teresse público é substituída pela decisão oportunista do homem público em  
favor de seu interesse particular.
A doutrina brasileira costuma destacar essa indiferença, para a ocorrência do delito  
de corrupção, do caráter lícito ou ilícito do ato praticado. Prado, após diferenciar a  
corrupção própria e a imprópria, já que na primeira o ato é lícito e, na segunda, ilíci-
to, atesta que “(…) tal distinção não é relevante, contudo, para a configuração  
delitiva, já que em ambas as hipóteses o agente enodoa a Administração, des-
prestigiando-a com o tráfico da função”.”96

5) Na mesma linha, o ato funcional negociado pelos agentes crimino-
sos pode ser tanto comissivo quanto omissivo.

Isso decorre expressamente tanto do caput do artigo 333 quanto do 
§ 1º do artigo 317, que se referem respectivamente a “omitir ato de ofício” e “deixar 
de praticar ato de ofício”. Trata-se de aspecto absolutamente pacífico na doutrina e 
jurisprudência cuja importância foi muito bem destacada pelo então Ministro Ayres 
Brito no paradigmático precedente aqui analisado:

“(…) O ato de ofício é o ato do ofício, da função. E esse ato pode ocorrer também, na  
perspectiva da infração,  por omissão.  Ou seja,  pratica-se o delito tanto por  ação  
quanto por omissão. E a doutrina é unânime nesse sentido, aqui no Supremo Tribu-
nal Federal, embora não fazendo esse aclaramento de que ato de ofício é ato do pró-
prio ofício”. (Trecho da manifestação do Ministro Ayres Brito a pg. 2913 de 8405 do  
Acórdão proferido na AP. 470/MG).
“II – nos crimes de corrupção, o ato de ofício não pode deixar de fazer parte da res-
pectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à expressão legal “ato de ofício” deve  
corresponder o sentido coloquial de “ato do ofício” a cargo do agente público cor-
rompido. E ato de ofício, parlamentarmente falando, é ato de legislar, fiscalizar, julgar  
(nos caos excepcionais de que trata a Constituição Federal). O que se dá por opiniões,  
palavras e votos. Como ainda se dá por uma radical ou sistemática atitude de não  
legislar, não fiscalizar e não julgar contra os interesses do corruptor. Lógico! No caso,  
o relator do processo bem correlacionou a proximidade das datas do recebimento de  
algumas propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse do  
Poder Executivo Federal, como, por exemplo, os projetos de lei de falência, de reforma  
tributária e de reforma da previdência social pública. Sem a menor necessidade de  
indicar, atomizadamente, cada ato de omissão funcional, pois o citado conjunto da  

95 Consoante destacaremos mais à frente, a ilicitude do ato interessa tão somente à causa de aumen-
to de pena relacionada à prática de atos comissivos pelo funcionário.

96 SALVADOR NETTO, ibidem.
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obra já evidenciara esse radical compromisso absenteísta; (trecho do voto do Ministro  
Ayres Brito – página 4.505 de 8.405).

6) Por fim, conforme se assinalou anteriormente, tanto a efetiva práti-
ca ou omissão de atos de ofício não é necessária à configuração dos crimes de cor-
rupção ativa e passiva, que, acaso verificada, constitui qualificadora do crime do arti-
go 317, na forma de seu § 1º 97, como bem anotou o voto condutor do multimencio-
nado julgamento:

“A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que  
o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de praticar atos  
de ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. Se pro-
vada a prática do ato, tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, au-
mentando-se a pena.” (Inteiro Teor do Acórdão da AP 470/MG – página 1099 de  
8.405)

Da mesma forma, se em razão da vantagem ou promessa o funcioná-
rio efetivamente omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, resta 
caracterizada a causa especial de aumento de pena do parágrafo único do artigo 333 
do Código Penal.

De todo o exposto, conclui-se, por evidente, que para a caracteriza-
ção dos crimes de corrupção ativa e passiva não há necessidade de se provar os atos 
de ofício eventualmente praticados ou omitidos em virtude de cada uma das vanta-
gens indevidas negociadas, bastando que se demonstre, além de dúvida razoável, 
que  as  respectivas  promessas/ofertas  e  aceitações/recebimentos  foram motivadas 
pela possibilidade de o agente público praticar atos funcionais, lícitos ou ilícitos, co-
missivos ou omissivos, de interesse dos agentes.

3.4.2. Corrupção ativa e passiva no caso concreto: provas de 
materialidade e autoria

Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise da comprovação dos 
delitos de corrupção denunciados.

Por questão metodológica,  optou-se por  abordar o tema em dois 
pontos. Inicialmente, far-se-á explanação quanto à comprovação dos atos funcionais 
que serviam de móvel à oferta/promessa e aceitação/recebimento das vantagens in-
devidas, para, a seguir, demonstrar a efetiva prática das condutas criminosas pelos 
denunciados.

3.4.2.1 Dos Atos de Corrupção em Favor da ODEBRECHT
3.4.2.1.1 Dos atos funcionais que motivaram os crimes

97 Vale ressaltar que, consoante expressa disposição legal, a omissão ou retardamento do ato, lícito ou 
ilícito, caracteriza a causa de aumento de pena, enquanto no que se refere à prática de atos funcio-
nais comissivos, tão somente a prática de atos ilícitos se amolda à hipótese legal de aumento de 
pena.
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Quanto à questão dos atos funcionais que motivaram a oferta/pro-
messa e aceitação/recebimento das vantagens indevidas, já se demonstrou no item 
acima . que guiados pelos seguintes parâmetros:

1)  As corrupções ativa  e  passiva  prescindem da efetiva  prática ou 
omissão de ato de ofício. O que se exige é que a possível atuação do funcionário sir -
va como móvel da promessa/oferta e aceitação/recebimento da vantagem indevida.

2) Esse móvel não precisa visar um ato de ofício determinado, confi-
gurando-se com a pretensão de influência indevida no exercício das funções públicas.

3) A pretendida influência sobre a atuação funcional pode se dar na 
perspectiva de um eventual e futuro ato que se insira no rol de poderes de fato do 
funcionário.

4) O ato pretendido/negociado do funcionário pode ser lícito ou ilíci-
to.

5) O ato pretendido/negociado do funcionário pode ser comissivo ou 
omissivo.

6) A efetiva ocorrência do ato ou omissão pretendida constitui a qua-
lificadora do § 1º do art. 317 do Código Penal. Da mesma forma, em relação ao artigo 
333, a ocorrência da omissão, bem como da prática de ato com infração de dever 
funcional, implica aumento de pena na forma do parágrafo único.

No caso dos autos, o Ministério Público Federal indicou os atos de 
ofício que motivaram os delitos de corrupção denunciados da seguinte forma:

“Como  contrapartida,  RENATO  DUQUE,  PEDRO  BARUSCO,  PAULO  ROBERTO 
COSTA e os demais empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam  
o compromisso de manterem-se inertes e anuírem quanto à existência e efetivo fun-
cionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que 
decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregulari-
dades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente estabelecido entre  
corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário,  RENATO DUQUE, PEDRO 
BARUSCO, PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados corrompidos da Estatal  
praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização do fun-
cionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que  RENATO DUQUE, PEDRO BA-
RUSCO  e  PAULO ROBERTO COSTA tomavam as providências necessárias,  por si  
próprios ou influenciando os seus subordinados, para promover98: i) a aceleração dos  

98 Neste sentido, colocam-se as alegações de AUGUSTO MENDONÇA (Termo de Colaboração Complementar 
nº 02 – ANEXO 21):
“[...] QUE questionado acerca da entrega de listas ou sobre o modo como as empresas do CLUBE faziam 
para que apenas elas fossem convidadas pela PETROBRAS, o depoente informou que a interlocução do 
CLUBE com PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA se dava sobretudo por 
intermédio de RICARDO PESSOA, representante da UTC que ocupava a presidência da ABEMI, e por isso 
tinha justificativa para ter acesso frequente aos dirigentes da estatal; QUE ao que tem conhecimento, RICAR-
DO PESSOA intercedia junto aos diretores da estatal para que apenas as empresas do CLUBE fossem convi-
dadas, tendo conhecimento que antes de os convites fossem fomalizados pela PETROBRAS era necessário 
obter a aprovação dos diretores diretamente envolvidos, no caso das refinarias, os Diretores RENATO DU-
QUE e PAULO ROBERTO COSTA, os quais ficavam com o encargo de submeter o procedimento ao colegi-
ado da diretoria; QUE no interregno entre o recebimento do procedimento licitatório e sua submissão ao cole-
giado da diretoria, os Diretores obtinham o conhecimento das empresas que seriam convidadas e tinham o 
poder de alterar a lista das convidadas para atender os interesses do CLUBE; QUE para contemplar os inte-
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procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias,  
dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra, inclusive o projeto bási-
co;  ii) a aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes; iii) o  
compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas integrantes  
do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcio-
nando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo  
“CLUBE”;  v) a inobservância de normas internas de controle e avaliação das obras  
executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assun-
tos da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conse-
lho Executivo;  vii) contratações diretas de forma injustificada;  viii) a facilitação da  
aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou  
mediante preços excessivos.”

Disso se extrai que os atos de corrupção eram dotados de duas cate-
gorias de móveis: 1) em todos os casos, um ato de ofício omissivo específico, e 2) 
quaisquer outros atos comissivos e omissivos eventualmente necessários.

O ato omissivo indicado pelo Ministério Público Federal está sobeja-
mente demonstrado nos autos: ou seja,  MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, 
ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR ROCHA prometiam e ofereciam vantagens indevidas que 
eram aceitas e recebidas por RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBER-
TO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para que RENATO 
DUQUE e PEDRO BARUSCO, na condição de Diretor de Serviços e Gerente Executivo 
de Engenharia da PETROBRAS, e PAULO ROBERTO COSTA, na condição de Diretor 
da Área de Abastecimento da PETROBRAS, omitissem seu dever de ofício de infor-
mar e tomar providências para obstar o funcionamento do cartel dentro da es-
tatal.

Tal dever funcional decorre não somente dos princípios da moralida-
de, legalidade e impessoalidade a que RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO 
ROBERTO COSTA se sujeitavam como empregados de empresa estatal (nos termos 
do artigo 37 da Constituição da República), mas também de disposições expressas do 
Código de Ética da Empresa, dentre as quais se destacam as seguintes:

“3. Nas relações com o Sistema Petrobras, os seus empregados comprometem-se a:
3.1. cumprir com o máximo empenho, qualidade técnica e assiduidade as obrigações  
de seu contrato de trabalho, aproveitar as oportunidades de capacitação permanen-
te, avaliar-se sistematicamente e aprender com os erros seus ou de outrem;
(…)
3.4. Não se envolver em qualquer atividade que seja conflitante com os interesses do  
Sistema Petrobras e comunicar aos superiores hierárquicos ou às Ouvidorias qual-
quer situação que configure aparente ou potencial conflito de interesses.”
O fato de que  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO  e  PAULO RO-

BERTO COSTA estavam cientes da existência e atuação do cartel em todos os proce-
dimentos licitatórios mencionados na denúncia, em prejuízo aos interesses da empre-

resses do CLUBE chegavam a incluir ou até, com base em argumentos técnicos, excluir empresas que seriam 
convidadas,  todavia com a real finalidade de favorecer as empresas do CLUBE; QUE, por vezes, a influên-
cia dos referidos DIRETORES ocorria em etapas anteriores ao recebimento formal do recebimento do pro-
cesso licitatório para encaminhamento à aprovação do colegiado de diretores, que era concretizada meio do 
DIP […]”
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sa pública99, é inconteste, sendo assumido por PAULO ROBERTO COSTA:

“Juiz Federal:- O senhor já prestou depoimento anteriormente aqui e o senhor menci-
onou que o senhor teve conhecimento na época que havia um acerto das empreitei-
ras em licitações da Petrobras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- No início, quando eu fui chamado para assumir o cargo essa posição  
não me foi passada e, nos primeiros anos que eu estava na diretoria de abastecimen-
to, a diretoria de abastecimento não tinha nem orçamento nem projeto, então, prati-
camente a partir de 2006, 2007, é que nós começamos a ter projetos relevantes e or-
çamento relevante na Petrobras, e aí nesse momento eu fui procurado e foi me dado  
ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em  
relação às obras da Petrobras, e principalmente que nesse período houve também  
um acréscimo muito grande execução de obra em várias áreas, não só na área de  
abastecimento, como também na área de exploração e produção, na área de gás e  
energia, e aí me foi dado conhecimento desse acordo entre as empresas.
Juiz Federal:- E, na época, o que foi dado conhecimento ao senhor, o que foi dito ao  
senhor?
Interrogado:- Me foi dito que essas empresas se conversavam previamente em rela-
ção ao número de obras que a Petrobras tinha, nessas conversas ficava acordado  
quais empresas fariam quais obras em relação aos preços, obviamente a Petrobras  
tinha o seu orçamento e isso tinha que ser compatível também com o orçamento da  
Petrobras dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como  
razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras  
mais dentro da faixa e havia esse acordo prévio entre as empresas.
Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.
Juiz  Federal:- O senhor também mencionou em outros  depoimentos,  havia paga-
mento de comissões pelas empreiteiras a dirigentes da Petrobras?
Interrogado:- É, dentro desse processo havia, dentro do PP havia pagamento para  
mim, dentro do PT havia pagamento para o diretor de serviços.
Juiz Federal:- E esses pagamentos tinham alguma regra, eram todos contratos, al-
guns contratos, qual era o cálculo do valor, o senhor saberia me dizer?
Interrogado:- Sim. A Petrobras aceitava então uma margem de negociação de preço  
pelo grau de imaturidade dos projetos, normalmente a Petrobras contratava os pro-
jetos no que se chama na área de engenharia de FEL 2, então se tinha o projeto bási-
co, mas não se tinha detalhamento do projeto, não tinha nenhuma licitação feita,  
não tinha compra de equipamento realizado, então ela aceitava uma variação de  
preço em relação ao orçamento básico de -15 até +20%, e as empresas então davam  
esse orçamento, quando a margem ficava mais próxima de 20% normalmente era  
feita uma distribuição de 3 %, 1 % para o PP, 2 % para o PT, obviamente que essa  
margem fosse menor havia alguns contratos que a negociação resultava num valor  

99 Destacando-se, além dos interesses econômicos, o próprio interesse de manter a higidez de seus 
procedimentos licitatórios.
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menor de 3 %, dependendo então da margem que era dada em relação ao orçamen-
to básico que a Petrobras tinha.
Juiz Federal:- Isso foi lhe dado o conhecimento também na época?
Interrogado:- Isso foi me dado o conhecimento também na época pelas próprias em-
presas..” 
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Diante de quadro de cartel e fraude às licitações,  RENATO DUQUE, 
PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA não só tinham o dever funcional de 
comunicar o fato a seus superiores hierárquicos (a Diretoria Executiva e o Presidente 
da estatal), como também o de tomar todas as providências possíveis dentro de suas 
atribuições para garantir a lisura dos procedimentos licitatórios e os interesses da es-
tatal. Dada a ampla gama de atribuições que os cargos de Diretor e Gerente Executi-
vo e o respectivo prestígio funcional lhes proporcionavam, diversas seriam as medi-
das que poderiam e deveriam tomar nessa linha.  As empresas cartelizadas, cientes 
disso, promoviam a oferta/promessa das propinas a fim de garantir a omissão do 
funcionário por elas corrompido.

Neste sentido, coloca-se declaração prestada por  PAULO ROBERTO 
COSTA:

“Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer por que as empresas pagavam, não só esses  
valores aí lá fora, mas esses valores por intermédio do senhor Alberto Youssef, o que  
elas ganhavam do senhor, qual era o motivo delas de efetuar esses pagamentos?
Interrogado:- Bom, primeiro, vamos dizer, como já falei, para o grupo político tinha  
que ser pago senão tinha prejuízo com o grupo político e, segundo, imagino, da mi-
nha parte, como eu sabia desse ilícito, era uma maneira de eu ficar calado e não co-
locar isso às claras em relação a todo o processo, então era uma maneira de eu con-
cordar com algo errado.
Juiz Federal:- Com que ilícito que o senhor está se referindo, o pagamento ao partido  
ou a questão do cartel?
Interrogado:- Ambos, tanto o pagamento do partido, que eu sabia que se pagava  
para o partido, como sabia que pagava para mim o valor que não era correto, os  
dois pontos.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Ainda nesse ponto, pode-se exemplificar com a observação de que 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA tinham condições 
de estender o convite das licitações a outras empresas, além daquelas integrantes do 
cartel. 

Em que pese a defesa aparentemente pretenda fazer crer que a esco-
lha das empresas concorrentes era uma providência objetiva, em decorrência de cri-
térios internos de classificação, o fato é que os Diretores de Serviço e de Abasteci-
mento, assim como o Gerente Executivo de Engenharia tinham plena possibilidade de 
incluir ou excluir empresas para além disso. Tal situação foi expressamente esclarecida 
pelas testemunhas de defesa FLÁVIO CASANOVA DA MOTTA e LUIS FELIPE MORAES 
D'AVILA, funcionário da PETROBRAS que informaram que as listas de empreiteiras a 
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serem convidadas para o procedimento licitatório era encaminhada pelas próprias Di-
retoria de Abastecimento e de Serviços:

“Ministério Público Federal:- Tá. Bom, eu queria saber também essa atribuição da di-
retoria de abastecimento e serviço, eles também já encaminhavam a proposta da lis-
ta de participantes da licitação. 
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Então, já era encaminhado para eles pela diretoria de  
abastecimento e serviço para a diretoria executiva como proposta?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E a partir daí, só para concluir, seria encaminhado  
para vocês, para a comissão de licitação?
Depoente:- A diretoria executiva analisa, uma vez aprovado, ela aprova a proposição  
de convidar as empresas listadas nesse documento, e é iniciado o processo licitatório.
(…)
Defesa de Márcio Faria: E isso é feito por vários departamentos, vários técnicos que  
avaliam, escolhem ou é um diretor que impõe isso?
Depoente: Não é um diretor que impõe, o processo que eu conheço é feito pela equi-
pe envolvida, gera uma lista e essa lista é submetida ao gerente executivo, que junta-
mente com outros gerentes executivos submete ou não a lista, eu não sei, não  quero  
afirmar que sempre a lista submetida a diretoria executiva é a mesma lista prepara-
da por outras pessoas.”
(trechos do depoimento de Flávio Fernando Casa Nova da Motta, reduzido a termo  
no evento 774).

“Ministério Público Federal:- Vou repetir, todas as empresas que estavam habilitadas,  
que teriam capacidade técnica no cadastro para realização dessa obra, minha per-
gunta é se todas essas empresas que estavam habilitadas no cadastro para essa obra  
foram convidadas?
Depoente:- Olha, essa não é uma prática de responsabilidade da comissão. Quando  
a comissão começa os trabalhos já existe uma autorização e nessa autorização cons-
ta a lista de empresas. No momento que se constitui uma comissão de licitação isso  
tudo já está definido, não é responsabilidade da comissão trabalhar com lista de em-
presas.
Ministério  Público  Federal:- Ela  é  definida,  ela  é  informada para  a  comissão por  
quem?
Depoente:- A comissão depois de constituída recebe a  documentação, recebe a do-
cumentação de entrada, a documentação inicial do processo.
Ministério Público Federal:- Só para ficar claro. Essa lista já vem da diretoria que  
propõe a realização da obra, no caso específico a diretoria de abastecimento, direto-
ria de serviço?
Depoente:- Isso, o processo de autorização ele acontece elaborando um DIP (Ininteli-
gível).”
(trechos do depoimento de Luis Felipe Moraes D'Avila, reduzido a termo no evento  
774).

No mesmo sentido, colocam-se as declarações prestas por AUGUS-
TO MENDONÇA:

“Ministério Público Federal:- Só para esclarecer, voltando um pouquinho no depoi-
mento do senhor, essas informações sobre as deliberações de vocês, ou seja, qual se-
ria a empresa que venceria, o consórcio que venceria a licitação, e as outras que figu-
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rariam apenas forma simulado, enfim, só para compor a licitação, essa decisão de  
vocês era repassada aos diretores da Petrobras, é isso?
Depoente:- Não tenho certeza.
Ministério Público Federal:- Mas coincidia, a decisão de vocês coincidia com o certa-
me?
Depoente:- Não, o que eu acho que era repassado aos diretores da Petrobras seriam  
quais empresas deveriam ser convidadas para determinado certame, agora…
Ministério Público Federal:- E isso coincidia com o que vocês decidiam lá nessas reu-
niões?
Depoente:- Sim, agora qual empresa seria vencedora…
Ministério Público Federal:- Aí era uma decisão entre vocês?
Depoente:- Sim, eu não tenho certeza se essa informação era passada aos diretores.”
(trechos  do  depoimento de  AUGUSTO MENDONÇA,  reduzido  a  termo no evento  
553).

Portanto,  demonstrada,  para  além de qualquer  dúvida  razoável,  a 
omissão de atos funcionais por RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO RO-
BERTO COSTA em virtude das vantagens indevidas negociadas com as empresas car-
telizadas.

Com isso, passa-se à demonstração da segunda categoria de atos de 
ofício aludida na denúncia. Como referido, para além da omissão já demonstrada, as 
vantagens indevidas eram acordadas para que RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO 
e PAULO ROBERTO COSTA atuassem “para o que der e vier” em favor do interesse 
da empreiteira cartelizada, praticando todos os atos de ofício eventualmente neces-
sários, regulares e irregulares, no interesse da otimização do funcionamento do Car-
tel.

Nesse ponto, interessa novamente destacar que desnecessária a de-
monstração da prática de tais atos em relação a cada conduta de corrupção, bastan-
do que se demonstre que serviram de móvel da conduta criminosa e estavam na es-
fera de poder dos funcionários corrompidos.

Diante dessa premissa, observa-se que a instrução processual, corro-
borando o que foi apontado nos relatórios finais das Comissões Internas de Apura-
ção da  PETROBRAS em relação aos procedimentos de contratação para a RNEST e 
COMPERJ100, demonstrou enorme gama de atos de ofício de  RENATO DUQUE, PE-
DRO BARUSCO  e  PAULO ROBERTO COSTA que eram de interesse das empresas 
cartelizadas e motivaram o acordo por vantagens ilícitas.

A instrução deixou claro que os atos funcionais exemplificados na de-
núncia não só se encontravam dentro da esfera de poder de RENATO DUQUE, PE-
DRO BARUSCO, enquanto Diretor de Engenharia e Gerente Executivo de Engenharia, 
respectivamente, e PAULO ROBERTO COSTA, como Diretor de Abastecimento, como, 
em alguns casos, foram efetivamente praticados em benefício das empresas carteliza-
das, em específico a ODEBRECHT. Dentre tais atos, destacam-se, exemplificativamen-
te, os seguintes:

i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação 

100Juntados respectivamente como OUT10 e OUT11 ao evento 3 dos autos.
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de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à corre-
ta avaliação da obra, inclusive o projeto básico:

A aceleração dos procedimentos licitatórios da REPAR, da RNEST e do 
COMPERJ, com grave prejuízo à petrolífera conforme já apontado no relatório da co-
missão interna da PETROBRAS, foi expressamente referida pela testemunha GERSON 
LUIZ GONÇALVES, valendo destacar, como síntese, o seguinte trecho do depoimento 
do último em relação à RNEST:

“Defesa:- Bem, eu agradeço com relação a esse primeiro grupo. Vou para o segundo  
grupo, que me parece que, pela experiência que o senhor tem, o senhor vai poder es-
clarecer a nós aqui, ao juízo, algumas questões importantes com relação ao desen-
volvimento da Rnest. Se eu não me engano, saiu isso na imprensa, as obras do Rnest  
foram projetadas  originalmente,  inclusive  anunciadas  pelo  governo federal,  como  
algo em torno de 4 bilhões de reais, só que depois se verificou que tiveram grandes  
aumentos. O senhor sabe me dizer se o início do lançamento pelo governo federal do  
empreendimento do Rnest teve falhas na sua idealização, no seu projeto de enge-
nharia?
Depoente:- Bom, eu vou tentar, pelo que eu tenho conhecimento, ou seja, até o proje-
to conceitual, que era a ideia de se fazer a coisa, a coisa estava caminhando, depois  
quando houve a decisão realmente de se fazer uma refinaria, entregar o primeiro  
trem que se chama, ou seja, a primeira UDA, em agosto de 2010, então os prazos se-
riam muito exíguos, então tiveram que ser repassados uma série de procedimentos  
que em situação normal não seriam, então houve muita correria pra que esse pro-
cesso, essa refinaria fosse entregue em agosto de 2010, principalmente o primeiro  
trem, e o final seria em dezembro de 2010. Consequentemente, muitas contratações  
e compras de equipamentos considerados estratégicos ocorreram de forma muito si-
multânea e muito acelerada, e sem a definição ainda de projetos básico e pré-deta-
lhamento, consequentemente muita coisa foi contratada com um grau de incerteza  
muito grande. E isso gerou esse efeito cascata que permitiu o atraso do empreendi-
mento por 4 anos praticamente.
Defesa:- A decisão, as definições ou a responsabilidade pela aquisição desses equipa-
mentos que atrasaram e essas medidas que o senhor mencionou eram da Petrobras?
Depoente:- Tecnicamente sim. Ela definiu, foi submetido à diretoria, os dois diretores  
submeteram à diretoria, e a diretoria aprovou dessa forma, é o PAR que eles cha-
mam: Programa de Aceleração da Refinaria.
Defesa:- Ótimo. E esse programa de aceleração da refinaria almejava o alcance desse  
prazo de 2010, ele traria, se caso alcançado, ele traria um benefício grande para a  
Petrobras do ponto de vista econômico e financeiro?
Depoente:- Bom, uma refinaria a mais sempre traz algum, agora se fosse conduzido  
de uma forma mais normal, vamos dizer assim, o benefício seria melhor, porque em  
função dessa correria o prejuízo foi muito maior também. Poderia ser concluída a re-
finaria com um custo bem menor, porque o fato de terem tantas coisas sendo contra-
tadas sem a devida maturidade fez com que ocorressem muitos aditivos, muita mu-
dança de projetos, muita coisa aconteceu que gerou o aumento da obra.
Defesa:- Essa decisão, o senhor falou da diretoria, era da diretoria colegiada, correto?
Depoente:- É. Você tem os dois diretores, um que tem o orçamento que é a área de  
abastecimento, o outro que é o contratado pra executar a obra que é a área de servi-
ços, eles submetem à diretoria, a diretoria, com base numa apresentação, com base  
numa exposição de motivos, ela aprova, foi o que aconteceu.
(…)
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Defesa:- E eles, no curso, tanto da escolha das empresas contratadas como também  
no curso da execução dos contratos, o senhor reputa que eles foram eficientes em  
buscar, defender os direitos da Petrobras, com autonomia, com independência?
Depoente:- Bom, o que a gente percebeu em alguns processos é que as empresas que  
foram escolhidas pra determinados processos licitatórios, já vinha a lista pronta da  
sede. Então o pessoal da obra, as comissões de licitação, elas já tinham recebido a lis -
ta pronta e tocava o processo em cima daquela lista.”
(trechos do depoimento de Gerson Luiz Gonçalves, reduzido a termo no evento 639).

No caso específico da REPAR, destacou, ainda, a testemunha WILSON 
CARVALHO DE MACEDO, coordenador da Comissão Interna de Apuração formada 
pela PETROBRAS a fim de avaliar o procedimento de contratação na REPAR:

“Defesa:- Sim. Quando do lançamento desses convites que o senhor avaliou, senhor  
Wilson, toda a estrutura do contrato pautava-se a partir de um projeto, um projeto  
básico, ou quase um básico, parece que era um FEED que é o nome que se utiliza, o  
FE-1, o FE-2, o senhor poderia me explicar? 
Depoente:- Não, esse contrato, a licitação dessa obra e outros contratos lá, eles parti-
am de um projeto básico, o feed ele é chamado, chama-se feed, é um pré-detalha-
mento, é uma definição de quantitativos, que ele é utilizado junto com o básico para  
que no objeto específico desse contrato fosse feito o detalhamento propriamente dito  
e seguida da construção, montagem, comissionamento, etc.
Defesa:- O senhor tem conhecimento se a qualidade desse projeto dava segurança a  
ambas as partes no momento da definição dos preços a serem contratados?
Depoente:- A comissão verificou e ouviu, e viu os registros de que esse projeto básico  
ele sofreu diversas alterações, então ele foi considerado um projeto que não era to-
talmente maduro, teve alterações.
Defesa:- E quando um projeto não é totalmente maduro ele gera provavelmente in-
seguranças na hora da definição de preços, posso afirmar isso?
Depoente:- Eu não afirmo isso aí, mas posso afirmar que ele pode gerar alterações  
contratuais futuras.”
(trechos do depoimento de WILSON CARVALHO DE MACEDO, reduzido a termo no  
evento 639).

ii) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, 
direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras se-
lecionado pelo “CLUBE”:

Conforme admitiram as testemunhas FLÁVIO CASANOVA DA MOTTA, 
LUIS FELIPE MORAES D'AVILA e GERSON LUIZ GONÇALVES, em seus depoimentos, as 
listas de empresas convidadas para procedimentos licitatórios era formulada pelas di-
retorias responsáveis pela obra – neste caso, a Diretoria de Abastecimento e a Direto-
ria de Serviços -, sendo apresentada à Diretoria Executiva quando da solicitação de 
autorização para instauração da licitação e, posteriormente, entregue à comissão de 
licitação constituída. Veja-se:

“Ministério Público Federal:- Tá. Bom, eu queria saber também essa atribuição da di-
retoria de abastecimento e serviço, eles também já encaminhavam a proposta da lis-
ta de participantes da licitação. 
Depoente:- Sim.
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Ministério Público Federal:- Então, já era encaminhado para eles pela diretoria de  
abastecimento e serviço para a diretoria executiva como proposta?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E a partir daí, só para concluir, seria encaminhado  
para vocês, para a comissão de licitação?
Depoente:- A diretoria executiva analisa, uma vez aprovado, ela aprova a proposição  
de convidar as empresas listadas nesse documento, e é iniciado o processo licitatório.
(…)
Defesa de Márcio Faria: E isso é feito por vários departamentos, vários técnicos que  
avaliam, escolhem ou é um diretor que impõe isso?
Depoente: Não é um diretor que impõe, o processo que eu conheço é feito pela equi-
pe envolvida, gera uma lista e essa lista é submetida ao gerente executivo, que junta-
mente com outros gerentes executivos submete ou não a lista, eu não sei, não  quero  
afirmar que sempre a lista submetida a diretoria executiva é a mesma lista prepara-
da por outras pessoas.”
(trechos do depoimento de Flávio Fernando Casa Nova da Motta, reduzido a termo  
no evento 774).

“Ministério Público Federal:- Vou repetir, todas as empresas que estavam habilitadas,  
que teriam capacidade técnica no cadastro para realização dessa obra, minha per-
gunta é se todas essas empresas que estavam habilitadas no cadastro para essa obra  
foram convidadas?
Depoente:- Olha, essa não é uma prática de responsabilidade da comissão. Quando  
a comissão começa os trabalhos já existe uma autorização e nessa autorização cons-
ta a lista de empresas. No momento que se constitui uma comissão de licitação isso  
tudo já está definido, não é responsabilidade da comissão trabalhar com lista de em-
presas.
Ministério  Público  Federal:- Ela  é  definida,  ela  é  informada para  a  comissão por  
quem?
Depoente:- A comissão depois de constituída recebe a  documentação, recebe a do-
cumentação de entrada, a documentação inicial do processo.
Ministério Público Federal:- Só para ficar claro. Essa lista já vem da diretoria que  
propõe a realização da obra, no caso específico a diretoria de abastecimento, direto-
ria de serviço?
Depoente:- Isso, o processo de autorização ele acontece elaborando um DIP (Ininteli-
gível).”
(trechos do depoimento de Luis Felipe Moraes D'Avila, reduzido a termo no evento  
753).

Defesa:- E eles, no curso, tanto da escolha das empresas contratadas como também  
no curso da execução dos contratos, o senhor reputa que eles foram eficientes em  
buscar, defender os direitos da Petrobras, com autonomia, com independência?
Depoente:- Bom, o que a gente percebeu em alguns processos é que as empresas que  
foram escolhidas pra determinados processos licitatórios, já vinha a lista pronta da  
sede. Então o pessoal da obra, as comissões de licitação, elas já tinham recebido a lis -
ta pronta e tocava o processo em cima daquela lista.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou da questão dos convites das empresas nesses con-
tratos do Rnest, a lista das empresas vinha pronta da sede, foi isso que o senhor afir -
mou?
Depoente:- Em algumas situações, não 100%, mas acho que eu podia, em algumas  
situações, ver, a lista era entregue para a comissão de licitação já pronta.
Juiz Federal:- E quem fazia essa lista?
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Depoente:- Acredito que seja o pessoal, mas não posso afirmar, ou vinha da enge-
nharia, do Barusco, ou vinha da ... passava talvez pela anuência do diretor Paulo Ro-
berto.
Juiz Federal:- E isso é um procedimento diferente do que é o normal?
Depoente:- Normalmente o pessoal não tomaria conhecimento. A comissão de licita-
ção seria autônoma pra escolher as empresas dentro do cadastro.
Juiz Federal:- Então, normalmente, a comissão de licitação que definia as empresas  
no cadastro para encaminhar os convites?
Depoente:- É,  normalmente  no  processo  licitatório  a  comissão  teria  autonomia  
para ... seria autônoma pra escolher.
Juiz Federal:- Foi identificado pela comissão de avaliação algum motivo pra adotar  
esse procedimento diferente?
Depoente:- Não.”
(trechos do depoimento de Gerson Luiz Gonçalves, reduzido a termo no evento 639).

Deste modo, resta evidente a influência que as Diretorias de Abaste-
cimento e de Serviços, através de seus diretores e/ou Gerentes Executivos, exerciam 
para a formação da lista das empresas convidadas. Em adição, ainda que houvesse 
um sistema de seleção de empresas participantes dos certames licitatórios por crité-
rio objetivo de pontuação, o fato é que não existia a obrigatoriedade de estender o 
convite a todas elas, podendo se garantir que as empresas do clube fossem convida-
das. 

“Defesa de Rogério Araújo:- E toda  as empresa de um determinado  porte, com uma  
determinada nota, eram sempre convidadas para as obras?
Interrogado:- Nem sempre, a Petrobras tinha o seu cadastro lá e podia chamar a  
quantidade de empresas que ela achava conveniente para aquele empreendimento,  
então, vamos dizer, em alguns empreendimentos lá podiam ser chamadas 40 empre-
sas e a Petrobras escolhia chamar 20, então era  um  critério  que  era adotado pela  
comissão de licitação da companhia. 
(Trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, conforme transcrição juntada  
ao evento 1046)

PEDRO  BARUSCO,  quando  de  seu  interrogatório,  confirmou  que 
PAULO ROBERTO COSTA  chegou a requisitar que a empresa DELTA fosse incluída 
em determinado procedimento licitatório. Não obstante, naquele caso, a empresa já 
estivesse incluída na lista submetida à aprovação do então Gerente Executivo de En-
genharia, fato é que se demonstra a efetiva atuação do então Diretor de Abasteci-
mento em favor da empresa:

Juiz Federal:- Mas o senhor, por exemplo, também poderia determinar a inclusão de  
alguma empresa, a comissão não aceitou e isso ser encaminhado para o senhor para  
encaminhar à comissão?
Interrogado:- Isso aí causaria um mal estar muito grande porque não era o comum  
da Petrobras, “Ah,  pede pra incluir” ou “Pede pra colocar”. Pra mim,  por  exemplo,  
nunca me pediram e eu nunca pedi pra comissão. Eu tenho um exemplo, porque eu  
até lembro de uma única vez, o diretor Paulo Roberto me chamou, e foi uma coinci-
dência porque a gente teria uma reunião, eu passei na minha sala, estava o docu-
mento lá. Eu li o documento, era uma licitação, olhei o documento, vi a lista, dei uma  
olhada. Aí fui pra reunião, quando saímos da reunião o diretor Paulo Roberto falou  
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assim “Barusco, você pode passar na minha sala?”. Aí eu passei na sala do diretor, ele  
me pediu assim “Olha, eu gostaria muito que a empresa Delta fosse convidada para  
uma determinada licitação”, não me lembro qual era. Coincidentemente era a mes-
ma licitação que eu já tinha recebido o documento e tinha lido antes, e a Delta já es-
tava pré-qualificada pela comissão. Aí eu falei para o diretor “O senhor não precisa  
me pedir não porque eu já olhei a lista e ela já foi qualificada”. Eu até lembro do caso  
porque foi o único. Nunca houve isso assim “Olha, inclui a empresa tal”. Às vezes ti-
nha dúvida, inclui ou não inclui, ficava aquela coisa, mas é porque havia uma dúvi-
da. Aí nesses casos de dúvida a gente sempre incluía porque, porque incluir uma em-
presa significa mais competitividade, não significa que ele vai ganhar a licitação.
(Trechos do interrogatório de PEDRO BARUSCO, conforme transcrição juntada ao  
evento 1108)

Não bastasse,  a  entrega de  listas  das  empresas que deveriam ser 
convidadas para determinado certame pelo cartel é afirmada por AUGUSTO MEN-
DONÇA:

“Ministério Público Federal:- Só para esclarecer, voltando um pouquinho no depoi-
mento do senhor, essas informações sobre as deliberações de vocês, ou seja, qual se-
ria a empresa que venceria, o consórcio que venceria a licitação, e as outras que figu-
rariam apenas forma simulado, enfim, só para compor a licitação, essa decisão de  
vocês era repassada aos diretores da Petrobras, é isso?
Depoente:- Não tenho certeza.
Ministério Público Federal:- Mas coincidia, a decisão de vocês coincidia com o certa-
me?
Depoente:- Não, o que eu acho que era repassado aos diretores da Petrobras seriam  
quais empresas deveriam ser convidadas para determinado certame, agora…
Ministério Público Federal:- E isso coincidia com o que vocês decidiam lá nessas reu-
niões?
Depoente:- Sim, agora qual empresa seria vencedora…
Ministério Público Federal:- Aí era uma decisão entre vocês?
Depoente:- Sim, eu não tenho certeza se essa informação era passada aos diretores.”
(trechos  do  depoimento de  AUGUSTO MENDONÇA,  reduzido  a  termo no evento  
553).

Nesse  ponto,  observa-se  que  PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO 
DUQUE e PEDRO BARUSCO tinham poder suficiente para promover 
a inclusão e exclusão de empresas nos certames licitatórios indepen-
dentemente de sua seleção pelo sistema de pontuação da  PETRO-
BRAS.
Igualmente, consoante referido na denúncia, nos contratos celebra-

dos pela ODEBRECHT com a PETROBRAS que ora são analisados, verificou-se um cla-
ro direcionamento dos certames às empresas do cartel. A título de exemplo, na licita-
ção para as obras do Pipe Rack do COMPERJ, foram convidadas 15 empreiteiras, 14 
delas cartelizadas e 1 apenas não cartelizada, enquanto que para a licitação das obras 
do ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis da Carteira de Coque da 
REPAR foram convidadas 22 empresas, 15 delas cartelizadas e 3 membros esporádi-
cos, sem ignorar, ainda, a ocorrência de contratação direta em ambas as licitações e, 
também, com o Consórcio TUC (obra de utilidades do COMPERJ) formado por ODE-
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BRECHT, UTC e  PROJETO DE PLANTAS INDUSTRIAIS LTDA (empresa subsidiária do 
grupo TOYO ENGENEERING CORPORATION), e de licitações para as obras de implan-
tação tanto das UDA's, quanto das UHDT´s e UGH´s da RNEST, em que todas as em-
presas convidadas eram cartelizadas.

Outrossim, não obstante as referidas providências tenham sido apro-
vadas pela Diretoria Executiva, é fato ser absolutamente rara a não aprovação por 
este Colegiado de propostas encaminhadas com recomendação dos diretores envol-
vidos, no caso, de PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE.

Some-se,  ademais,  que  não  apenas  tais  ex-funcionários  agiam no 
sentido de incluir/excluir empresas dos certames licitatórios, de acordo com os inte-
resses do cartel de empreiteiras, como também PEDRO BARUSCO repassava às em-
preiteiras listas de  empresas que seriam futuramente convidadas para determinados 
certames licitatórios, em absoluto descumprimento à normativa interna da empresa:

“Ministério Público Federal:- O que é documento interno do sistema Petrobras?
Interrogado:- É o famoso DIP, todos os documentos que transitam dentro da Petro-
bras são documentos internos, e ele é assim barra, o nome do órgão e uma numera-
ção.
Ministério Público Federal:- Esse documento era público para as empresas?
Interrogado:- Não.
Ministério Público Federal:- Não?
Interrogado:- Não, tanto que ele chama documento interno da Petrobras.
Ministério Público Federal:- No termo de colaboração número 5, você disse o seguin-
te: "que adotava conduta no sentido de viabilizações ilícitas do cartel, afirma que por  
ter acesso ao DIP, no qual constava a lista das empresas que seriam convidadas, o  
declarante vazava essa lista a pedido dos representantes das empresas, cujo conheci-
mento da mesma pelo representante de cada empresa do cartel era fundamental  
para que organizasse os pacotes de obras que ficariam para cada um, isto é, para di-
vidir os lotes do empreendimento como, por exemplo, da Rnest"
Interrogado:- É verdade. Mas isso não foi, não era todas as vezes, algumas vezes.
Ministério Público Federal:- Mas algumas vezes, você confirma então que vazou esses  
DIPs?
Interrogado:- Sim... Não, não, eu não vazei o DIP, o que eu digo é o seguinte...
Ministério Público Federal:- Você transmitiu às empresas informações do DIP?
Interrogado:- É, transmiti a informação, porque o seguinte, o sistema de...
Ministério Público Federal:- Você poderia transmitir essa informação?
Interrogado:- Não. O sistema DIP da Petrobras até, eu não sei que data exatamente,  
eu podia, por exemplo, cortar um pedaço do DIP, colar num documento word e im-
primir uma lista de empresas, modificar o documento word e imprimir. Então eu fiz  
isso algumas vezes. Depois o seguinte, a Petrobras colocou um sistema de travamen-
to no sistema que você não podia copiar sem fazer identificação, fazer todo um pro-
cesso. Aí eu pegava, copiava a relação das empresas e fornecia... mas pouquíssimas  
vezes.
Ministério Público Federal:- Você já forneceu isso para o Rogério Araújo, da Odebre-
cht?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Ricardo Pessoa, da UTC?
Interrogado:- Acredito que sim.”
(trechos do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108).
Note-se que embora tente o acusado fazer crer que o fornecimento 
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de tal informação seria “inócuo”, o argumento não se sustenta, tendo em vista que, 
ainda que pudessem as empresas conversar acerca do procedimento licitatório após 
serem recebidos os convites, o acesso prévio à listagem da totalidade das empreitei-
ras convidadas permitia que a atuação do cartel fosse planejada de modo mais efeti-
vo, de forma a fraudar o procedimento licitatório.

iii) a facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, 
muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

No caso dos autos, o muitas vezes citado relatório da Comissão Inter-
na da PETROBRAS em relação ao COMPERJ refere que foram os problemas decorren-
tes do Programa de Aceleração da Refinaria (PAR), proposto por  PAULO ROBERTO 
COSTA, que ocasionaram a necessidade da grande quantidade de aditivos contratu-
ais verificada101.

A Comissão apontou que:

Como exposto, muitos contratos foram celebrados restando um elevado grau de in-
certeza, em consequência de projetos básicos e FEEDs ainda não concluídos. 
Em relação a esse ponto, comentou o Sr. Paulo Roberto Costa em seu depoimento ao  
Exmo. Sr. Juiz Sérgio Moro, em 08/10/2014, que: “Normalmente a Petrobras entrega 
o projeto básico, a empresa detalha. Então, você não tem, às vezes, exatidão do 
projeto completo quando você faz a licitação. Se você prevê, naquele contrato, por 
exemplo, gastar 10 mil metros cúbicos de concreto, e se gastou 15 mil, vai ter que  
ter um aditivo de cinco mil metros cúbicos de concreto a mais, medido e a ser 
pago, e isso tudo, então, o valor do contrato sobe”. 

Ou seja, o injustificado Programa de Antecipação de Refinaria impul-
sionado por PAULO ROBERTO COSTA foi causa direta da grande quantidade de adi-
tivos contratuais que beneficiaram as empresas contratadas, consoante corroborou a 
testemunha GERSON LUIZ GONÇALVES (evento 639):

“Depoente:- Tecnicamente sim. Ela definiu, foi submetido à diretoria, os dois diretores  
submeteram à diretoria, e a diretoria aprovou dessa forma, é o PAR que eles cha-
mam: Programa de Aceleração da Refinaria.
Defesa:- Ótimo. E esse programa de aceleração da refinaria almejava o alcance desse  
prazo de 2010, ele traria, se caso alcançado, ele traria um benefício grande para a  
Petrobras do ponto de vista econômico e financeiro?
Depoente:- Bom, uma refinaria a mais sempre traz algum, agora se fosse conduzido  
de uma forma mais normal, vamos dizer assim, o benefício seria melhor, porque em  
função dessa correria o prejuízo foi muito maior também. Poderia ser concluída a re-
finaria com um custo bem menor, porque o fato de terem tantas coisas sendo contra-
tadas sem a devida maturidade fez com que ocorressem muitos aditivos, muita mu-
dança de projetos, muita coisa aconteceu que gerou o aumento da obra.
Defesa:- Essa decisão, o senhor falou da diretoria, era da diretoria colegiada, correto?
Depoente:- É. Você tem os dois diretores, um que tem o orçamento que é a área de  
abastecimento, o outro que é o contratado pra executar a obra que é a área de servi-
ços, eles submetem à diretoria, a diretoria, com base numa apresentação, com base  
numa exposição de motivos, ela aprova, foi o que aconteceu.”

101Item 8.11. do relatório.
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(trecho do depoimento testemunhal de GERSON LUIZ GONÇALVES, reduzido a termo  
no evento 639).

Ademais, em que pese a discussão dos aditivos contratuais perpas-
sasse por uma série de anteriores análises técnicas e mesmo decisão da diretoria exe-
cutiva (integrada por PAULO ROBERTO COSTA e  RENATO DUQUE), as provas pro-
duzidas judicialmente demonstraram o imenso poder decisivo que PAULO ROBERTO 
COSTA e RENATO DUQUE detinha sobre a questão.

Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que  RENATO DU-
QUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO teriam poder para obstar ou fa-
cilitar a celebração de aditivos, sendo que o recebimento das vantagens indevidas 
acordadas  garantia  sua  omissão  (evento  850).  Tanto  o  veto  a  eventuais  aditivos, 
quanto a tomada de atitudes positivas a fim de dar andamento à aprovação dos adi-
tivos objetivados pelas cartelizadas foram informados por ALBERTO YOUSSEF:

“Juiz Federal:- O que o senhor disse ao senhor Erton?
Interrogado:- Eu conversei com ele, que ele não apresentasse a proposta porque ele  
estava mergulhando nos preços, inclusive fazendo com que a empresa que ele estava  
trabalhando passasse por dificuldades por conta de preços muito baixos, de propos-
tas que ele já havia furado em outras obras.
Juiz Federal:- O senhor chegou a fazer alguma ameaça a ele?
Interrogado:- Não, eu só o alertei que se ele continuasse fazendo isso, que num even-
tual pedido de aditivo e que ele necessitasse da área de abastecimento para que isso  
acontecesse, que nós não iríamos ajudá-lo.
(…)
Juiz Federal:- Mas no caso da Odebrecht, o senhor sabe me dizer, assim, se o senhor  
Paulo Roberto Costa fez alguma coisa para favorecê-las, em superfaturamento ou  
em aditivos?
Interrogado:- Não, superfaturamento eu posso dizer que não, em aditivos eu posso  
até dizer que tenha dado alguma ajuda para que esse aditivo andasse mais rápido  
dentro da companhia, mas não que tenha favorecido numa questão de superfatura-
mento ou que colocasse algum aditivo sem necessidade e o devido valor do aditivo.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF reduzido a termo no evento 1046).

Aqui, há duas observações a se fazer. Primeiramente, quanto à apro-
vação da diretoria executiva, deve-se reiterar que PAULO ROBERTO COSTA e RENA-
TO DUQUE, na condição de Diretor de Abastecimento e Diretor de Serviços da PE-
TROBRAS, certamente tinham grande influência sobre as decisões a serem tomadas 
nos projetos afeitos à sua área.

Assim demonstra-se que, atuando em favor das empresas carteliza-
das, PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO não só avoca-
ram para si o poder decisório referente aos aditivos como chegaram a atuar de forma 
a possibilitar a aprovação de aditivos que já haviam sido negados em análise prévia 
pelo órgão interno então competente.

iv) inobservância de normas internas da PETROBRAS: falta de in-
clusão de novas empresas em “rebids” ou procedimentos licitatórios decorren-
tes do insucesso de uma primeira tentativa, em flagrante descumprimento do 
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Decreto 2.745/1998

Preliminarmente, em que pese tal item pudesse ser inserido no tópi-
co “ii” acima, optou-se por abordagem à parte, dada sua relevância.

O relatório da comissão interna da PETROBRAS para a RNEST destaca 
que, nos procedimentos para a contratação da UDA e UHDT/UGH, objeto de imputa-
ção nesta ação penal:

“(...) após o cancelamento do 1º processo licitatório e homologação para um novo,  
não foi identificada a inclusão de novas empresas para participar do certame, con-
trariando o disposto no item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998, a saber: “a cada novo con-
vite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a,  
pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinen-
te.” 

 Ou seja, frustrada uma primeira licitação, foi realizado novo procedi-
mento para o qual foram convidadas as mesmas empresas, ao contrário do que ex-
pressamente determina o Decreto que regulamenta as contratações da PETROBRAS. 

O fato foi delineado pela testemunha GERSON LUIZ GONÇALVES:

Ministério Público Federal:- Entendi. Com relação ao procedimento licitatório, o se-
nhor se recorda se uma vez não tendo sucesso uma licitação, se foram convidadas  
outras empresas pra participar do novo procedimento licitatório?
Depoente:- O que ocorre é o seguinte, segundo o decreto 2.745, que rege o procedi-
mento licitatório da companhia, se você tiver um problema com preços excessivos ou  
coisa parecida no primeiro processo licitatório, no segundo processo você teria que  
convidar mais empresas pra tornar o processo mais competitivo, vamos dizer assim,  
nesses casos aí não houve convite pra outras empresas, as mesmas empresas que  
participaram do primeiro processo foram as que participaram do que chamam de re-
bide ou das re-licitações; no caso da UDA houve um caso e no caso da HDT houve-
ram dois casos, duas re-licitações sem convites a novas empresas.
(…)
Defesa:- Senhor Gerson, com relação à questão que o juízo lhe perguntou, quanto à  
manutenção do mesmo número de convites quando do rebide. O senhor mesmo in-
formou pra mim, num momento anterior, em que os projetos ... houve a identificação  
de que haveria a necessidade de alteração do projeto em cada etapa dessa, da pri-
meira colocação, depois do rebide. Se eu não me engano, eu gostaria que o senhor  
me confirmasse, pela prática e pelas regras da Petrobras, quando há uma alteração  
do projeto há possibilidade de convidar as mesmas empresas, isso é fato?
Depoente:- Sempre pelo decreto 2.745 teria que se convidar uma a mais, pelo menos  
uma a mais.
Defesa:- Mesmo tendo havido alteração do projeto com redefinição de algumas nor-
mas? 
Depoente:- É quando a proposta vem muito alta, aí o pessoal volta pra negociar, vai  
dizer “Pessoal, o negócio está muito alto, o que está pegando aí?”, então, é nesse mo-
mento  da negociação é que aparecem as empresas dizendo “Ah, mas isso aqui está  
assim, mas isso aqui está assado, isso aqui podia ser mudado, você podia tirar isso  
daqui e tal”, então, normalmente num segundo processo seria útil que tivesse uma  
empresa adicional pra não ficar preso sempre às mesmas.
Defesa:- E pelo que o senhor identificou em tanto tempo de experiência, em especial  
nesses últimos ...  nesse grande esforço que foi feito pra construção de tantos em-
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preendimentos, isso era prático, acontecia na prática reiterada, mesmo convidando  
15 empresas, podendo convidar apenas 3, de chamar mais uma, isso era comum em  
tantos outros empreendimentos, isso só não aconteceu na Rnest ou isso… 
Depoente:- Isso eu não posso te afirmar, mas a lógica seria que a organização cum-
prisse a lei. Então eu não cheguei a checar, isso só checando.
(trecho do depoimento testemunhal de Gerson Luiz Gonçalves,  reduzido a  
termo no evento 639).

Conforme refere a denúncia, quase a totalidade das empresas convi-
dadas para os certames em comento integravam o mencionado cartel, sem que te-
nha ocorrido a inclusão de novas empresas nos Rebid's, com o que se conclui que a 
medida assegurou que o procedimento ficasse restrito ao grupo. 

Em que pese, como dito, para a caracterização do delito de corrup-
ção não importe a licitude ou ilicitude do ato de ofício negociado, vale aqui destacar 
a preocupação que os diretores corrompidos tinham em dar ares de legalidade a suas 
determinações em favor do cartel. 

Conclui-se portanto que há prova além de qualquer dúvida razoável 
de que as vantagens indevidas negociadas entre os denunciados tinham como obje-
tivo a prática/omissão de diversos atos funcionais pelos então Diretor de Serviços e 
Gerente Executivo de Engenharia,  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, e pelo ex-
Diretor de Abastecimento da  PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, sendo que em 
todos os casos a omissão de dever de ofício se consumou e em muitos deles outros 
atos funcionais efetivamente foram praticados em benefício da empresa cartelizada.

3.4.2.1.2 Prova do esquema geral de corrupção

Consoante narrado na denúncia,  o esquema de corrupção bilateral 
acordado e realizado pelos denunciados pode ser dividido em 3 fases, assim sinteti-
zadas:

Fase 1: Os administradores de todas as empresas cartelizadas manti-
nham com RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA e outros 
funcionários da PETROBRAS, bem como com os respectivos operadores, um compro-
misso previamente estabelecido de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vanta-
gens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor integral de todos os contratos 
por elas celebrados com a PETROBRAS.

Em contrapartida, os funcionários da estatal assumiam os compro-
missos de: 1) manterem-se inertes e anuírem quanto à existência e efetivo funciona-
mento do cartel no seio e em desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos deveres que 
decorriam dos seus ofícios, e 2) praticarem todos os atos de ofício que fossem even-
tualmente úteis ou necessários para a otimização do funcionamento do cartel peran-
te a PETROBRAS.

A demonstração dessa fase foi em grande parte realizada no capítulo 
anterior., com base, inclusive, em farta prova documental. 

Não obstante isso, vale aqui destacar a existência do acordo prévio 
no qual fixado valor de referência para vantagens indevidas que seriam pagas a RE-
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NATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA por sua atuação funcio-
nal em favor do cartel. Esse acordo prévio, com o mesmo valor de referência, é, com 
pequenas variações, ponto pacífico, sendo confirmado tanto por ALBERTO YOUSSEF 
quanto por PAULO ROBERTO COSTA e  PEDRO BARUSCO,  que corroboram que o 
acertado era vigente para todos os contratos que as empresas cartelizadas obtinham 
perante as Diretorias de Serviço e de Abastecimento da PETROBRAS:

PEDRO BARUSCO: Juiz Federal:- Ah, um encontro. E essa questão de pagamentos de  
comissões ou de propinas em cima de contratos da Petrobras, o senhor pode me es-
clarecer, o senhor recebeu propinas, comissões?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Isso era uma prática comum dentro da Petrobras?
Interrogado:- Com essas empresas do cartel, sim.
Juiz Federal:- E o senhor começou a receber isso quando, aproximadamente?
Interrogado:- Bom, eu comecei a receber comissões do representante da SBM, eu não  
sei precisar exatamente a data, mas foi em 96, 97.
Juiz Federal:- Mas essa questão das empresas do cartel?
Interrogado:- Das empresas do cartel, eu comecei na engenharia executiva, na  
gerência executiva da engenharia em 2003. Em 2003 não houve quase nada,  
mas em 2004 começou. Eu já tinha assim um relacionamento mais estreito  
com o diretor Renato Duque, já tinha mais relacionamento com os represen-
tantes das empresas...
Juiz Federal:- E foi até 2011, até a sua saída?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- E como é que funcionava,  tinha uma regra em relação a essas co-
missões?
Interrogado:- Existia sim. Cada caso era um caso. Existiam algumas exceções ou mui-
tas exceções, vamos dizer, mas a regra básica era o seguinte: nas obras cujo cliente,  
cujo o dono da obra, o dono da instalação, era a Diretoria de Abastecimento, nor-
malmente tinha 2%, 1% ia para a Diretoria de Abastecimento e 1 % ia para a Dire -
toria de Serviços. Dentro da... eu não sei como é que era a divisão ou como é que era  
encaminhado na Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços, metade  
ia para o PT, para o partido, e a outra metade a gente chamava que ia pra casa.  
Dentro da casa havia uma divisão que às vezes variava, mas normalmente participa-
va eu e o diretor Renato Duque.
Juiz Federal:- Isso, não sei se o senhor saberia me esclarecer, como é que isso come-
çou, assim, foi feito um, isso começou, vamos dizer, alguma reunião em que foi defi-
nido entre o senhor e o senhor Renato Duque “Oh, vamos fazer assim”, como é que é  
isso, o senhor pode esclarecer mais ou menos, assim?
Interrogado:- É difícil dizer assim como que aparece, não é um marco né, e...
Juiz Federal:- Foi ocorrendo no...
Interrogado:- Vai  ocorrendo  assim “Ah,  vai  ter  uma participação  no  contrato  tal”,  
aí “Ah, vai ter uma outra aqui”. Aí a gente já sabe que, por exemplo, quando um re-
presentante abre um relacionamento desse tipo, por exemplo, quando abria um rela-
cionamento desse tipo comigo, outro representante também se aproximava, isso vai  
num crescente.
(…)
Ministério Público Federal:- Entre as empresas do cartel, a Odebrecht fazia parte?
Interrogado:- Acredito que sim, né.
(trechos  do  interrogatório  de  PEDRO BARUSCO,  consoante  reduzido  a  termo no  
evento 1108 - ).
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PAULO ROBERTO COSTA:  Juiz Federal:- O senhor já prestou depoimento anterior-
mente aqui e o senhor mencionou que o senhor teve conhecimento na época que ha-
via um acerto das empreiteiras em licitações da Petrobras, o senhor pode me esclare-
cer?
Interrogado:- No início, quando eu fui chamado para assumir o cargo essa posição  
não me foi passada e, nos primeiros anos que eu estava na diretoria de abastecimen-
to, a diretoria de abastecimento não tinha nem orçamento nem projeto, então, prati-
camente a partir de 2006, 2007, é que nós começamos a ter projetos relevantes e or-
çamento relevante na Petrobras, e aí nesse momento eu fui procurado e foi me dado  
ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em  
relação às obras da Petrobras, e principalmente que nesse período houve também  
um acréscimo muito grande execução de obra em várias áreas, não só na área de  
abastecimento, como também na área de exploração e produção, na área de gás e  
energia, e aí me foi dado conhecimento desse acordo entre as empresas.
Juiz Federal:- E, na época, o que foi dado conhecimento ao senhor, o que foi dito ao  
senhor?
Interrogado:- Me foi dito que essas empresas se conversavam previamente em rela-
ção ao número de obras que a Petrobras tinha, nessas conversas ficava acordado  
quais empresas fariam quais obras em relação aos preços, obviamente a Petrobras  
tinha o seu orçamento e isso tinha que ser compatível também com o orçamento da  
Petrobras dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como  
razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras  
mais dentro da faixa e havia esse acordo prévio entre as empresas.
Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.
Juiz  Federal:- O senhor também mencionou em outros  depoimentos,  havia paga-
mento de comissões pelas empreiteiras a dirigentes da Petrobras?
Interrogado:- É, dentro desse processo havia, dentro do PP havia pagamento para  
mim, dentro do PT havia pagamento para o diretor de serviços.
Juiz Federal:- E esses pagamentos tinham alguma regra, eram todos contratos, al-
guns contratos, qual era o cálculo do valor, o senhor saberia me dizer?
Interrogado:- Sim. A Petrobras aceitava então uma margem de negociação de preço  
pelo grau de imaturidade dos projetos, normalmente a Petrobras contratava os pro-
jetos no que se chama na área de engenharia de FEL 2, então se tinha o projeto bási-
co, mas não se tinha detalhamento do projeto, não tinha nenhuma licitação feita,  
não tinha compra de equipamento realizado, então ela aceitava uma variação de  
preço em relação ao orçamento básico de -15 até +20%, e as empresas então davam  
esse orçamento, quando a margem ficava mais próxima de 20% normalmente era  
feita uma distribuição de 3 %, 1 % para o PP, 2 % para o PT, obviamente que essa  
margem fosse menor havia alguns contratos que a negociação resultava num valor  
menor de 3 %, dependendo então da margem que era dada em relação ao orçamen-
to básico que a Petrobras tinha.
Juiz Federal:- Isso foi lhe dado o conhecimento também na época?
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Interrogado:- Isso foi me dado o conhecimento também na época pelas próprias em-
presas.
Juiz Federal:- Por aquelas mesmas pessoas?
Interrogado:- É. Normalmente nessas empresas o contato que eu tinha era basica-
mente com essas pessoas que eu já mencionei, não tinha contato com outras pessoas  
dessas empresas.
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, consoante reduzido a termo  
no evento 1046).

ALBERTO YOUSSEF: Juiz Federal:- O senhor mencionou em seus depoimentos anteri-
ores que havia um grupo de empreiteiras que se reuniam para participar de licita-
ções da Petrobras, o senhor pode me esclarecer isso?
Interrogado:- Sim. Havia um grupo de empreiteiros que, na verdade...
Juiz Federal:- Eu vou pedir para o senhor falar mais alto mesmo, senhor Alberto.
Interrogado:- Havia um grupo de empreiteiros que realmente se reuniam para relaci-
onar prioridades das obras da Petrobras e assim era feito.
Juiz Federal:- Como o senhor teve conhecimento desse fato?
Interrogado:- Pelos próprios empreiteiros e pelo próprio senhor José Janene, que me  
inseriu nessa negociação.
Juiz Federal:- E o senhor pode explicar exatamente o que eles faziam, pelo que o se-
nhor tinha conhecimento naquela época?
Interrogado:- Pelo que eu tinha conhecimento naquela época, as empresas tinham  
suas prioridades e negociavam entre elas quem ia participar ou qual seria a ganha-
dora naquele certame que fosse combinado.
Juiz Federal:- Em contratos da Petrobras?
Interrogado:- Em contratos da Petrobras.
Juiz Federal:- De quais empreiteiros o senhor ouviu diretamente isso?
Interrogado:- Na verdade participaram várias empresas nesse sentido, que foram Ca-
margo Correa, OAS, Odebrecht, UTC, Engevix, Mendes Júnior...
Juiz Federal:- Sim, mas sobre esses acertos para as licitações, algum dirigente dessas  
empreiteiras afirmou isso ao senhor diretamente?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me dizer quem, por exemplo?
Interrogado:- Desta ação, eu conversei por várias vezes com o Márcio Faria.
(…)
Juiz Federal:- O senhor já respondeu inicialmente, no começo, mas vamos pedir al-
guns detalhamentos, o senhor mencionou que o senhor intermediava propinas para  
a diretoria de abastecimento e para o partido progressista, é isso?
Interrogado:- É. Na verdade, para o partido progressista que repassava parte desses  
recursos ao diretor de abastecimento que era o doutor Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- E isso, essa propina era calculada como?
Interrogado:- Na verdade eu recebia os 100% da propina e repassava 30% desse va-
lor para o Paulo Roberto Costa, conforme combinado com o partido progressista, 5%  
eu retinha que era o meu comissionamento e 5% eu repassava ao senhor Genu.
Juiz Federal:- E como era calculada a propina, era em cima do valor do contrato, em  
cima do valor do aditivo?
Interrogado:- Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessaria-
mente 1% do valor do contrato, muitas vezes o doutor Paulo Roberto Costa discutia  
isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim.
Juiz Federal:- A Odebrecht é uma das empreiteiras que efetuou o pagamento dessas  
propinas?
Interrogado:- Sim.
(trechos do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)
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Tal acordo foi confirmado também pelas testemunhas de acusação 
RICARDO PESSOA, AUGUSTO MENDONÇA e DALTON AVANCINI:

RICARDO PESSOA: Ministério Público Federal:- Nessa condição de executivo e presi-
dente da UTC, o senhor acompanhou a participação da UTC em contratações com a  
Petrobras?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento, se recorda da existência de  
reuniões entre o senhor e executivos de outras empreiteiras para discutir a participa-
ção em licitações da Petrobras?
Depoente:- Tenho sim.
(…)
Ministério Público Federal:- Certo. Mas o senhor fala "discutiam", um consórcio discu-
tia com o outro, como é que era, havia alguma, era decidido como ia ser feita a par-
ticipação na licitação, quem iria ganhar, quem iria oferecer propostas de cobertura,  
como era?
Depoente:- Eu já continuar para lhe informar isso aí.
Ministério Público Federal:- Por favor.
Depoente:- As reuniões que havia de grande tamanho, e eu hospedei algumas reuni-
ões dessas durante um bom período, não somente a nossa empresa, mas até por fa-
cilidade de sala de reunião, mas...
Ministério Público Federal:- O senhor hospedou na UTC?
Depoente:- Na UTC. Era para discutir as prioridades de cada empresa, essas priorida-
des por que se tinha? Porque um pacote, por exemplo, de grande, uma refinaria, por  
exemplo, da Replan, da Revapi ou da REPAR, 5, 6 grandes pacotes, muito grandes, de  
2 ou 3 bilhões de reais cada um, isso se iniciava uma proposta 6 meses antes. O que  
nós fazíamos, ninguém fazia uma obra dessas sozinho, então nós fazíamos uma es-
colha de prioridades entre as empresas, quem quer o pacote de gasolina, por exem-
plo, se 3, 4, 5, 6 empresas quisessem esse pacote de gasolina só quem se interessava  
passava a se reunir para ver o que ia fazer.
Ministério Público Federal:- Ia fazer o exatamente o que?
Depoente:- Quem ia ganhar, porque se tivesse 2, 8 empresas interessadas no pacote  
A e mais 6 empresas interessadas no pacote B, essas 6 empresas do pacote B já não  
mais interessada nesse A, então essas daqui se reuniam para discutir “Quem vai ficar  
com A?”
Ministério Público Federal:- E do A não participava do B, é isso?
Depoente:- O B já não tinha interesse, que ninguém conseguia, a verdade é essa, nin-
guém conseguia fazer duas propostas dessa envergadura ao mesmo tempo com dife-
rença de 2, 3 meses, sendo a entrega da proposta de um para outro, então simples-
mente você se concentrava no A e você tinha uma disputa, porque você podia ter 2  
consórcios ali, então como é que você tirava a disputa desse outro consórcio, tiraria  
oferecendo B, C ou D, e ninguém mais ia, dentro da própria refinaria, ter dois cantei-
ros em dois consórcios diferentes; é muito difícil acontecer isso por falta de equipe,  
por falta de capacitação de engenharia, para se fazer primeiro uma proposta, que  
não é só uma questão de custos, embora seja um custo muito alto e uma falta de  
equipe. Tanto é assim, que se permitir, senhora, eu posso...
Ministério Público Federal:- Pode falar, que eu vou tirando algumas dúvidas com o  
senhor.
Depoente:- Tanto é assim que o próprio governo criou um programa chamado Pro-
grama de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás para capacitar a indústria  
como um todo, inclusive mão de obra, mão de obra de gestão e mão de obra direta,  
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inclusive, mão de obra não tão qualificada, porque não havia mão de obra suficiente  
naquela época para fazer frente à alta demanda que existia. Então, o que aconteceu  
foi exatamente isso, houve uma divisão de interesses de prioridades, mas que não  
garantia ali em hipótese alguma se aquele consórcio ia ser vencedor ou não. Por que  
não garantia? Porque você conseguia criar um pacto, eu acho de pacto de não agres-
são, entre os cadastrados que nós tínhamos conhecimento, e nós tínhamos conheci-
mento disso porque, não só pelo cadastro, uma empresa tradicional como a UTC En-
genharia, que 70% da sua carteira é Petrobras, no mínimo sabia quem eram os que  
estavam cadastrados em EPC, então nós conseguíamos saber pelos convidados quais  
convidados poderiam ser realmente convidados, mas não atingiríamos nunca os 100  
por cento do universo de convites.
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

AUGUSTO MENDONÇA: “Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento da  
existência da realização de reuniões entre grupos de empreiteiras para efetuar uma  
espécie de loteamento das contratações e licitações da Petrobras?
Depoente:- Sim. Havia reuniões entre as empresas, onde se discutiam que empresas  
teriam prioridades em determinadas obras para que as demais empresas não atra-
palhariam, ofereceriam preços superiores.
Ministério Público Federal:- Você recorda em que época mais ou menos essa prática  
se iniciou?
Depoente:- Esse foi o procedimento iniciado talvez...
Ministério Público Federal:- O senhor poderia falar detalhadamente como isso trans-
correu?
Depoente:- Eu falei detalhadamente no meu depoimento, lá eu tive oportunidade de  
fazer isso com calma e consultando algumas informações, como também foram fei-
tas diversas investigações no âmbito do CADE, que apresentaram muito bem o funci-
onamento desse esquema.
Ministério Público Federal:- Certo. Então, esse esquema se iniciou quando?
Depoente:- Só fazendo um pequeno resumo pelo que eu me recordo, isso se iniciou  
no final dos anos 90, entre 6 empresas...
Ministério Público Federal:- Quais eram as empresas?
Depoente:- Eu não vou lembrar o nome das 6 exatamente, mas se a senhora tiver in-
teresse em alguma eu certamente vou saber se está incluída ou não, mas no meu  
termo de depoimento estão bem descritas quais são as empresas. Desculpe, não são  
6, são 9 empresas.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Com o objetivo de elas não competirem entre si. Mas, como era um nú-
mero um pouco reduzido de empresas perante o tamanho do mercado, isso era uma  
coisa que tinha pouca eficiência, isso começou a ter mais eficiência a partir do ano  
de 2003, 2004, com uma nova diretoria da Petrobras, onde sim havia pelo lado da  
Petrobras uma restrição no número de convidados e essas empresas tinham mais ca-
pacidade de contratação. E mais ou menos nessa época, um pouco mais pra frente  
houve um acréscimo com a entrada de novas empresas, chegando a ser 16 (dezes-
seis).
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou que existia esse grupo para  
evitar concorrência, de que forma que era feita, eram acertados os contratos, de que  
forma era feita a divisão?
Depoente:- Eram feitas reuniões com uma determinada periodicidade, dependia um  
pouco do volume de contratações que fosse haver ou de oportunidades que haveria e  
dentro desse espectro de oportunidades as empresas discutiam e escolhiam quais se-
riam as oportunidades que elas gostariam de participar, e havia um acordo entre  
elas nessa escolha, e a partir daí as outras empresas tinham um compromisso de  
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apresentar proposta com valor superior.
Ministério Público Federal:- Entendi.  O senhor falou que havia uma periodicidade.  
Era bastante frequente?
Depoente:- Sim. Talvez a partir  de 2004 as reuniões passaram a ser basicamente  
mensais.
Ministério Público Federal:- Certo e como eram organizadas as reuniões?
Depoente:- Tinha o Ricardo Pessoa da UTC que coordenava essas reuniões, ele tinha  
o papel de ceder o espaço, a maioria das reuniões foram nas sedes da empresa dele,  
UTC em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ele também tinha o papel de organizar as  
reuniões de modo que avisava as pessoas quando havia alguma mudança, normal-
mente  as  reuniões  eram,  a  próxima reunião  era  combinada  na  própria  reunião,  
quando havia mudança eles tinham a função de avisar as pessoas da mudança e  
também era o elo de contato entre as empresas e os diretores da Petrobras, sobretu-
do o Renato Duque e o Paulo Roberto”.
(trechos do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
553)

DALTON AVANCINI: “Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento, o se-
nhor se recorda da existência de reuniões também com outras empreiteiras pra deci-
dir, discutir a participação nessas licitações?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda se nessas reuniões era feita a divisão  
entre, uma espécie de loteamento entre as licitações da Petrobrás?
Depoente:- Sim, era feito”.
(trechos do interrogatório de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553)

Esse percentual parâmetro de valor da propina era majorado em rela-
ção aos aditivos, sendo que, conforme deixou claro ALBERTO YOUSSEF, podia atingir 
valores mais altos em casos de aditivos, negociados por PAULO ROBERTO COSTA e os 
empreiteiros:

ALBERTO YOUSSEF:Juiz Federal:- “E como era calculada a propina, era em cima do  
valor do contrato, em cima do valor do aditivo? 
Interrogado:- Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessaria-
mente 1% do valor do contrato, muitas vezes o doutor Paulo Roberto Costa discutia  
isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

Assim, comprovado, além de qualquer dúvida razoável, que, median-
te prévio acordo, em todos os contratos e aditivos celebrados pelas empresas carteli-
zadas com as Diretorias de Serviço e de Abastecimento da  PETROBRAS seria paga 
propina tendo como base de referência os percentuais entre 1% a 3%, com o que os 
então Diretores  RENATO DUQUE  e PAULO ROBERTO COSTA, assim como o então 
Gerente Executivo de Engenharia PEDRO BARUSCO se comprometia a tomar todas 
as medidas pertinentes ao atendimento dos interesses das cartelizadas.

Fase 2: Em um segundo momento, imediatamente antes e durante o 
início dos procedimentos licitatórios da estatal, o compromisso anteriormente assu-
mido era confirmado entre os agentes envolvidos.

Os representantes das empresas cartelizadas definiam qual(is) delas 
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seria(m) a(s) vencedora(s) de determinado certame e contatavam os funcionários da 
PETROBRAS corrompidos, diretamente ou por intermédio de operadores, para infor-
mar a decisão tomada pelo cartel e concretizar as promessas de vantagens indevidas 
que seriam repassadas aos referidos funcionários caso tal(is)  empresa(s)  elegida(s) 
efetivamente se sagrasse(m) vencedora(s).  Tais promessas eram concretizadas medi-
ante negociações em que se definiam os valores a serem efetivamente ofertados/pro-
metidos para cada contratação.

Os  funcionários  da  PETROBRAS corrompidos,  ajustados  entre  si  e 
com o cartel, aceitavam então as vantagens indevidas oferecidas e passavam a tomar 
as correspondentes atitudes funcionais cabíveis no interesse do cartel, omitindo-se 
quanto à existência do “Clube” de empreiteiras e determinando as providências even-
tualmente necessárias ao seu melhor funcionamento para o caso específico.

A existência de tais negociações é referida não apenas por ALBERTO 
YOUSSEF e PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA,  mas também pelas teste-
munhas JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA, DALTON AVANCINI e RICARDO 
PESSOA com referência expressa à participação direta do então diretor da  PETRO-
BRAS:

Ministério Público Federal:- Certo. Com relação a essas contratações que eram feitas  
com a Petrobras, o senhor se recorda de ter havido pagamentos de valores em favor  
de funcionários da Petrobras?
Depoente:- Sim, eu já declarei isso em outros depoimentos...
Ministério Público Federal:- Eu peço o senhor que declare detalhadamente para cada  
processo, é importante.
Depoente:- Conforme eu já  declarei  em outros depoimentos,  havia uma regra do  
jogo na Petrobras, tanto na área de serviços como na área de abastecimento, onde  
havia um pagamento de 1% (um por cento) para cada área.
Ministério Público Federal:- Qual área?
Depoente:- Área de engenharia e área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Certo. Diretoria de...
Depoente:- Diretoria de serviços e diretoria de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Dentro dessas diretorias, para quem eram feitos os paga-
mentos?
Depoente:- Na diretoria de serviços ao doutor Renato Duque, doutor Pedro Barusco,  
na diretoria de abastecimento o doutor Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda mais ou menos como era estabeleci-
do o valor de pagamento?
Depoente:- Era bastante flexível, tinha-se como um número de referência 1% (um  
por cento), mas várias vezes esse número era renegociado, no meu caso sempre pra  
menos, e pagamentos ou no exterior ou pagamentos em reais, no meu caso especifi-
camente.
Ministério Público Federal:- O senhor falou que eventualmente era renegociado, era  
renegociado com quem, diretamente com quem?
Depoente:- Diretamente com, no caso de serviços, na maioria das vezes com o se-
nhor Pedro Barusco, na área de abastecimento diretamente com o diretor Paulo Ro-
berto Costa.
(Trecho do depoimento de JULIO CAMARGO, reduzido a termo no evento 553).
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que o senhor negociou valores, es-
ses valores tinham mais ou menos um patamar fixo, como era em cada uma das di-
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retorias?
Depoente:- Existia um número de referência,  percentual  pelo lado da diretoria de  
abastecimento era 1% (um por cento) no nosso caso e pelo lado da diretoria de servi-
ços era 2% (dois por cento), porém eu particularmente negociei um número fechado,  
independente do percentual, era uma referência, porém nós discutimos em cima de  
um número, de um valor.
(Trecho do depoimento de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 553).

Ministério Público Federal:- E como era a relação do grupo com os diretores de abas-
tecimento e de serviços, havia pagamento de vantagens indevidas, havia um relacio-
namento direto, como era feito?
Depoente:- Sim, as empresas tinham, por parte da Camargo a gente fazia esses pa-
gamentos indevidamente, eu posso falar pela Camargo que era a empresa que eu re-
presentava, nós fazíamos pagamentos pra diretoria de abastecimento e para a dire-
toria de serviços.
Ministério Público Federal:- E como era acertado esse pagamento?
Depoente:- Esse pagamento, quando eu assumi esta área, quer dizer, me foi passado  
que já era um combinado aquilo, aquilo já existia, já tinha sido devidamente acerta-
do e a partir daí a gente teve que cumprir isso, agora quem fez, até por parte da Ca-
margo, havia um diretor comercial, que é o Eduardo Leite, que fez diretamente essas  
tratativas, e no caso com as pessoas que foram os intermediários dessas duas pessoas  
para a Camargo, foi o Julio Camargo por parte da diretoria de serviços e o Youssef  
por parte da diretoria de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Com relação à diretoria de serviços, os valores eram pa-
gos em favor de quem, de qual funcionário?
Depoente:- Em favor das empresas do Julio Camargo.
Ministério Público Federal:- Não, não, em favor de que funcionário da Petrobrás, eu  
estou perguntando.
Depoente:- O Duque, quer dizer, o combinado que teria sido feito era com o Renato  
Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor também soube de contato com o Barus-
co?
Depoente:- Sim. Acho que no momento em que houve, aconteceram essas negocia-
ções, houve negociação também com o Pedro Barusco. Mas, como eu falei, quando  
nós recebemos a área já tinha ocorrido essa negociação e nós só implementamos a  
forma de pagar, não houve da minha parte nenhuma tratativa com eles, nem com  
Duque, nem com Barusco, sobre isso, agora o Eduardo Leite em algum momento teve  
contato com eles.
Ministério Público Federal:- O Eduardo Leite era?
Depoente:- Era o diretor comercial, vice-presidente comercial depois, quando iniciou-
se ele era o diretor comercial e depois ele passou a ser o vice-presidente comercial.
Ministério Público Federal:- E ele que mantinha contato então com o Duque pra fazer  
esses pagamentos das licitações, das quais o senhor participou das licitações, dessas...
Depoente:- Dessas vantagens indevidas.
Ministério Público Federal:- Entendi. No caso, o Paulo Roberto Costa também recebia  
pela diretoria de abastecimento?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Os valores que eram pagos, o senhor se recorda mais ou  
menos?
Depoente:- A gente tem o montante total, a Camargo chegou a pagar, agora já não  
me recordo bem, mas da ordem de 100, era 1% (um por cento) para a diretoria de  
abastecimento e 1% (um por cento) para a diretoria de serviços.
(Trecho do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553).
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No caso dos contratos atrelados à Diretoria de Abastecimento, as dis-
cussões dessa fase eram feitas entre os empreiteiros, por um lado, e 
PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF por outro, como dei-
xou claro o operador do mercado financeiro negro:

“(Juiz Federal:- O senhor já respondeu inicialmente, no começo, mas vamos pedir al-
guns detalhamentos, o senhor mencionou que o senhor intermediava propinas para  
a diretoria de abastecimento e para o partido progressista, é isso?
Interrogado:- É. Na verdade, para o partido progressista que repassava parte desses  
recursos ao diretor de abastecimento que era o doutor Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- E isso, essa propina era calculada como?
Interrogado:- Na verdade eu recebia os 100% da propina e repassava 30% desse va-
lor para o Paulo Roberto Costa, conforme combinado com o partido progressista, 5%  
eu retinha que era o meu comissionamento e 5% eu repassava ao senhor Genu.
Juiz Federal:- E como era calculada a propina, era em cima do valor do contrato, em  
cima do valor do aditivo?
Interrogado:- Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessaria-
mente 1% do valor do contrato, muitas vezes o doutor Paulo Roberto Costa discutia  
isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim.
Juiz Federal:- A Odebrecht é uma das empreiteiras que efetuou o pagamento dessas  
propinas?
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Faria e o  
senhor César Rocha, da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de propinas com  
eles?
Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na época do pagamento, ele me  
colocou com o senhor César Rocha.
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresen-
tou, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes com Márcio Faria e César Ro-
cha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto do pagamento das comissões,  
das propinas?
Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento já estava tratado com Már-
cio Faria e Paulo Roberto, na verdade eu só entreguei contas para que o senhor Cé-
sar Rocha efetuasse o pagamento.
(trechos do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

O próprio ex-Diretor acabou por assumir, ao final, que tomou assento 
em reuniões com essa finalidade:

“Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.
Juiz  Federal:- O senhor também mencionou em outros  depoimentos,  havia paga-
mento de comissões pelas empreiteiras a dirigentes da Petrobras?
Interrogado:- É, dentro desse processo havia, dentro do PP havia pagamento para  
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mim, dentro do PT havia pagamento para o diretor de serviços.
(…)
Juiz Federal:- Isso foi lhe dado o conhecimento também na época?
Interrogado:- Isso foi me dado o conhecimento também na época pelas próprias em-
presas.
Juiz Federal:- Por aquelas mesmas pessoas?
Interrogado:- É. Normalmente nessas empresas o contato que eu tinha era basica-
mente com essas pessoas que eu já mencionei, não tinha contato com outras pessoas  
dessas empresas.
Juiz Federal:- Nesse processo aqui, ele tem por objeto alguns contratos específicos na  
Petrobras, mas antes até de fazer essa pergunta, esses valores que eram pagos no  
caso à diretoria de abastecimento era 1%, em torno, do contrato?
Interrogado:- Era, quando chegava-se a um valor dentro da faixa mais alta era 1%,  
tiveram alguns contratos que o valor era menor que 1%.
Juiz Federal:- E como que era a divisão desse 1%?
Interrogado:- 60  era para os políticos, 20 % era para despesas de notas fiscais, con-
tratos e uma série de coisas, e os outros 20% era distribuído 70% para mim e 30 %  
para o José Janene quando ele era vivo.
Juiz Federal:- E depois que o José Janene faleceu?
Interrogado:- Aí esse valor ficou com o Alberto Youssef.
Juiz Federal:- Isso durou até a sua saída da Petrobras?
Interrogado:- Isso até a minha saída por aposentadoria, que eu me desliguei da com-
panhia em abril de 2012, depois disso eu não tive mais nenhum contato e não sei se  
continuou ou não esse tipo de pagamento, eu acredito que não.
Juiz Federal:- O senhor ainda assim recebeu alguns remanescentes, depois de 2012?
Interrogado:- Recebi de coisas pendentes, de serviços realizados até a minha saída,  
não de coisas que foram realizadas após a minha saída.”
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Tais  reuniões  para  discussão e  fixação  de  percentual  definitivo  de 
propina ocorriam não apenas na Diretoria de Abastecimento, como também na Dire-
toria de Serviços. Neste sentido, é de se observar as declarações prestadas por JULIO 
CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA,  DALTON AVANCINI e  RICARDO PESSOA,  bem 
como pelo próprio ex-Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO:

AUGUSTO MENDONÇA: “Ministério Público Federal:- Tá. Bom, voltando um pouqui-
nho ao depoimento do senhor, o senhor mencionou que o senhor Ricardo Pessoa se-
ria o vínculo, o elo entre o clube e os funcionários da Petrobras. O senhor se recorda  
se havia o pagamento de propina a esses funcionários da Petrobras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Sim, havia?
Depoente:- Sim, havia. Do nosso lado nós tivemos 2 contratos em consórcio, eu fui o  
responsável pela negociação desses valores, tanto do lado da diretoria de serviços,  
quanto do lado da diretoria de abastecimento. No lado da diretoria de abastecimen-
to as negociações foram feitas com o ex-deputado José Janene e pelo lado da direto-
ria de serviços foram feitos com Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor também se recorda se esse pagamento,  
além de ser feito, no caso da diretoria de serviços, era feito também ao seu Renato  
Duque?Depoente:- Sim. Renato Duque e Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Certo. E no caso da diretoria de abastecimento?
Depoente:- No caso da diretoria de abastecimento…
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Ministério Público Federal:- Era feito ao senhor Paulo Roberto Costa?
Depoente:- Sim, ao Paulo Roberto Costa. Eu, particularmente, só negociei com o José  
Janene e os pagamentos foram intermediados pelo Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- Certo e eles se destinavam, esses pagamentos, no caso,  
que o senhor falou que foram intermediados pelo senhor Alberto Youssef, eles se des-
tinavam ao senhor Paulo Roberto Costa também?
Depoente:- Sim. Apesar eu particularmente nunca ter discutido com o Paulo Roberto  
Costa essa questão.”
(trechos do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
553).

JULIO CAMARGO: Ministério Público Federal: - Eu peço o senhor que declare deta-
lhadamente para cada processo, é importante. 
Depoente: - Conforme eu já declarei em outros depoimentos, havia uma regra do  
jogo na Petrobras, tanto na área de serviços como na área de abastecimento, onde  
havia um pagamento de 1% (um por cento) para cada área.
Ministério Público Federal:- Qual área?
Depoente:- Área de engenharia e área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Certo. Diretoria de...
Depoente:- Diretoria de serviços e diretoria de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Dentro dessas diretorias, para quem eram feitos os paga-
mentos?
Depoente: -  Na diretoria de serviços ao doutor Renato Duque, doutor Pedro Barusco,  
na diretoria de abastecimento o doutor Paulo Roberto Costa.
(trechos do depoimento de JULIO CAMARGO, reduzido a termo no evento 553).

DALTON AVANCINI: “Ministério Público Federal:- E como era a relação do grupo com  
os diretores de abastecimento e de serviços, havia pagamento de vantagens indevi-
das, havia um relacionamento direto, como era feito?
Depoente:- Sim, as empresas tinham, por parte da Camargo a gente fazia esses pa-
gamentos indevidamente, eu posso falar pela Camargo que era a empresa que eu re-
presentava, nós fazíamos pagamentos pra diretoria de abastecimento e para a dire-
toria de serviços.
Ministério Público Federal:- E como era acertado esse pagamento?
Depoente:- Esse pagamento, quando eu assumi esta área, quer dizer, me foi passado  
que já era um combinado aquilo, aquilo já existia, já tinha sido devidamente acerta-
do e a partir daí a gente teve que cumprir isso, agora quem fez, até por parte da Ca-
margo, havia um diretor comercial, que é o Eduardo Leite, que fez diretamente essas  
tratativas, e no caso com as pessoas que foram os intermediários dessas duas pessoas  
para a Camargo, foi o Julio Camargo por parte da diretoria de serviços e o Youssef  
por parte da diretoria de abastecimento.
Ministério Público Federal:- Com relação à diretoria de serviços, os valores eram pa-
gos em favor de quem, de qual funcionário?
Depoente:- Em favor das empresas do Julio Camargo.
Ministério Público Federal:- Não, não, em favor de que funcionário da Petrobrás, eu  
estou perguntando.
Depoente:- O Duque, quer dizer, o combinado que teria sido feito era com o Renato  
Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor também soube de contato com o Barus-
co?
Depoente:- Sim. Acho que no momento em que houve, aconteceram essas negocia-
ções, houve negociação também com o Pedro Barusco. Mas, como eu falei, quando  
nós recebemos a área já tinha ocorrido essa negociação e nós só implementamos a  
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forma de pagar, não houve da minha parte nenhuma tratativa com eles, nem com  
Duque, nem com Barusco, sobre isso, agora o Eduardo Leite em algum momento teve  
contato com eles.
Ministério Público Federal:- Entendi. No caso, o Paulo Roberto Costa também recebia  
pela diretoria de abastecimento?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Os valores que eram pagos, o senhor se recorda mais ou  
menos?
Depoente:- A gente tem o montante total, a Camargo chegou a pagar, agora já não  
me recordo bem, mas da ordem de 100, era 1% (um por cento) para a diretoria de  
abastecimento e 1% (um por cento) para a diretoria de serviços”.
(trechos do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553).

RICARDO PESSOA:  Ministério Público Federal:- Eu queria saber do senhor também 
com relação aos funcionários da Petrobras, o senhor se recorda de ter pago propina  
para os funcionários da Petrobras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Para quem?
Depoente:- Eu paguei para o Pedro Barusco e...
Ministério Público Federal:- Renato Duque também?
Depoente:- Renato Duque sempre me encaminhou para o senhor João Vaccari, eu  
nunca dei propina na mão do senhor Renato Duque, mas era sempre encaminhado o  
assunto para o senhor João Vaccari.
Ministério Público Federal:- Como que era encaminhado o assunto?
Depoente:- A hora que ganhava um contrato, ganhava o contrato eu tinha que ser  
procurado por Barusco e por Vaccari, e por Janene, que me procurou em primeiro lu-
gar, e depois o Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- O falou que tinha que ser procurado, como que tinha que  
ser procurado, como que o senhor sabia essa regra, digamos assim?
Depoente:- Eu não sabia, eu fui procurado no início e, independente de se ter pacto  
de não agressão ou ter qualquer arranjo entre empresas, você era procurado para  
pagar, tanto é que tem contratos que não teve nenhum arranjo nem nada que nós ti-
vemos que pagar. No caso do abastecimento, era através do Janene, que o Paulo Ro-
berto Costa já colocava o assunto na mão do Janene, e o Alberto Youssef logo depois  
que o ex-deputado José Janene morreu ele passou a ser o interlocutor mais imediato  
e direto, antes ele só era o interlocutor auxiliar. No caso da diretoria de serviços, Pe-
dro Barusco fazia o primeiro aprouch e depois o senhor João Vaccari conversava co-
nosco a pedido do diretor Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda os valores, havia um parâme-
tro, como funcionava?
Depoente:- Parâmetro, existia, todo mundo já diz, a referência inicial era para a dire-
toria de serviços 1%, para a diretoria de abastecimento 1%, mas isso era só referên-
cia, caberia à negociação depois de cada um. Eu, por exemplo, sempre negociei o  
máximo que eu pude.
(trechos do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654).

PEDRO BARUSCO: “Juiz Federal:- E como é que funcionava, tinha uma regra em re-
lação a essas comissões?
Interrogado:- Existia sim. Cada caso era um caso.  Existiam algumas exceções ou 
muitas exceções, vamos dizer, mas a regra básica era o seguinte: nas obras cujo cli -
ente, cujo o dono da obra, o dono da instalação, era a Diretoria de Abastecimento, 
normalmente tinha 2%, 1% ia para a Diretoria de Abastecimento e 1 % ia para a Di-
retoria de Serviços. Dentro da... eu não sei como é que era a divisão ou como é que 
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era encaminhado na Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços, me-
tade ia para o PT, para o partido, e a outra metade a gente chamava que ia pra 
casa. Dentro da casa havia uma divisão que às vezes variava,  mas normalmente 
participava eu e o diretor Renato Duque..”
(trechos do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108).

Some-se a isto o fato de que a negociação e fixação dos preços de 
vantagens espúrias a serem recebidas pelos agentes públicos ocorriam não apenas 
em relação aos contratos originais, mas também para cada um dos aditivos, como já 
mencionado. Nesse sentido, elucidativo trecho do interrogatório de ALBERTO YOUS-
SEF, antes referido, no qual menciona reunião específica para discutir percentuais de 
propina em relação a aditivo celebrado denunciado nos presentes autos (trecho do in-
terrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

Tratando-se de contratos de elevados valores celebrados com con-
sórcios, é evidente que todas as empresas que o integram participam das respectivas 
negociações. Absolutamente falacioso pretender fazer crer que discussões de tal rele-
vo se dessem somente com a empresa líder, ainda mais quando todas compunham o 
cartel e sabiam do funcionamento sistemático da corrupção para acobertamento do 
cartel.

O depoimento de AUGUSTO MENDONÇA deixou bem claro que to-
das as  consorciadas participavam das discussões referentes aos contratos de que 
eram parte:

“Ministério Público Federal:- O senhor se recorda, nessas reuniões desse clube, vamos  
referir como “clube”, as pessoas, os representantes de cada uma das empreiteiras já  
sabiam que a sistemática seria essa, já havia sido pactuado o pagamento de propina  
em favor deles?
Depoente:- Apesar desse termo  não ser especificamente discutido nesse âmbito, no  
âmbito do clube, as empresas lá se reuniam para discutir sobre quais oportunidades  
ficariam para cada uma, mas era, era, vamos dizer, era muito comentado e discutido  
abertamente a necessidade da participação nas duas diretorias, era muito, era co-
nhecido...
Ministério Público Federal:- A participação, o senhor pode ser mais claro, pagamento  
de propina, é isso?
Depoente:- É o pagamento sim. Isso era muito conhecido.
Ministério Público Federal:- Entendi. Por todas as empresas que participavam?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Especificamente com relação às empresas do grupo Ode-
brecht, o senhor se recorda como era a atuação deles, era uma atuação bastante  
marcante no cartel, como... o que o senhor...
Depoente:- Dentro do grupo das empresas?
Ministério Público Federal:- Isso, desse clube.
Depoente:- A Odebrecht, pelo peso e importância dela, ela sempre tinha uma voz  
predominante dentro do grupo.”.
(trecho do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
553).

Evidentemente, essa participação das consorciadas se dava também 
nas atividades ilícitas vinculadas aos respectivos consórcios, consoante deixou bem 
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claro o réu ALBERTO YOUSSEF ao afirmar que, enquanto consorciadas, as empresas 
possuíam consciência do pagamento de propina:

“Juiz Federal:- Como funcionava em caso de consórcio, quando era um consórcio, o  
consórcio pagava ou alguma das empresas componentes pagava?
Interrogado:- Teve consórcios que foi pago pelo próprio consórcio e teve casos em  
que cada empresa pagou a sua parte.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

“Juiz Federal:- No caso, essas contas foram utilizadas pra receber apenas propinas da  
Odebrecht ou também de outras empreiteiras?
Interrogado:- Pelo que me falou o Bernardo na época, era recebimento de propinas  
da Odebrecht, agora, como eu falei anteriormente aqui, eu tinha mencionado anteri-
ormente, quando tinha um consórcio de empresas às vezes uma empresa pagava  
pela outra, então pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, que esse controle eu  
nunca tive.
(…)
Juiz Federal:- E no caso do senhor Alberto Youssef, o senhor mencionou lá que o se-
nhor recebia um percentual em cima daquele 1%, e como que era calculado essas  
propinas pagas lá no exterior?
Interrogado:- Essas propinas, dentro desse processo dos consórcios, eles se acertavam  
entre eles, eu não sei exatamente como é que era feito, só sei que eu recebia uma  
parte, eu não tenho esse controle também como é que era feito, o percentual do con-
trole no exterior eu não tenho esse conhecimento.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Fase 3: A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora des-
crito se dava logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da sele-
ção da empreiteira cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e come-
ço dos pagamentos pela PETROBRAS.

Nesse momento, iniciava-se o trâmite dos operadores para que fosse 
realizado o pagamento das vantagens indevidas. Na Diretoria de Abastecimento, era 
ALBERTO YOUSSEF o operador responsável pelo pagamento de propinas a  PAULO 
ROBERTO COSTA. Já na Diretoria de Serviços, o pagamento efetuado a RENATO DU-
QUE e  PEDRO BARUSCO era tratado diretamente com ROGÉRIO ARAÚJO, diretor 
da ODEBRECHT, cuja atuação neste sentido era respaldada pela concordância de seus 
superiores, conforme será abaixo pormenorizado. Eram os pagamentos efetuados de 
diversos modos, incluindo recebimento em espécie, remessas ao exterior e operações 
de lavagem de dinheiro, cuja comprovação é referida em capítulo a parte, o que res-
tou  expressamente  reconhecido  por  PAULO ROBERTO COSTA,  ALBERTO YOUSSEF 
(evento 1046) e PEDRO BARUSCO (evento 1108).

Sem prejuízo de tais recebimentos por meio de operações de lava-
gem de ativos configurarem delitos autônomos, é fato que constituem prova irrefutá-
vel do pagamento dos crimes das vantagens indevidas denunciadas e, consequente-
mente, demonstram de maneira documental os crimes de corrupção perpetrados. As 
operações de lavagem de dinheiro serão demonstradas a seguir.

Nesse  sentido,  tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA quanto  ALBERTO 
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YOUSSEF afirmam de forma categórica que, recebidos os valores, parte deles era des-
tinado ao Partido Progressista e parte aos próprios denunciados, com o que demons-
trado que negociavam e recebiam a vantagem tanto “para si” quanto para “outrem”. 
Da mesma forma,  PEDRO BARUSCO afirmou categoricamente que os valores devi-
dos à Diretoria de Serviços eram repartidos entre si e RENATO DUQUE, assim como 
com o Partido dos Trabalhadores – PT, representado por JOÃO VACCARI, com o que 
demonstrado, do mesmo modo, que negociavam e recebiam a vantagem tanto “para 
si” quanto para “outrem”.

Demonstrado,  assim,  o  esquema  geral  de  corrupção  denunciado, 
passa-se à comprovação de seu funcionamento nos casos específicos denunciados 
nos autos.

3.4.2.1.3. Dos atos de corrupção denunciados nos autos – 
materialidade e autoria

No caso específico dos autos, definido pelo cartel que a ODEBRE-
CHT  seria  a  vencedora  de  determinadas  licitações,  os  respectivos  representantes, 
MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA, ne-
gociavam com PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio do operador 
ALBERTO YOUSSEF, e RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, exceção feita a CÉSAR 
ROCHA, cuja atuação se restringiu à Diretoria de Abastecimento, não só o efetivo 
percentual da propina a ser pago no caso concreto, mas também as condições e for-
mas de pagamento a serem aplicadas. O mesmo procedimento era adotado, tam-
bém, nas fases referentes à aprovação de cada aditivo contratual. 

Nessa linha, a denúncia referiu o acerto de propina em 06 contra-
tos celebrados entre a ODEBRECHT e as Diretorias de Abastecimento e de Serviços da 
PETROBRAS, a saber: contrato n° 0800.0035013.07.2, firmado pelo Consórcio CON-
PAR (ODEBRECHT, OAS, UTC), concernente à REPAR; contratos n° 0800.0055148.09.2 
(posteriormente  renumerado  para  8500.0000056.09.2)  e  8500.0000057.09.2 
(0800.0053456.09.2  ou  0800.0087625.13.2102),  firmados  pelo  consórcio  RNEST-CO-
NEST (ODEBRECHT e OAS),  concernentes à RNEST; contrato nº 0858.0069023.11.2, 
celebrado pelo Consórcio Pipe Rack (ODEBRECHT, UTC e MENDES JUNIOR), concer-
nente ao COMPERJ; contrato nº 0858.0072004.11.2, celebrado pelo Consórcio TUC 
Construções  (ODEBRECHT,  UTC  e  PPI),  concernente  ao  COMPERJ;  e  contrato  nº 
0801.0028225.06.2, celebrado pelo Consórcio OCCH (ODEBRECHT, CAMARGO COR-
REA e HOCHTIEF). Houve, ainda, de acordo com a denúncia, o acerto de vantagens 
indevidas em 13 aditivos ao  contrato n° 0800.0035013.07.2, celebrados pelo Consór-
cio CONPAR, bem como em 2 aditivos ao contrato nº 0801.0028225.06.2, celebrado 

102 Conforme anteriormente informado (vide p. 94 da denúncia), de acordo com informações presta-
das pela PETROBRAS, os números 0800.0053456.09.2 / 8500.0000057.09.2 / 0800.0087625.13.2 refe-
rem-se a um mesmo contrato: “Os ICJs distintos referem-se ao período da RNEST como unidade autô-
noma, até a incorporação pela PETROBRAS (Dez/2013). Neste caso, tivemos um primeiro ICJ Petrobras 
(0800.0053456.09.2),  um  ICJ  RNEST  (8500.0000057.09.2)  e  um  segundo  ICJ  Petrobras  vigente 
(0800.0087625.13.2)”.
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pelo Consórcio OCCH.
Nesta seara, MARCELO ODEBRECHT, foi denunciado pela prática 

de 56 atos de corrupção ativa; MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO foram denunci-
ados pela prática de 55 atos de corrupção ativa; CÉSAR ROCHA foi denunciado pela 
prática de 18 atos de corrupção ativa;  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO foram 
acusados pela prática, respectivamente, de 19 e 17 atos de corrupção passiva, cada; e 
PAULO ROBERTO COSTA foi acusado pela prática de 1 ato de corrupção ativa.

Na mesma oportunidade, foram denunciados CELSO ARARIPE pela 
prática, por uma veze, do delito de corrupção passiva e PAULO BOGHOSSIAN pela 
prática, por três vezes, de corrupção ativa. Não obstante, foi a ação penal desmem-
brada em relação aos acusados, em decisão constante no evento 1047.

Os instrumentos e aditivos contratuais e documentos referentes aos 
procedimentos de licitação/negociação fornecidos diretamente pela  PETROBRAS103, 
corroboram não apenas datas, valores e objetos, mas também, consequentemente, o 
valor mínimo das propinas acordadas. Após a análise da prova, porém, deve ser con-
siderada a margem referencial das vantagens indevidas de 2% e não de 3%, como 
descrito na denúncia, o que será abaixo explicitado.

Absolutamente demonstrada,  assim, a  existência  dos 06 contratos, 
bem como dos 13 aditivos referidos na inicial, todos firmados no período em que 
PAULO ROBERTO COSTA ocupava a diretoria de Abastecimento e RENATO DUQUE a 
diretoria de Serviços da PETROBRAS. No que tange a PEDRO BARUSCO, note-se que 
não foi denunciado em relação aos contratos nº 0858.0069023.11.2, celebrado pelo 
Consórcio Pipe Rack (ODEBRECHT, UTC e MENDES JUNIOR) e nº 0858.0072004.11.2, 
celebrado pelo Consórcio TUC Construções (ODEBRECHT, UTC e PPI), ambos para a 
realização de obras no COMPERJ, vez que celebrados após sua saída da empresa. De-
monstrada, ainda, a existência dos outros quatro contratos referidos na denúncia – 
quais sejam, aqueles assinados pelos Consórcios CONPAR, RNEST-CONEST e OCCH – 
durante o período em que PEDRO BARUSCO exerceu o cargo de Gerente Executivo 
de Engenharia.

Quanto à materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva, a 
instrução demonstra que é certo que em todos eles houve acordo para recebimento 
de propina, na porcentagem mínima de 1%, para a Diretoria de Abastecimento, e 1%, 
para a Diretoria de Serviços. Neste sentido, mencione-se a planilha elaborada por PE-
DRO BARUSCO104, a qual comprova o delito de corrupção atinente à contratação dos 
Consórcios CONPAR, RNEST-CONEST e OCCH.

Tal prova é corroborada de forma categórica por  PAULO ROBERTO 
COSTA :

“Juiz Federal:- Essa ação penal aqui fala do contrato da  Petrobras com o consórcio  
Compar,  o  consórcio  Compar  é  Odebrecht,  UTC Engenharia  e  OAS,  execução  de  
obras do ISBL da carteira de gasolina e HDT da refinaria Presidente Getúlio Vargas,  
Repar, o senhor se recorda se nesse contrato houve pagamento de propina?
Interrogado:- Houve. Quando tinha consórcio, às vezes mesmo sem ter consórcio, de-

103Evento 3, ANEXO10, ANEXO11,  ANEXO98, ANEXO102 a ANEXO138, ANEXO144 e ANEXO145.
104Evento 3, ANEXO28.
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terminada empresa às vezes ficava responsável pelo pagamento, então, como essas  
empresas que foram citadas por vossa excelência todas elas participaram do cartel,  
tem afirmação positiva.
Juiz Federal:- Mas o senhor se recorda de detalhes, com quem o senhor negociou,  
quem efetuou o pagamento da propina para esse contrato? Se o senhor não se recor-
dar, o senhor diga que não se recorda.
Interrogado:- Não, a parte toda, vamos dizer, dos pagamentos quem recebia isso e  
quem negociava os pagamentos era o José Janene e depois o Alberto Youssef, o deta-
lhamento de pagamento eu não tinha e não tinha esse tipo de controle.
Juiz Federal:- Depois consta aqui também contrato da Petrobras com o consórcio  
Rnest/Conest, Odebrecht e OAS, implantação das UDAS e UHDT da refinaria do Nor-
deste, Abreu e Lima, o senhor saberia me dizer se nesse houve pagamento?
Interrogado:- Houve pagamento na mesma sistemática do anterior que eu mencionei  
aí, do Paraná, da Repar.
Juiz Federal:- Depois consta aqui contrato da Petrobras com o consórcio Pipe Rack no  
Comperj,  Odebrecht,  UTC Engenharia e Mendes Junior,  execução do EPC do Pipe  
Rack no Comperj, o senhor se recorda se nesse caso houve?
Interrogado:- Houve pagamento também, na mesma sistemática.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras com o consórcio TUC Construções, unidade de  
vapor do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Odebrecht, UTC Engenharia e  
PPI, Projetos de Plantas Industriais Ltda., o senhor recorda se nesse caso houve?
Interrogado:- É, da PPI eu não tenho conhecimento, mas as duas outras empresas  
sim.
(…)
Ministério Público Federal:- Com relação a essas obras das refinarias, que foram refe-
ridas pelo doutor, com relação ao consórcio Compar, a obra de ISBL carteira de gaso-
lina, Rnest/Conest, UDA, UHDT, UGH, e as obras do Comperj, Pipe Rack e construção  
de unidades de geração de vapor, assim como no consórcio TUC, todas essas obras  
foram objeto, foram tratadas no cartel?
Interrogado:- Sim, correto.
Ministério Público Federal:- Todas essas contratações decorrem do cartel?
Interrogado:- Correto.”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

No mesmo sentido, colocam-se as declarações de ALBERTO YOUS-
SEF:

Juiz Federal:- Nessa ação penal tem uma referência aqui alguns contratos específicos  
da Odebrecht com a Petrobras, então, o primeiro deles, contrato da Petrobras com o  
consórcio  Compar  que seria  da  Odebrecht,  UTC Engenharia  e  OAS,  execução  de  
obras ISBL na refinaria Getúlio Vargas, a Repar, o senhor se recorda se nesse contrato  
específico houve pagamento de propina?
Interrogado:- Houve. Parte dessa propina eu recebi da UTC Engenharia e, se eu não  
me engano, parte foi paga numa conta do senhor Rafael Ângulo que ele movimenta-
va com o senhor José Janene.
Juiz Federal:- Parte o senhor recebeu também da Odebrecht?
Interrogado:- Que eu me lembre, a Odebrecht, acho que nesse contrato da Compar  
pagou tudo lá fora nessa conta que o senhor Rafael Ângulo detinha.
Juiz Federal:- Então quem pagou foi quem, a Odebrecht, a UTC e a OAS, ou somente  
a Odebrecht?
Interrogado:- Neste contrato só foi Odebrecht e UTC, que eu me lembro.

  206/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- E como foi isso dividido, meio a meio, o senhor se recorda?
Interrogado:- Se eu não me engano foi meio a meio.
Juiz Federal:- Eu vou em todos os contratos aqui, depois eu entro em detalhes dos  
pagamentos. Contrato da Petrobras consórcio Rnest e Conest, Odebrecht e OAS, para  
implantação da UDA e o HDT na refinaria Nordeste, Abreu e Lima, na Rnest.
Interrogado:- Também teve.
Juiz Federal:- O senhor se recorda quem efetuou o pagamento da propina nesse caso,  
foi a Odebrecht, foi a OAS ou se foi o consórcio?
Interrogado:- Parte foi feito pelo consórcio Conest, que era se eu não me engano a  
parte da OAS, e parte foi feito pela Odebrecht lá fora, alguma coisa, e alguma coisa  
entregue em reais no escritório também.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras consórcio Pipe Rack, Odebrecht, UTC e Mendes  
Junior, o Pipe Rack do Comperj.
Interrogado:- Foi recebido parte, eu não estou muito lembrado se foi 100% pago pela  
Odebrecht ou se a UTC pagou também parte disso, mas eu lembro que o recebimen-
to da Odebrecht veio via reais no escritório parte, e parte também foram indicadas  
contas lá fora para que eles pudessem fazer o pagamento.
Juiz Federal:- Depois,  consórcio TUC Construções,  Odebrecht/UTC, PPI,  Projetos de  
Plantas Industriais, unidade de geração de vapor e energia do complexo petroquími-
co do Rio de Janeiro.
Interrogado:- Este contrato das utilidades eu recebi parte da Odebrecht, que eu me  
lembro, porque na verdade o Paulo Roberto Costa destinou esses recursos, a maioria  
desses recursos para que fosse resolvido um problema com o, na época, governador  
Eduardo Campos, se eu não me engano.
Juiz Federal:- Esse do consórcio TUC?
Interrogado:- Não, Eduardo Campos não, o governador do Rio de Janeiro, que o vice-
governador era o Pezão e o, não estou lembrado do nome do governador agora, mas  
era do governo do Rio de Janeiro.
Juiz Federal:- Nesses 4 contratos que eu passei para o senhor o montante da propina  
foi em torno desse 1% mesmo?
Interrogado:- Olha, se eu não me engano era 30 milhões que tinha ficado este acerto  
e, se eu não me engano, o que foi direcionado para que eu pudesse receber foi cerca  
de 7 milhões e meio de reais.
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios ou o senhor está falando só do  
consórcio TUC?
Interrogado:- Estou falando só do consórcio TUC, das utilidades.
Juiz Federal:- Do Compar o senhor se recorda quanto foi mais ou menos o valor?
Interrogado:- Foi 10 milhões de cada empresa do consórcio Compar.
Juiz Federal:- Do consórcio Rnest/Conest?
Interrogado:- Consórcio Rnest/Conest foi, na verdade era para ser 45 milhões, teve  
um acordo entre o doutor Paulo Roberto Costa e Eduardo Campos, na época gover-
nador de Pernambuco, e aí inclusive houve até uma confusão por conta desses valo-
res e nós recebemos só 20 milhões.
Juiz Federal:- E no Pipe Rack do Comperj, o senhor se recorda quanto foi?
Interrogado:- Era para ser recebido 18 milhões e pouco, foi dado um desconto e ficou  
por 15 milhões, sendo que parte disso foi entregue aqui no Brasil em reais e parte foi  
pago lá fora.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Quanto à Diretoria de Serviços, o acerto do pagamento de propinas 
restou comprovado pelas declarações de PEDRO BARUSCO:
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“Juiz Federal:- Mais pra frente lá, eu até fiz um ticket, nas páginas um pouco mais  
adiante, são as obras da Odebrecht que interessam a esse processo aqui. A antepen-
última página, tem lá Odebrecht e OAS, consórcio Conest, UHDT, houve pagamento  
de comissão, propina, nesse caso?
Interrogado:- Meritíssimo, olha, eu não recebi nesse caso.  Eu acredito que tenha  
havido porque esse contrato foi assinado já em 2010. Eu não recebi nada dele,  
inclusive estava se discutindo muito esse contrato e quando eu saí eu não tinha rece-
bido nada desse contrato. Por isso até eu coloquei... eu não coloquei aqui como é que  
foi a divisão porque tanto os Rnest quanto os Comperj eu não recebi nada.
Juiz Federal:- Da Rnest o senhor não recebeu?
Interrogado:- Não.
(…)
Juiz Federal:- E o Compar aqui?
Interrogado:- Recebi, mas eu não lembro como é que foi a divisão.
Juiz Federal:- Esse o senhor recebeu?
Interrogado:- Recebi.
Juiz Federal:- O senhor colocou 2, aqui teve Abastecimento e...
Interrogado:- Sim. Provavelmente foi esse aqui, 1 "PR" e 1 para "Área de Serviços",  
mas eu não me lembro como é que foi dividido essa Área de Serviços.”
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Quanto às declarações do ex-Gerente Executivo de Engenharia desta-
cadas, são necessários dois esclarecimentos. Inicialmente, impende observar que o 
fato de o pagamento das vantagens indevidas, decorrentes dos contratos celebrados 
pelo Consórcio RNEST-CONEST para a execução de duas obras na RNEST, não ter 
sido efetuado a PEDRO BARUSCO antes de sua saída da PETROBRAS, não significa 
que a promessa de pagamento não tenha ocorrido. Pelo contrário, conforme resta 
evidente pela leitura do interrogatório do acusado, as vantagens foram solicitadas 
pelos funcionários da PETROBRAS – RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO – e pro-
metidas pelos executivos da ODEBRECHT:

 “Juiz Federal:- Enquanto o Ministério Público dá uma olhadinha aqui, eu só vou pe-
dir um esclarecimento que me ocorreu aqui, o senhor mencionou que dessas obras  
do Rnest o senhor não chegou a receber a propina, que o senhor teria saído, os con-
tratos que eu vejo aqui, a data das assinaturas deles, desse do Rnest e Conest, UDA e  
UHDT, são de 10 de dezembro de 2009, mesmo assim o senhor não recebeu?
Interrogado:- Não. Era assim, Meritíssimo, a propina não era acertada antes da lici-
tação. A propina era acertada depois, aí se acertava e não era assim, no começo era  
mais fácil, depois nessa fase do Rnest e do Comperj já foi mais difícil porque a nego-
ciação também, esse embate foi bastante duro. Essa negociação nunca ficou muito  
clara, e normalmente começava a receber quando as empresas começassem a rece-
ber, então houve a mobilização e tal, assim, só sei que eu não recebi desses  
contratos.
(…)
Juiz Federal:- Mas houve alguma recusa do pagamento de propina, chegou a  
ser negociado ou o que aconteceu, ou o senhor se recorda?
Interrogado:- Foi negociado, mas vamos revisar porque está difícil, ficou uma  
situação indefinida, eu acabei saindo e não recebi.
Ministério Público Federal:- Mas houve uma promessa?
Interrogado:- Nenhuma promessa, era uma discussão "vai ser 1, vai ser 0,9, va-
mos pagar, não vamos pagar, está difícil, a obra é muito difícil e tal, mas a  
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gente vai, vamos deixar a obra pegar ritmo". Não houve uma definição, ficou  
indefinido.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Em segundo lugar, é evidente que não há, na tabela de PEDRO BA-
RUSCO,  referência ao pagamento de vantagens indevidas decorrente das contrata-
ções dos Consórcios Pipe Rack e TUC, vez que ambos os contratos foram celebrados 
após sua aposentadoria da PETROBRAS. Diga-se o mesmo em relação ao seu depoi-
mento, em que negou ter recebido referidos valores.

Tal, porém, não obsta a comprovação do delito de corrupção pratica-
do tanto por  RENATO DUQUE, quanto pelos executivos da ODEBRECHT. O próprio 
PEDRO BARUSCO confirmou que as empresas cartelizadas prometeram e pagaram 
propina em decorrência das contratações para a construção do COMPERJ:

Ministério Público Federal:- No seu termo de colaboração número 5, um dos princi-
pais contratos da Diretoria de Abastecimento que geraram valores pagos a título de  
propina, afirma que foram os contratos dos grandes pacotes de obras da Rnest, do  
Comperj, além dos pacotes de grande porte em algumas refinarias como Replan, Re-
vapi, Reduc, Relan e Repar, o senhor confirma?
Interrogado:- Confirmo.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Em adição, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF admitiram a 
promessa, a negociação e o efetivo pagamento de vantagens indevidas à Diretoria de 
Abastecimento em decorrência das contratações dos Consórcios Pipe Rack e TUC. 
Considerando-se que o pagamento era realizado a ambas as diretorias, quando de 
contratos cujo cliente era Abastecimento, resta comprovada também a materialidade 
do delito de corrupção ativa, por haver promessa de pagamento de vantagens inde-
vidas a RENATO DUQUE.

A materialidade dos delitos em comento resta ainda mais evidente 
no que tange à contratação dos Consórcios CONPAR, PIPE RACK e TUC. Nos dois pri-
meiros casos, o procedimento licitatório foi cancelado devido ao fato de as propostas 
apresentaram preço excessivo. Já o Consórcio TUC nem mesmo teve que participar 
de procedimento licitatório.

Especificamente no que tange ao CONPAR, conforme demonstrado 
na denúncia e corroborado pelos documentos juntados ao evento 3 (ANEXO97, ANE-
XO98, ANEXO100 e ANEXO101), verificou-se que, na fase de negociação direta, não 
apenas houve substancial alteração das condições contratuais, de modo que não po-
deria ter a contratação ocorrido, como tais alterações aumentaram de modo substan-
cial o risco e a responsabilidade atribuídos à PETROBRAS. Houve, portanto, efetiva 
atuação de funcionários da PETROBRAS –  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO  e 
PAULO ROBERTO COSTA – no sentido de garantir a contratação do consórcio escolhi-
do no âmbito do cartel como vencedor da obra em comento. Tal atuação é compro-
vada pelo DIP ENGENHARIA 000289/2007, assinado por PEDRO BARUSCO e o então 
Gerente Executivo de Abastecimento, em que se solicita a instauração de procedi-
mento de negociação direta, sendo certo que RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO 
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COSTA não apenas tinham conhecimento, como concordaram com o favorecimento 
às empresas membro do consórcio.

Note-se que nesta contratação, ademais,  a testemunha SÉRGIO DE 
ARAÚJO COSTA afirmou, quando de seu depoimento, que o valor de contratação es-
tava acima do limite estabelecido pela PETROBRAS. Não obstante tenha sido a infor-
mação incluída no relatório final do procedimento de negociação direta, ordens su-
periores determinaram que fosse suprimida. Ademais, mencionou outras irregularida-
des no procedimento de contratação. Neste sentido:

Ministério Público Federal:- Com relação à contratação do consórcio COMPAR, o se-
nhor se recorda de ter apresentado relatório sobre essa contratação, se estava tudo  
certo, o senhor apurou alguma irregularidade, especificamente se o valor que estava  
sendo aplicado pelo consórcio COMPAR estava dentro do limite de aceitação da pro-
posta, o senhor se recorda?
Depoente:- Essa licitação teve uma característica um pouco diferente, porque na pri-
meira rodada o preço veio um pouco acima daquilo que estava estimado e daí, por  
decisão gerencial, ele foi submetido, ou seja, o resultado da licitação foi submetido  
ao jurídico e foi feita em seguida uma negociação com a empresa com vistas a fazer  
uma redução do valor.
Ministério Público Federal:- E essa redução, como que aconteceu?
Depoente:- Olha, sinceramente, isso aí aconteceu há muitos anos e eu não tenho as-
sim uma lembrança muito boa desse fato.
Ministério Público Federal:- O senhor não se recorda exatamente, é isso?
Depoente:- Não me recordo, não me recordo. Eu me recordo, assim, das característi-
cas principais que foram essas, o preço veio muito alto, foi refeito, os cálculos foram  
revistos e tudo mais, e a gerência chegou a uma conclusão que deveria fazer uma  
consulta ao jurídico com vistas a aproveitamento do processo para poder fazer uma  
negociação e redução do preço.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de reuniões feitas entre representan-
tes da Odebrecht e o gerente executivo Pedro Barusco?
Depoente:- Não entendi.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de ter presenciado ou tomado  
conhecimento de reuniões realizadas na sala do gerente executivo Pedro Ba-
rusco?
Depoente:- Sim, recordo, inclusive participei.
Ministério Público Federal:- E essas reuniões tinham qual objetivo?
Depoente:- Me recordo de uma reunião, que foi a última, onde foi definido o  
valor a ser contratado, a comissão estava toda presente na sala do Pedro Ba-
rusco, e Fernando Beato era o nosso chefe acima do meu gerente,  e o Fernan-
do Beato definiu que a licitação estava encerrada porque ele concordava com  
o valor que tinha sido proposto. Inclusive, eu até fiz um comentário na ocasi-
ão com meu gerente imediato de que o Fernando Beato não fazia parte da co-
missão, por ele ser chefe do meu chefe ele achou no direito de definir, eu fui  
inclusive contra essa definição, porque a comissão deveria ter recebido a pro-
posta, recebido o valor, conversado a respeito, avaliado, para depois fazer o  
fechamento ou não.
Ministério Público Federal:- Mas esse valor superava o limite de aceitação ou  
não superava?
Depoente:- Olha, esse valor, parece-me que depois houve algum acerto, mas esse va-
lor estava zero vírgula alguma coisa por cento além daquilo que deveria ser.
Ministério Público Federal:- Acima?
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Depoente:- Acima da estimativa, não me recordo bem se era 0,3, 0,2, alguma coisa  
assim, mas estava acima.
Ministério Público Federal:- O senhor, aqui no depoimento, o senhor mencionou  
que de acordo com o entendimento do senhor o contrato não poderia ter sido  
celebrado por ultrapassar esse limite e que o senhor teria colocado essa infor-
mação no relatório,  e teriam mandado o senhor suprimir essa informação,  
isso é verdade?
Depoente:- É verdade.
Ministério Público Federal:- Como foi isso, por que mandaram o senhor suprimir essa  
informação?
Depoente:- Eu era um agente, eu não tinha poder de decisão.
Ministério Público Federal:- Mas esse fato era verdadeiro?
Depoente:- Verdadeiro.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda de ter tido pressão do senhor Paulo  
Roberto Costa para assinatura desse contrato?
Depoente:- Não diretamente,  porque eu não tinha acesso,  eu não tinha nenhum  
acesso à diretoria, o meu acesso era somente ao meu gerente imediato, o José Paulo  
Assis, que era também subordinado ao Fernando Beato.
Ministério Público Federal:- Porque consta aqui no depoimento o senhor que o dire-
tor Paulo Roberto Costa estava cobrando a assinatura do contrato.
Depoente:- É. Eu demorei a fazer o relatório, porque eu fazia todos os relatóri-
os das licitações, e esse relatório eu demorei bastante porque eu questionei  
uma série de fatos e eu fui pressionado a soltar o relatório.
Ministério Público Federal:- Entendi. Então o senhor poderia declinar os fatos que o  
senhor questionou?
Depoente:- Esse, por exemplo, do valor, eu questionei o fato de ter sido a nego-
ciação fechada pelo Fernando Beato que não deveria, questionei o fato de ter  
ultrapassado o valor da estimativa e questionei o fato da pressa, por que de  
ter pressa? Se levou tanto tempo para se fazer uma licitação de repente tinha  
que fechar correndo.
Ministério Público Federal:- E essa pressa era de quem?
Depoente:- A pressa eu não sei de quem era, mas eu era subordinado diretamente ao  
Assis.
Ministério Público Federal:- E essa pressão, o senhor sentiu essa pressão...?
Depoente:- Essa pressão, o Assis me falou até diversas vezes...
Ministério Público Federal:- Para contratação do consórcio COMPAR?
Depoente:- "Larga tudo o que estiver fazendo, fecha esse relatório, a diretoria está  
querendo esse relatório o mais rápido possível". Mas eu não tinha acesso direto à di-
retoria.
Ministério Público Federal:- Só mais uma questão, o senhor também fez menção  
a reuniões de negociação do consórcio COMPAR realizados fora da REPAR,  
onde elas eram realizadas, o senhor se recorda?
Depoente:- Foram realizadas num hotel que eu não me recordo o nome aqui  
em Curitiba, foi realizada uma outra em São Paulo, foi realizada uma na pró-
pria REPAR e...
Ministério Público Federal:- Essas reuniões em hotel eram usuais no procedimen-
to regular?
Depoente:- Não, não. Não.
(trecho do depoimento de SÉRGIO DE ARAÚJO COSTA, reduzido a termo no evento  
654)

LUIZ ANTÔNIO SACAVAZZA, outra testemunha, confirmou a existên-
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cia de pressão “de cima”, para que fosse a contratação do Consórcio CONPAR efetiva-
da:

Ministério Público Federal:- Senhor Luiz, o senhor foi ouvido na comissão interna de  
apuração da REPAR e eu gostaria de saber do senhor, eu tenho aqui o termo de de-
claração do senhor, o senhor fez uma declaração no sentido de que "havia uma pres-
são da sede para dar andamento à contratação do consórcio COMPAR", exatamente  
que pressão é essa, o que ocorreu, eu queria que o senhor detalhasse?
Depoente:- Eu não usei exatamente essa expressão “da sede”, eu usei “de cima”.
Ministério Público Federal:- De cima...
Juiz Federal:- Só, senhor Luiz, por gentileza, próximo ao microfone que ela é gravada.
Depoente:- Eu não usei a expressão especificamente “da sede”, “de cima”, até 
porque lá existia uma estrutura muito hierárquica, até onde eu chegava dire-
tamente era o gerente da implementação de empreendimentos da engenharia,  
que era o Assis, mas o...
Ministério Público Federal:- Certo. E como é que era essa pressão?
Depoente:- Era visível ali que havia, dava para sentir que havia pressão.
(trecho do depoimento de LUIZ ANTÔNIO SACAVAZZA, reduzido a termo no evento  
654)

Já o Consórcio PIPE RACK foi contratado via negociação direta, tendo 
a justificativa apresentada pela PETROBRAS sido de que sua rápida contratação era 
necessária, pois representava situação crítica para o início das operações do COM-
PERJ. Não obstante, conforme apurado pela CIA do COMPERJ (relatório final encon-
tra-se no evento 3, ANEXO11), houve desajuste nos prazos de execução dos diferen-
tes contratos celebrados para a construção do complexo petroquímico e o desloca-
mento das contratações em relação ao cronograma da obra, de modo que a justifica-
tiva para a dispensa de licitação à época apresentada não se sustenta. Observa-se, 
portanto, mais uma vez a atuação efetiva de  RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO 
COSTA em favor das empresas membro do cartel, dentre elas a ODEBRECHT, vez que 
o DIP 000379/2011 (evento 3, ANEXO125) solicitando a dispensa de licitação e a con-
tratação direta foi assinado pelos gerentes executivos a eles subordinados.

A contratação do Consórcio TUC, por sua vez, ocorreu diretamente 
via negociação direta, com dispensa de licitação. A justificativa apresentada, à época, 
foi a necessidade de contratação iminente (evento 3, OUT 128 e OUT129). Não obs-
tante, a justificativa não se sustenta, conforme apontado em sede do Relatório Final 
da CIA do COMPERJ (evento 3, ANEXO11, p. 50):

A CIA ao examinar as justificativas apresentadas para a contratação direta entende  
haver evidências no sentido de que os gestores não possuíam, na época da contrata-
ção, a segurança necessária no cronograma de partida do COMPERJ que justificasse  
a contratação direta. Este entendimento é reforçado se considerados os possíveis im-
pactos de situações que não possuíam solução definida, à época da contratação, tais  
como: a estratégia de contratação da Unidade de Geração de Hidrogênio, a constru-
ção do emissário para transporte de efluentes e dos dutos para transportar o óleo a  
ser  processado, bem como a conclusão das obras das tubovias e pipe rack e o trans-
porte dos equipamentos UHOS. O conhecimento dessas questões, que estavam sujei-
tas a riscos  não  considerados,  na  época  da  contratação  da  construção  da Cen-
tral  de  Utilidades,  fragiliza o argumento para a contratação direta e dá margem a  
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questionamentos de que a PETROBRAS se baseou em prazos que dificilmente poderi-
am ser assegurados.

Em adição, foram constatadas irregularidades também no procedi-
mento licitatório que culminou na contratação do Consórcio RNEST-CONEST. Confor-
me demonstra  a  denúncia,  corroborada pelos  documentos  juntados  no  evento  3 
(ANEXO10), as licitações inciais das obras de UDA e UHDT e UGHS foi cancelada, ten-
do sido realizados rebids. Não obstante, em desconformidade com a normativa da 
PETROBRAS, não foram contratadas novas empresas. Nesse sentido, colocam-se as 
declarações de GERSON LUIZ GONÇALVES:

Ministério Público Federal:- Entendi. Com relação ao procedimento licitatório, o se-
nhor se recorda se uma vez não tendo sucesso uma licitação, se foram convidadas  
outras empresas pra participar do novo procedimento licitatório?
Depoente:- O que ocorre é o seguinte, segundo o decreto 2.745, que rege o pro-
cedimento licitatório da companhia, se você tiver um problema com preços ex-
cessivos ou coisa parecida no primeiro processo licitatório, no segundo proces-
so você teria que convidar mais empresas pra tornar o processo mais competi-
tivo, vamos dizer assim, nesses casos aí não houve convite pra outras empre-
sas, as mesmas empresas que participaram do primeiro processo foram as que  
participaram do que chamam de rebide ou das re-licitações; no caso da UDA  
houve um caso e no caso da HDT houveram dois casos, duas re-licitações sem  
convites a novas empresas.
Ministério Público Federal:- Porque aqui nas alusões inclusive foi consignado situa-
ção de processos de contratação, acabaram sendo, apesar de re-licitados, foram con-
tratados no topo da estimativa, isso foge da normalidade, seria o esperado...?
Depoente:- Não, isso é algum sintoma de que, de que... Veja bem, você tem uma, dei-
xa eu tentar explicar, houve uma estimativa pra cada obra, essa estimativa foi no va-
lor 20, por exemplo, aí as propostas primeiras que vieram foram de 60, por exemplo,  
então ficou muito discrepante, 60% de diferença em relação à estimativa, então hou-
ve o rebide, por isso que tem, esse rebide foi no sentido de baixar os preços. Em algu-
mas situações tiveram que fazer novas negociações, e nessas negociações foram reti-
radas determinadas cláusulas que estavam levando à majoração dos preços, eram  
multas excessivas, eram prazos assim muito exíguos, então quando você tem muita  
exigência por parte da Petrobras para as empreiteiras, elas repassam isso para os  
preços propostos. Então depois ocorreram negociações e esses valores das propostas  
baixaram, baixaram, mas ainda estavam, por exemplo, no caso da UDA, houve já um  
rebaixamento no topo daquela margem que a Petrobras tem de mais 20 menos 15,  
ou seja, se um orçamento, se uma proposta for no valor inferior a 20% do topo ou  
15% acima do baixo, entre 15 mais 20, a proposta é considerada aceita. Então o que  
a gente percebeu é que essas renegociações caíam dentro da faixa aceitável pela Pe-
trobras, mas sempre beirando os 20 por cento. Não foi assim "ah, empatou com a  
proposta ou foi um valor inferior", sempre era o topo do mais 20 por cento.
Ministério Público Federal:- Apesar de terem sido baixadas as exigências?
Depoente:- É. Ocorreram negociações, baixaram-se exigências, houve várias mudan-
ças de projetos e tal, que fizeram com que os preços fossem baixados.
(…)

Defesa:- Senhor Gerson, com relação à questão que o juízo lhe perguntou, quanto à  
manutenção do mesmo número de convites quando do rebide. O senhor mesmo in-
formou pra mim, num momento anterior, em que os projetos ... houve a identificação  
de que haveria a necessidade de alteração do projeto em cada etapa dessa, da pri-
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meira colocação, depois do rebide. Se eu não me engano, eu gostaria que o se-
nhor me confirmasse,  pela prática e pelas regras da Petrobras,  quando há  
uma alteração do projeto há possibilidade de convidar as mesmas empresas,  
isso é fato?
Depoente:- Sempre pelo decreto 2.745 teria que se convidar uma a mais, pelo  
menos uma a mais.
Defesa:- Mesmo tendo havido alteração do projeto com redefinição de algumas  
normas?
Depoente:- É quando a proposta vem muito alta, aí o pessoal volta pra negoci-
ar, vai dizer “Pessoal, o negócio está muito alto, o que está pegando aí?”, en-
tão, é nesse momento  da negociação é que aparecem as empresas dizendo  
“Ah, mas isso aqui está assim, mas isso aqui está assado, isso aqui podia ser  
mudado, você podia tirar isso daqui e tal”, então, normalmente num segundo  
processo seria útil que tivesse uma empresa adicional pra não ficar preso sem-
pre às mesmas.
(trecho do interrogatório de GERSON LUIZ GONÇALVES, reduzido a termo no evento  
639)

O próprio  PEDRO BARUSCO admitiu que foi a nova licitação feita 
sem que novas empresas fossem convidadas. Ainda que o acusado tenha dado apa-
rência de licitude à iniciativa da PETROBRAS, fato é que a normativa da empresa foi 
desrespeitada:

Ministério Público Federal:- Nos contratos da Rnest e Conest, implantação de UHDT's  
e UGH's, todas as empresas que participaram da licitação eram do cartel, a primeira  
rodada de licitação, o menor valor estava 49,7% acima do patamar máximo, numa  
segunda rodada, esse valor ficou 19,9 % do valor máximo, essa segunda rodada não  
conteve outras empresas fora do cartel, por qual motivo?
Interrogado:- É o seguinte, quando a gente faz uma licitação, com um objeto mais  
simples, aí dá preço alto e, vamos dizer, a gente não está pressionado por prazo e tal,  
a gente normalmente, apesar de poder fazer uma contratação direta, normalmente,  
já gente fizer uma estatística vai verificar isso, normalmente fazia um rebide. Aí no  
rebide se colocava uma nova empresa, ou uma ou mais empresas, revisava a lista  
aumentando a competitividade. Mas quando a gente fazia isso a gente era obrigado  
a dar um prazo, no mínimo igual ao prazo anterior, que normalmente era 3, 4 meses,  
porque, como a gente está colocando um novo bide, um novo proponente, a gente  
tem que dar, vamos dizer, a mesma condição dele fazer a proposta que a gente deu  
para os outros atrás, para os outros anteriormente. Então isso fazia o que, fazia com  
que o processo licitatório se prolongasse demais. Então, nesse caso da Rnest, eu lem-
bro que a gente manteve a lista pra poder também dar menos prazos aos proponen-
tes, essa foi a razão que eu me lembro.
Ministério Público Federal:- Mas era necessário, segundo os regulamentos internos,  
chamar outra empresa para o rebide?
Interrogado:- Eu não sei se era mandatório, mas já era normalmente o que a gente  
fazia.
Ministério Público Federal:- Nesses casos não foram feitos?
Interrogado:- Não foram feitos, mas por esse motivo.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

No que tange à prova de autoria em relação aos contratos celebra-
dos pelos  Consórcios  CONPAR e RNEST-CONEST (2  contratos –  UDA's  e UHDT e 
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UGH's), fica evidente, no decorrer dos autos, a participação de  RENATO DUQUE e 
PEDRO BARUSCO, enquanto comandantes da Diretoria de Serviços, e PAULO ROBER-
TO COSTA, então Diretor de Abastecimento, ao receberem vantagens indevidas ofere-
cidas/prometidas pela ODEBRECHT na porcentagem mínima de 2% (1% para a Dire-
toria de Serviços e 1% para a Diretoria de Abastecimento), por intermédio, no caso da 
Diretoria de Abastecimento, do operador ALBERTO YOUSSEF105.

PAULO ROBERTO COSTA confessou o recebimento dos valores indevi-
dos, conforme trecho acima colacionado. 

Especificamente quanto à ALBERTO YOUSSEF, embora tenha a defesa 
alegado que sua participação se restringira à etapa de lavagem de capitais, tal argu-
mento não se sustenta. PAULO ROBERTO COSTA informou que a negociação e o pa-
gamento relativo às vantagens indevidas eram realizadas pelo operador financeiro:

Juiz Federal:- Mas, assim, reiterando aquela pergunta que eu fiz ao senhor, os deta-
lhes aqui das negociações e pagamentos de cada contrato o senhor não tem, então?
Interrogado:- Não, eu não tenho porque isso era conduzido diretamente ou pelo José  
Janene ou pelo Alberto Youssef, esse detalhamento.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

ALBERTO YOUSSEF, em adição, admitiu ter acordado com os executi-
vos da ODEBRECHT o pagamento dos valores:

Juiz Federal:- Nessa ação penal tem uma referência aqui alguns contratos específicos  
da Odebrecht com a Petrobras, então, o primeiro deles, contrato da Petrobras com o  
consórcio  Compar  que seria  da  Odebrecht,  UTC Engenharia  e  OAS,  execução  de  
obras ISBL na refinaria Getúlio Vargas, a Repar, o senhor se recorda se nesse contrato  
específico houve pagamento de propina?
Interrogado:- Houve. Parte dessa propina eu recebi da UTC Engenharia e, se eu não  
me engano, parte foi paga numa conta do senhor Rafael Ângulo que ele movimenta-
va com o senhor José Janene.
Juiz Federal:- Parte o senhor recebeu também da Odebrecht?
Interrogado:- Que eu me lembre, a Odebrecht, acho que nesse contrato da Compar  
pagou tudo lá fora nessa conta que o senhor Rafael Ângulo detinha.
Juiz Federal:- Então quem pagou foi quem, a Odebrecht, a UTC e a OAS, ou somente  
a Odebrecht?
Interrogado:- Neste contrato só foi Odebrecht e UTC, que eu me lembro.
Juiz Federal:- E como foi isso dividido, meio a meio, o senhor se recorda?
Interrogado:- Se eu não me engano foi meio a meio.
Juiz Federal:- Eu vou em todos os contratos aqui, depois eu entro em detalhes dos  
pagamentos. Contrato da Petrobras consórcio Rnest e Conest, Odebrecht e OAS, para  
implantação da UDA e o HDT na refinaria Nordeste, Abreu e Lima, na Rnest.
Interrogado:- Também teve.
Juiz Federal:- O senhor se recorda quem efetuou o pagamento da propina nesse caso,  
foi a Odebrecht, foi a OAS ou se foi o consórcio?
Interrogado:- Parte foi feito pelo consórcio Conest, que era se eu não me engano a  
parte da OAS, e parte foi feito pela Odebrecht lá fora, alguma coisa, e alguma coisa  

105Impende observar, nesta seara, que PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF foram julgados 
por estes atos de corrupção em sede dos autos nº 5083376-05.2014.404.7000.
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entregue em reais no escritório também.
(...)
Juiz Federal:- Do Compar o senhor se recorda quanto foi mais ou menos o valor?
Interrogado:- Foi 10 milhões de cada empresa do consórcio Compar.
Juiz Federal:- Do consórcio Rnest/Conest?
Interrogado:- Consórcio Rnest/Conest foi, na verdade era para ser 45 milhões, teve  
um acordo entre o doutor Paulo Roberto Costa e Eduardo Campos, na época gover-
nador de Pernambuco, e aí inclusive houve até uma confusão por conta desses valo-
res e nós recebemos só 20 milhões.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Especificamente quanto à Diretoria de Serviços, a prática do delito de 
corrupção passiva por PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, especificamente quan-
to às contratações dos Consórcios CONPAR e RNEST-CONEST (2 contratos) também 
restou comprovada:

“Juiz Federal:- Mais pra frente lá, eu até fiz um ticket, nas páginas um pouco mais  
adiante, são as obras da Odebrecht que interessam a esse processo aqui. A antepen-
última página, tem lá Odebrecht e OAS, consórcio Conest, UHDT, houve pagamento  
de comissão, propina, nesse caso?
Interrogado:- Meritíssimo, olha, eu não recebi nesse caso.  Eu acredito que tenha  
havido porque esse contrato foi assinado já em 2010. Eu não recebi nada dele,  
inclusive estava se discutindo muito esse contrato e quando eu saí eu não tinha rece-
bido nada desse contrato. Por isso até eu coloquei... eu não coloquei aqui como é que  
foi a divisão porque tanto os Rnest quanto os Comperj eu não recebi nada.
Juiz Federal:- Da Rnest o senhor não recebeu?
Interrogado:- Não.
(…)
Juiz Federal:- E o Compar aqui?
Interrogado:- Recebi, mas eu não lembro como é que foi a divisão.
Juiz Federal:- Esse o senhor recebeu?
Interrogado:- Recebi.
Juiz Federal:- O senhor colocou 2, aqui teve Abastecimento e...
Interrogado:- Sim. Provavelmente foi esse aqui, 1 "PR" e 1 para "Área de Serviços",  
mas eu não me lembro como é que foi dividido essa Área de Serviços.”
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Novamente, cabe observar que embora o pagamento não tenha sido 
efetivado no caso dos dois contratos celebrados entre a PETROBRAS e o Consórcio 
RNEST-CONEST,  houve  a  respectiva  oferta/promessa  por  parte  dos  executivos  da 
ODEBRECHT e solicitação/aceitação por parte de PEDRO BARUSCO e RENATO DU-
QUE. A ocorrência da negociação do pagamento da propina entre os executivos e os 
então funcionários da PETROBRAS foi, inclusive, confirmada por PEDRO BARUSCO:

 “Juiz Federal:- Enquanto o Ministério Público dá uma olhadinha aqui, eu só vou pe-
dir um esclarecimento que me ocorreu aqui, o senhor mencionou que dessas obras  
do Rnest o senhor não chegou a receber a propina, que o senhor teria saído, os con-
tratos que eu vejo aqui, a data das assinaturas deles, desse do Rnest e Conest, UDA e  
UHDT, são de 10 de dezembro de 2009, mesmo assim o senhor não recebeu?
Interrogado:- Não. Era assim, Meritíssimo, a propina não era acertada antes da lici-
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tação. A propina era acertada depois, aí se acertava e não era assim, no começo era  
mais fácil, depois nessa fase do Rnest e do Comperj já foi mais difícil porque a nego-
ciação também, esse embate foi bastante duro. Essa negociação nunca ficou muito  
clara, e normalmente começava a receber quando as empresas começassem a rece-
ber, então houve a mobilização e tal, assim, só sei que eu não recebi desses  
contratos.
(…)
Juiz Federal:- Mas houve alguma recusa do pagamento de propina, chegou a  
ser negociado ou o que aconteceu, ou o senhor se recorda?
Interrogado:- Foi negociado, mas vamos revisar porque está difícil, ficou uma  
situação indefinida, eu acabei saindo e não recebi.
Ministério Público Federal:- Mas houve uma promessa?
Interrogado:- Nenhuma promessa, era uma discussão "vai ser 1, vai ser 0,9, va-
mos pagar, não vamos pagar, está difícil, a obra é muito difícil e tal, mas a  
gente vai, vamos deixar a obra pegar ritmo". Não houve uma definição, ficou  
indefinido.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

PEDRO BARUSCO, em adição, afirmou que  RENATO DUQUE tanto 
participava das reuniões em que a propina era acertada, como era nelas representado 
pelo ex-Gerente Executivo de Engenharia:

Juiz Federal:- Mas essa questão das empresas do cartel?
Interrogado:- Das empresas do cartel, eu comecei na engenharia executiva, na ge-
rência executiva da engenharia em 2003. Em 2003 não houve quase nada, mas em  
2004 começou. Eu já tinha assim um relacionamento mais estreito com o diretor Re-
nato Duque, já tinha mais relacionamento com os representantes das empresas...
Juiz Federal:- E foi até 2011, até a sua saída?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- E como é que funcionava,  tinha uma regra em relação a essas co-
missões?
Interrogado:- Existia sim. Cada caso era um caso. Existiam algumas exceções ou mui-
tas exceções, vamos dizer, mas a regra básica era o seguinte: nas obras cujo cliente,  
cujo o dono da obra, o dono da instalação, era a Diretoria de Abastecimento, nor-
malmente tinha 2%, 1% ia para a Diretoria de Abastecimento e 1 % ia para a Dire -
toria de Serviços. Dentro da... eu não sei como é que era a divisão ou como é que era  
encaminhado na Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços, metade  
ia para o PT, para o partido, e a outra metade a gente chamava que ia pra casa.  
Dentro da casa havia uma divisão que às vezes variava, mas normalmente  
participava eu e o diretor Renato Duque.
(…)
Juiz Federal:- O senhor tratava dessas propinas para o senhor ou o senhor tra-
tava do partido, tratava também do senhor Renato Duque?
Interrogado:- A gente conversava sobre tudo, mas eu tratava basicamente da  
parte da casa.
Juiz Federal:- Da casa?
Interrogado:- É.
Juiz Federal:- Casa é o senhor e o senhor Renato Duque?
Interrogado:- Isso.
(…)
Juiz Federal:- O senhor Renato Duque fazia tratativas em separado com essas  
pessoas a respeito de propina ou o senhor que era interlocutor, vamos dizer,  
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também pra ele?
Interrogado:- Não, ele conversava também, conversava.
Juiz Federal:- Mas o senhor quando tratava desses assuntos tratava também da  
parte dele?
Interrogado:- Sim.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Ainda, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF informaram que 
as vantagens indevidas repassadas pelas empresas componentes do “CLUBE' eram 
percebidas também por funcionários da Diretoria de Serviços da PETROBRAS:

PAULO ROBERTO COSTA:  Juiz Federal:- Não,  a questão da propina em geral  nas  
obras da Petrobras?
Interrogado:- Não, a diretoria de serviços recebia, porque todas essas obras aí  
que foram mencionadas por vossa excelência foram executadas pela diretoria  
de serviços, as diretorias fins da Petrobras, como a diretoria de abastecimento,  
exploração e produção, gás e energia e internacional, quem prestava esse ser -
viço para fazer as obras, além de prestar serviços para fazer a obra, prestava  
serviço para fazer a licitação, tinha orçamento básico, fazia as obras, fiscali-
zava as obras, eram 100% feitas pela diretoria de serviços.
Juiz Federal:- E o senhor sabia na época que eles recebiam valores também?
Interrogado:- Sabia.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

ALBERTO YOUSSEF:  Juiz Federal:- Uma última questão aqui, o senhor sabe esse, já  
respondeu isso em outros depoimentos, mas, enfim, esses pagamentos à diretoria de  
abastecimento, os outros diretores também recebiam?
Interrogado:- Sim, a diretoria de serviços recebia pelas obras.
Juiz Federal:- E o senhor tinha conhecimento disso na época ou somente depois?
Interrogado:- Não, tinha conhecimento na época.
Juiz Federal:- E o senhor teve conhecimento disso por conta do que?
Interrogado:- Por  conta  dos  comentários  tanto  dos  empreiteiros,  tanto  do  senhor  
José, todo mundo sabia.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, 
PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE relativos à contratação do Consórcio CONPAR 
foi, ainda, confirmado por RICARDO PESSOA:

Ministério Público Federal:- E como é que era discutido o pagamento dessa propina  
com relação aos outros membros do consórcio, as outras empresas?
Depoente:- O consórcio geralmente se reúne e no caso, por exemplo, da Revap, posso  
citar um caso mais claro, da REPAR, uma empresa se encarregava de um dos consór-
cios por ela ter sido cobrada e nós ficaríamos com a outra diretoria porque estavam  
sendo cobradas por essa diretoria. Então, por exemplo, na REPAR nós ficamos encar-
regados de pagar a diretoria de abastecimento e a Odebrecht ficou encarregada de  
resolver o problema da diretoria de serviços, como um depois não falava com o outro  
eu não tenho como afirmar se alguém pagou, nós pagamos o que nós combinamos  
de pagar.
Ministério Público Federal:- Mas foi tratado isso entre principalmente a UTC e a Ode-
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brecht?
Depoente:- Sim. E a OAS também.
(trecho do interrogatório de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

Da mesma forma, no que tange à prova de autoria em relação aos 
contratos celebrados pelos Consórcios PIPE RACK e TUC, fica evidente, no decorrer 
dos autos, a participação de RENATO DUQUE, enquanto comandante da Diretoria de 
Serviços, e PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento, ao receberem 
vantagens indevidas oferecidas/prometidas pela ODEBRECHT na porcentagem míni-
ma de 2% (1% para a Diretoria de Serviços e 1% para a Diretoria de Abastecimento), 
por intermédio, no caso da Diretoria de Abastecimento, do operador ALBERTO YOUS-
SEF106.

PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF admitiram o recebi-
mento das vantagens indevidas, conforme trechos de depoimento colacionados aci-
ma (vide transcrição de evento 1046).

RICARDO PESSOA confirmou o repasse dos valores pelo Consórcio 
TUC tanto à Diretoria de Abastecimento, corroborando as provas referentes a PAULO 
ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, como à Diretoria de Serviços:

Ministério Público Federal:- Perfeito. Com relação ao consórcio TUC da Comperj.
Depoente:- O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa...
Ministério Público Federal:- Pode contar.
Depoente:- Mas também houve pagamento de propina, nesse caso nós ficamos  
encarregados de pagar a diretoria de serviços, senhor João Vaccari e ao Barus-
co, nós fizemos esse pagamento, isso consta do meu termo de colaboração. A  
diretoria de abastecimento não ficou ao nosso cargo e ficou a cargo do Márcio  
resolver o que fazer.
Ministério Público Federal:- Essa negociação de pagamento de propina, enfim,  
eu vou repetir, mas ela foi pactuada entre todos os participantes?
Depoente:- Sim. Até porque o custo era do consórcio.
(trecho do interrogatório de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

Note-se, novamente, que  PEDRO BARUSCO representava  RENATO 
DUQUE nas tratativas acerca do pagamento das vantagens indevidas, conforme aci-
ma descrito. Em adição, observe-se que PEDRO BARUSCO não foi denunciado pela 
prática do delito em questão, uma vez que a assinatura do contrato entre o consórcio 
e a PETROBRAS ocorreu após sua saída da empresa, sendo que também firmou acor-
do com o Ministério Público Federal. Tal, porém, não significa que não tenha partici-
pado das negociações de promessa/pagamento e aceitação/recebimento da propina.

Outra testemunha de acusação, qual seja, JULIO CAMARGO, também 
confirmou a promessa de pagamento de vantagens indevidas a  PAULO ROBERTO 
COSTA e RENATO DUQUE em decorrência da contratação do Consórcio TUC, a qual 
foi aceita pelos então funcionários da PETROBRAS:

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou também que o senhor fazia  

106Impende observar, nesta seara, que PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF foram julgados 
por estes atos de corrupção, respectivamente, em sede dos autos nº 5083401-18.2014.404.7000 e 
nº 5083258-29.2014.404.7000.
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algumas reuniões com as outras empresas, algumas empreiteiras, o senhor chegou a  
fazer reunião com empresas do grupo Odebrecht?
Depoente:- Sim, nós participamos juntos de um consórcio, cuja obra inicialmente era  
conhecida como utilidades do Comperj, uma vez que a ideia inicial era a gente fazer  
a construção da unidade de hidrogênio e de tratamento de água e vapor para o  
complexo do Comperj. A primeira ideia também é que nós seríamos um... teríamos  
um grupo de investidores que iriam construir essas unidades, tanto de hidrogênio  
como de águas e afluentes e vapor, iríamos operar essas unidades, iríamos vender à  
Petrobras como tarifa. Essa ideia teve um caminho discutido dentro da Petrobras du-
rante aproximadamente 5 anos, obtendo aprovações durante todas as etapas desse  
projeto, mas finalmente, na última decisão de diretoria, a diretoria financeira da Pe-
trobras entendeu que esse projeto ele não tinha a eficácia suficiente para cobrir o  
eventual risco que a Petrobras poderia ter em terceirizar essas 2 atividades, então a  
diretoria de serviços foi contra a terceirização dessas 2, desse tipo de modalidade,  
que chama-se basicamente BOT e preferiu voltar ao sistema original de contratação  
da Petrobras. Como isso, como já narrei, demorou 5 anos, essa decisão, e os projetos,  
tanto a planta de hidrogênio como para águas e afluentes fomos nós, o nosso con-
sórcio que desenvolveu desde o projeto básico até o projeto de detalhamento, a Pe-
trobras ficou num problema porque ela não tinha o projeto, se tivesse que começar  
daquele momento demoraria aproximadamente 2 anos para ter esse projeto em suas  
mãos, e findo esse momento ela teria ainda o tempo para contratação da obra. En-
tão, entendeu naquele momento a diretoria executiva da Petrobras que considerando  
que o sistema de terceirização não tinha sido aprovado pela Petrobras, o que seria a  
melhor opção naquele momento seria uma contratação com dispensa de licitação  
devido à necessidade de se ter essa unidade pronta, aliás era a 1ª (primeira) unidade  
que deveria estar pronta, para que o Comperj pudesse iniciar as suas atividades. En-
tão, nesse consórcio, que era formado pela Toyo Japão, pela UTC e pela Odebrecht,  
nós tivemos várias reuniões, tanto na primeira etapa como depois, na hora da con-
tratação, através de uma contratação direta pela Petrobras.
Ministério Público Federal:- E como foi acertada essa contratação direta com a Petro-
bras, o senhor fez reuniões com diretores, como é que foi?
Depoente:- Sim, foram feitas reuniões basicamente com a área de serviços e enge-
nharia da Petrobras e com a área de abastecimento, que era a área que era dona do  
projeto, então nós tivemos reuniões tanto com uma como com a outra área.
Ministério Público Federal:- Com quem? O senhor falou que fez reuniões com a área,  
mas quem foram as pessoas que participaram dessas reuniões?
Depoente:- Pela Toyo eu participei, pela UTC participou o doutor Ricardo Pes-
soa e pela Odebrecht participou o doutor Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Certo. E pelas diretorias?
Depoente:- Pela diretoria, nesse caso, foi diretamente com o doutor Renato Du-
que.
Ministério Público Federal:- Certo. E pela diretoria de abastecimento?
Depoente:- Doutor Paulo Roberto.
Ministério Público Federal:- Nessas reuniões também foi veiculada a pactuação  
de pagamento de vantagem indevida, de propina?
Depoente:- Sim, foi conversado...
Ministério Público Federal:- Foi acertado o pagamento?
Depoente:- Foi. Basicamente na área de engenharia tenho certeza que estáva-
mos nós três...
Ministério Público Federal:- Nós três, o senhor poderia repetir quem eram as pes-
soas?
Depoente:- Doutor Márcio Faria, doutor Ricardo Pessoa e eu.
Ministério Público Federal:- Certo.
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Depoente:-  Na área de engenharia eu me lembro que houve uma reunião na  
sala do doutor Duque, onde estávamos nós 3 e acertamos então o pagamento  
de uma contribuição de aproximadamente 1%  (um por cento) para...
Ministério Público Federal:- Contribuição, propina?
Depoente:- Sim. Para a área de engenharia. Na área de abastecimento, eu não  
tenho certeza se isso foi determinado em conjunto, eu conversei com o doutor  
Paulo, depois conversou o doutor Márcio, depois conversou o doutor Ricardo;  
acho que na área de abastecimento não houve uma conversa, mas ficou con-
sumado...
Ministério Público Federal:- Todos sabiam que estava sendo paga?
Depoente:- Todos sabiam exatamente que teria sido combinado também o pa-
gamento de 1%  (um por cento) para área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda, foi feito pagamento na mesma sis-
temática das outras vezes que o senhor mencionou?
Depoente:- Perdão...
Ministério Público Federal:- O pagamento foi feito da mesma forma que das outras  
vezes?
Depoente:- Depois que foi determinado o valor e foi feito o compromisso, eu não  
participei da operacionalização do pagamento, isso ficou como missão do dou-
tor Márcio junto à Odebrecht e missão do doutor Ricardo junto à UTC. Eu, ape-
sar de ter conhecimento daquilo que foi combinado, eu não participei neste  
caso da liquidação desses valores.
(trecho do interrogatório de JULIO CAMARGO, reduzido a termo no evento 553)

Quanto ao Consórcio PIPE RACK, o RICARDO PESSOA confirmou a 
promessa/oferta e a consequente solicitação/aceitação por parte dos funcionários da 
PETROBRAS, embora acreditasse que os pagamentos não tenham sido efetuados:

Ministério Público Federal:- Com relação ao consórcio Pipe Rack?
Depoente:- Também, mas no caso do Pipe Rack eu não sei lhe informar, mas,  
na minha opinião, não houve pagamento de propina porque já estava fora do  
prazo, e já não estava mais lá, nem o diretor, nem o Barusco, nem o diretor  
Duque, eu acho que quando a gente começou essa obra eles já tinham saído  
ou estavam saindo, uma coisa assim, eu não me recordo, nem tenho controle  
de nenhum pagamento de propina no Pipe Rack, se tiver eu posso lhe infor-
mar.
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

Tal demonstra que houve ao menos a promessa do pagamento da 
propina a RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio 
de ALBERTO YOUSSEF, a qual foi por eles aceita e, no caso do ex-Diretor de Abasteci-
mento, efetivamente percebida, conforme comprovado pelo ex-diretor e pelo opera-
dor financeiro107.

Comprovada a autoria dos ex-funcionários da PETROBRAS RENATO 
DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, este em conjunto com AL-
BERTO YOUSSEF, no delito de corrupção passiva, pende a análise da prática do delito 
de corrupção ativa pelos executivos do Grupo ODEBRECHT, notadamente MARCELO 
ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA.

107Extratos dos depoimentos constam referidos acima.
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ALBERTO YOUSSEF confirmou expressamente que as tratativas acerca 
de promessas e pagamentos de propinas eram tratadas com os executivos MÁRCIO 
FARIA e CÉSAR ROCHA:

Interrogado:- Desta ação, eu conversei por várias vezes com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria falou para o senhor que havia esse acerto entre as em-
preiteiras?
Interrogado:- Bom, eu inclusive atuei na questão do Pipe Rack para que a Galvão En-
genharia não apresentasse a sua proposta por conta de que a vez era da UTC/Ode-
brecht.
Juiz Federal:- O senhor fez uma explicação, mas ele diretamente falou ao senhor que  
havia esse acerto entre as empreiteiras?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor mencionou o nome de algumas empreiteiras, a Odebrecht  
participava desse acerto entre as empreiteiras?
Interrogado:- Participava.
Juiz Federal:- O senhor mencionou algumas outras, pode repetir o nome das emprei-
teiras?
Interrogado:- Camargo Correa, OAS, Engevix, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia...
Juiz Federal:- O senhor, já que entrou nesse assunto, o senhor pode me relatar nova-
mente esse episódio envolvendo a Galvão Engenharia?
Interrogado:- Esse episódio envolvendo a Galvão Engenharia é que na verdade, no  
Comperj, esta obra estava destinada para o consórcio, não sei se era UTC/Odebrecht,  
Odebrecht/UTC e Mendes Júnior...
Juiz Federal:- Que obra?
Interrogado:- Do Pipe Rack. E a Galvão Engenharia, através do seu diretor Erton, es-
tava ameaçando apresentar proposta nos níveis muito mais baixos, e aí eu fui procu-
rado pelo Márcio Faria e com a autorização do doutor Paulo Roberto Costa eu inter -
vim perante ao Erton e à Galvão Engenharia para que isso não acontecesse.
(...)
Juiz Federal:- Com quais executivos o senhor tinha contato na Odebrecht?
Interrogado:- Na Odebrecht eu tinha contato com o Márcio Faria.
(…)
Juiz Federal:- Alguma vez a Odebrecht se recusou a efetuar esses pagamentos?
Interrogado:- Olha, a Odebrecht era uma empresa muito difícil de se tratar com refe-
rência a esse assunto, eu presenciei diversas vezes reclamações do senhor José refe-
rente ao Márcio Faria,  uma delas foi quando esse valor do comissionamento das  
obras do Rnest, que no caso com o consórcio Conest, esse valor era para ser de 45  
milhões e no final acabou sendo 20 milhões porque Paulo Roberto Costa tratou dire-
tamente com Márcio Faria esse repasse ao governador do estado de Pernambuco,  
sempre tinha uma encrenquinha com a Odebrecht.
(…)
Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses pagamen-
tos, ele tratava isso com autonomia com o senhor?
Interrogado:- Tratava isso com autonomia total.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

A atuação criminosa de MÁRCIO FARIA, representante da ODEBRE-
CHT no “CLUBE” e responsável pelas tratativas acerca da propina, foi referida, ainda, 
pelo acusado PAULO ROBERTO COSTA (evento 1046):

Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
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Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
(…)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.
(…) 
Juiz Federal:- Mas o senhor tem certeza que o senhor conversou sobre propina com o  
senhor Márcio Faria?
Interrogado:- Absoluta.
Juiz Federal:- E o senhor Márcio Faria e o senhor Rogério Araújo, nas conversas que o  
senhor tinha com eles, eles tinham autonomia pra resolver esses assuntos ou eles fa-
lavam “Ah, tem que rever com não sei quem” ou “Tem que obter autorização”?
Interrogado:- Eles nunca me falaram que precisariam conversar com alguém, sempre  
mostraram que tinham autonomia.
Juiz Federal:- O Márcio era chefe do Rogério ou o Rogério era chefe do Márcio, ou  
não tinha relação de subordinação entre eles?
Interrogado:- Eu nunca perguntei, mas imagino que o Rogério era talvez subordinado  
a ele, porque o Márcio tinha um nível maior lá dentro, mas eu nunca fiz essa pergun-
ta para eles.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

No mesmo sentido, colocam-se as declarações das testemunhas de 
acusação RICARDO PESSOA (evento 654), DALTON AVANCINI (evento 553), AUGUSTO 
MENDONÇA (evento 553) e JULIO CAMARGO (evento 553):

RICARDO PESSOA:  Ministério Público Federal:- Até me fugiu uma questão, eu vou  
voltar um pouco na questão das reuniões só para questionar o senhor, nessas reuni-
ões o senhor falou que havia esse pacto de não agressão, essa reunião entre as em-
preiteiras pra decidir sobre a participação nas licitações, o senhor se recorda a parti-
cipação da empresa Odebrecht?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem é a pessoa que ia para essas  
reuniões?
Depoente:- A pessoa de relação comigo e com a UTC Engenharia, nessa área indus-
trial, era Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Tinha ele, tinha alguma outra pessoa que ia para as reu-
niões...
Depoente:- Geralmente era pessoal operacional, já para fazer proposta.
Ministério Público Federal:- Então quem ia para decidir a participação era o Márcio  
Faria?
Depoente:- Eu sempre tratei com o Márcio.
(…)
Depoente:- O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa... 
Ministério Público Federal:- Pode contar.
Depoente:- Mas também houve pagamento de propina, nesse caso nós ficamos en-
carregados de pagar a diretoria de serviços, senhor João Vaccari e ao Barusco, nós fi-
zemos esse pagamento, isso consta do meu termo de colaboração. A diretoria de  
abastecimento não ficou ao nosso cargo e ficou a cargo do Márcio resolver o que fa-
zer.
Ministério Público Federal:- Essa negociação de pagamento de propina, enfim, eu vou  
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repetir, mas ela foi pactuada entre todos os participantes?
Depoente:- Sim. Até porque o custo era do consórcio.
(…)
Juiz Federal:- Certo. Uns esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente, o senhor  
mencionou essas obras em que teria havido pagamento de vantagem indevida, de  
propina, aos diretores, por exemplo, o consórcio Compar, obras do ISBL da carteira de  
gasolina, HDT da carteira de Coq, essa é uma das obras que o senhor falou que hou-
ve prioridade para a UTC e para o consórcio, é isso?
Depoente:- Consórcio Compar, sim senhor.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou também, respondendo aqui ao ministério públi-
co, que teria havido pagamento de propinas em cima desse contrato, o senhor tratou  
esse assunto de propinas com algum executivo da Odebrecht nesse contrato?
Depoente:- Com o Márcio Faria.
(…)
Juiz Federal:- Depois esse outro, o último aqui, o consórcio TUC, que foi também in-
dagado, o consórcio TUC Construções, houve definição de prioridade para a UTC e  
para o consórcio pra esse contrato?
Depoente:- Não, porque esse consórcio TUC, o escopo do contrato são as utilidades  
do Comperj, e essas utilidades foram, o projeto foi feito primeiro por um consórcio  
que é a Toyo, Odebrecht e UTC, e era uma parceria público-privada, uma outsour-
cing, e nós fazemos um investimento e um trabalho durante 4 anos, então, pelo fato  
de nós termos feito o projeto e nós íamos fazer o investimento, e depois íamos cobrar  
pelo serviço de utilidades, não tinha concorrência porque nós...
Juiz Federal:- Isso foi uma contratação direta, não é?
Depoente:- Foi feita uma contratação direta depois de um parecer do jurídico da Pe-
trobras, porque nós não poderíamos concorrer eventualmente porque éramos os exe-
cutores do próprio projeto.
Juiz Federal:- Nesse contrato houve pagamento de propina?
Depoente:- Houve, houve propina, já até informei aqui.
Juiz Federal:- Sim, o senhor mencionou. O senhor conversou pra esse contrato com  
algum executivo da Odebrecht, sobre propinas?
Depoente:- Minhas tratativas em relação a esse tipo de acordo e das decisões, tanto  
de gestão como empresariais, eram com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria tratava esse assunto com o senhor com autonomia ou  
ele se reportava a alguém superior?
Depoente:- Sempre teve autonomia.
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 553)

AUGUSTO MENDONÇA:  Ministério Público Federal:- Quem era ou quem eram as  
pessoas que representavam a Odebrecht nessas reuniões?
Depoente:- Eu participei de poucas reuniões durante o ano de 2004, 2005, a partir  
daí eu indiquei o nosso diretor comercial, Marcos Berti, para participar das reuniões.  
Nas reuniões que eu participei era o Márcio Farias.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou, nas reuniões que o senhor foi pessoalmente o se-
nhor encontrou o senhor Márcio Faria, estava presente?
Depoente:- Sim, senhor, encontrei.
Juiz Federal:- E essas reuniões eram para tratar desses ajustes de licitação?
Depoente:- Sim, senhor, era.
(trecho do depoimento de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 553)

DALTON AVANCINI: Ministério Público Federal:- E, bom, o senhor falou que era pac-
tuado, de que forma que era operacionalizado, o que exatamente, como funcionava,  
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o que exatamente cada um fazia, como é que era a empresa que, como eram oferta-
das as propostas, como era a feita a participação nas licitações?
Depoente:- Bom, como eu falei, havia uma divisão, um equilíbrio de volume de con-
tratos de cada uma dessas empresas, esse acho que era o grande objetivo desse gru-
po, de definir um espaço pra cada empresa, nessas reuniões eram discutidos os paco-
tes em que cada uma se sagraria vencedora, quer dizer, respeitando aí esse volume  
de prioridade pra que cada uma fosse atendida no seu pedaço, no canteiro teria di-
reito a contratos, então se respeitava essa ordem e o grupo discutia exatamente isso,  
quer dizer, essas reuniões, como eu falei, se davam nas sedes das empresas, os parti-
cipantes eram os líderes, então pela UTC participava o Ricardo Pessoa, pela Camargo  
eu participava, pela Odebrecht participava o Márcio Faria e o Renato Rodrigues, os  
dois participavam, na UTC tinha o Miranda, além do Ricardo Pessoa, também, por-
que às vezes essas reuniões eram com os líderes responsáveis pelas unidades e às ve-
zes tinha algumas pessoas de segundo nível; pela Engevix tinha o Gerson Almada,  
pela Techint tinha o Guilherme, que era um que participava diretamente, Toyo Setal,  
na época era a Setal, Marcos Berti e Maurício Godoy. Bom, os nomes acho que eu de-
clinei todos aí.
Ministério Público Federal:- Tá certo, e o acerto das propostas, como que vocês fazi-
am?
Depoente:- De fato, o que se discutia era quem deveria ser o responsável por um de-
terminado pacote, que a gente chamava, então, quem venceria uma determinada li-
citação,
Ministério Público Federal: - E as outras?
Depoente:- As outras, aí depois havia uma forma, uma discussão, às vezes se dava  
nesse grupo, às vezes se dava até fora, mas o que se faria de cobertura, em geral esse  
grupo definia quem seria as empresas de cobertura.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou que nessas reuniões o senhor teve contato como  
representante da Odebrecht com o senhor Márcio Faria, é isso?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- E mais quem, quem o senhor?
Depoente:- O Renato Rodrigues era uma outra pessoa que participava por parte da  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Nas discussões desses grupos, eles tinham autonomia pra tomar as de-
cisões?
Depoente:- Sim, o Márcio Faria sim.
Juiz Federal:- Ele mencionava que tinha que se reportar eventualmente a alguém  
dentro do grupo superior a ele?
Depoente:- Não, nunca mencionou, ele tinha (…)
(trecho do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553).

Quanto a JULIO CAMARGO, note-se trecho acima destacado acerca 
da contratação do Consórcio TUC:

Depoente:- Pela Toyo eu participei, pela UTC participou o doutor Ricardo Pes-
soa e pela Odebrecht participou o doutor Márcio Faria.
Ministério Público Federal:- Certo. E pelas diretorias?
Depoente:- Pela diretoria, nesse caso, foi diretamente com o doutor Renato Du-
que.
Ministério Público Federal:- Certo. E pela diretoria de abastecimento?
Depoente:- Doutor Paulo Roberto.
Ministério Público Federal:- Nessas reuniões também foi veiculada a pactuação  
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de pagamento de vantagem indevida, de propina?
Depoente:- Sim, foi conversado...
Ministério Público Federal:- Foi acertado o pagamento?
Depoente:- Foi. Basicamente na área de engenharia tenho certeza que estáva-
mos nós três...
Ministério Público Federal:- Nós três, o senhor poderia repetir quem eram as pes-
soas?
Depoente:- Doutor Márcio Faria, doutor Ricardo Pessoa e eu.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:-  Na área de engenharia eu me lembro que houve uma reunião na  
sala do doutor Duque, onde estávamos nós 3 e acertamos então o pagamento  
de uma contribuição de aproximadamente 1%  (um por cento) para...
Ministério Público Federal:- Contribuição, propina?
Depoente:- Sim. Para a área de engenharia. Na área de abastecimento, eu não  
tenho certeza se isso foi determinado em conjunto, eu conversei com o doutor  
Paulo, depois conversou o doutor Márcio, depois conversou o doutor Ricardo;  
acho que na área de abastecimento não houve uma conversa, mas ficou con-
sumado...
Ministério Público Federal:- Todos sabiam que estava sendo paga?
Depoente:- Todos sabiam exatamente que teria sido combinado também o pa-
gamento de 1%  (um por cento) para área de abastecimento.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda, foi feito pagamento na mesma sis-
temática das outras vezes que o senhor mencionou?
Depoente:- Perdão...
Ministério Público Federal:- O pagamento foi feito da mesma forma que das outras  
vezes?
Depoente:- Depois que foi determinado o valor e foi feito o compromisso, eu não  
participei da operacionalização do pagamento, isso ficou como missão do dou-
tor Márcio junto à Odebrecht e missão do doutor Ricardo junto à UTC. Eu, ape-
sar de ter conhecimento daquilo que foi combinado, eu não participei neste  
caso da liquidação desses valores.
(…)
Juiz Federal:- O senhor teve algum contato com algum outro executivo da Odebre-
cht relativamente a esse assunto de acerto de propina?
Depoente:- Não, eu tive um contato com o doutor Rogério Araújo, o doutor Rogé-
rio era um diretor local da Odebrecht que cuidava, evidentemente também com o 
doutor Márcio, mas como esse era um assunto de deliberação praticamente do ní-
vel, praticamente do mais alto nível de gerenciamento, dados os valores, o Rogério 
evidentemente interagiu conosco durante todo o processo, na troca de informa-
ções, na busca de informações e na busca de ideias, mas quanto aos compromissos 
assumidos, isso foi conversado especificamente com o doutor Márcio.
Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi bem, então relativamente a esse assunto 
propina o senhor não tratou com o senhor Rogério Araújo?
Depoente:- Não tratei, tratei com o doutor Márcio Faria.
(trecho do interrogatório de JULIO CAMARGO, reduzido a termo no evento 553)

PEDRO  BARUSCO  (evento  1108)  ainda  informou,  expressamente, 
que embora as tratativas acerca das propinas, no caso da ODEBRECHT, fossem reali-
zadas com  ROGÉRIO ARAÚJO,  este não possuía total autonomia, reportando-se a 
seu superior, MÁRCIO FARIA, a fim de que as questões restassem dirimidas:

Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou esse assuntos  
de propina?
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Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos da Odebre-
cht por força do trabalho, por força profissional, mas desses assuntos só tratei com o  
senhor Rogério.
Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, ele sempre di-
zia  que  tinha  que  se  reportar  aos  seus  superiores  ou  ele  dava  uma  resposta  
imediata?
Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava resposta imediata,  
ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho que não”, mas eu nunca...
Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha que tratar?
Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o doutor Már-
cio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, porque era lá da área  
dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e gás, ele falava com do senhor Már-
cio Faria.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1108)

Ademais, conforme referido no tópico em que a autoria do delito de 
organização criminosa foi tratado, observa-se que embora MÁRCIO FARIA, formal-
mente, fosse diretor da Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela área de 
Engenharia  Industrial,  conforme  aludido  pela  própria  defesa  técnica  apresentada 
(evento 118), fato é que se responsabilizava pela tratativa de negócios desenvolvidos 
pelo Grupo ODEBRECHT em se tratando da PETROBRAS, ao menos no que tange às 
obras de óleo e gás. As mensagens de e-mail apreendidas e destacadas no tópico em 
questão, mostra a interação do acusado no desenvolvimento de projetos junto à PE-
TROBRAS.

Em adição MÁRCIO FARIA consta como representante da ODEBRE-
CHT na assinatura do contrato celebrado entre a PETROBRAS e o Consórcio CONPAR, 
embora no ato tenha sido representado por  ROGÉRIO ARAÚJO. Tal corrobora não 
apenas o fato de que sua função, dentro do grupo empresarial, incluía questões en-
volvendo contratações na área de óleo e gás junto à PETROBRAS, como também as 
declarações de PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA acerca de sua participa-
ção no acerto das vantagens indevidas.

Em relação a ROGÉRIO ARAÚJO, resta sua autoria também compro-
vada. Inicialmente, observe-se que o nome do acusado aparece relacionado na plani-
lha de PEDRO BARUSCO como o responsável da ODEBRECHT tento pela negociação 
como pela  operacionalização do pagamento das vantagens indevidas decorrentes 
dos contratos celebrados pelo Consórcio CONPAR (carteira de coque e HDT de dísel 
da REPAR) e pelo Consórcio RNEST-CONEST (obras de implementação das (i) UDA's e 
(ii) UHDT e UGH's da RNEST) (evento 3, ANEXO28).

Some-se a isto o fato de que os contratos celebrados pelo Consórcio 
CONPAR (evento 3, ANEXO 102), RNEST-CONEST (contratos nº 0800.0053456.09-2 – 
UDA's – e nº 0800.0055148.09-2 – UHDT e UGH – evento 3, ANEXO43 e ANEXO117-
118, respectivamente) e PIPE RACK (evento 3, anexo 120) foram subscritos por ROGÉ-
RIO ARAÚJO.

Embora queira a defesa de ROGÉRIO ARAÚJO desconstituir a acusa-
ção, alegando que o réu não era empregado da Construtora Norberto Odebrecht, 
empresa componente da maioria dos consórcios contratados pela PETROBRAS, a cuja 
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contratação se refere a denúncia, fato é que o acusado não apenas assinou 4 dos 6 
contratos objeto da acusação, na condição de representante da Construtora Norberto 
Odebrecht e Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A, como efetivamente 
atuava no processo licitatório e na execução de obras desenvolvidas pela ODEBRE-
CHT para a PETROBRAS, como demonstram os e-mails referidos no tópico pertinente 
à organização criminosa.

Conclui-se, desta forma, que a designação de cargos entre os funcio-
nários da empresa não era aplicada aos casos de negociação de vantagens indevidas.  
Para a consumação dos delitos ora denunciados, dentre eles o de corrupção, não 
existia divisão formal de cargos, mas tão somente a designação daqueles que repre-
sentavam o grupo empresarial nas tratativas, dentre os quais se apresenta ROGÉRIO 
ARAÚJO.

Veja-se, nesse particular, que a atuação de ROGÉRIO ARAÚJO na or-
ganização criminosa independe de sua posição nas empresas do grupo,  servindo 
como elo entre as empresas do grupo ODEBRECHT e os empregados da PETROBRAS. 
Não se pode deixar de em mente, que em se tratando de atos ilícitos, não há necessi-
dade de poderes especiais conferidos por contrato ou mandato.

Tanto é assim que PEDRO BARUSCO, quando de seu interrogatório, 
confirmou que o executivo da ODEBRECHT responsável pelas promessas, negocia-
ções e pagamentos de vantagens indevidas, ao menos em sede da Diretoria de Servi-
ços da PETROBRAS, era ROGÉRIO ARAÚJO:

Juiz Federal:- O senhor tratava esses assuntos, o senhor mencionou de passagem, o  
senhor tratava esses assuntos de propina com quem na Odebrecht?
Interrogado:- Senhor Rogério Araújo.
Juiz Federal:- O senhor tratou uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes?
Interrogado:- Várias vezes.
Juiz Federal:- E essas tratativas ocorriam aonde?
Interrogado:- Normalmente, a gente marcava um almoço uma vez a cada 15 dias.  
Às vezes uma vez por semana ou, assim, um horário depois do serviço ou um café da  
manhã, normalmente era isso.
Juiz Federal:- O senhor tratava dessas propinas para o senhor ou o senhor tratava do  
partido, tratava também do senhor Renato Duque?
Interrogado:- A gente conversava sobre tudo, mas eu tratava basicamente da parte  
da casa.
Juiz Federal:- Da casa?
Interrogado:- É.
Juiz Federal:- Casa é o senhor e o senhor Renato Duque?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- E sobre essa questão do partido não se falava, não se tratava?
Interrogado:- Não... falava, mas eu não me envolvia, assim “Ah, tem o partido, não  
tem o partido tal?”, mas eu não era responsável por receber nada do partido, nem  
nunca repassei nada para o partido.
Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou esse assuntos  
de propina?
Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos da Odebre-
cht por força do trabalho, por força profissional, mas desses assuntos só tratei com o  
senhor Rogério.
Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, ele sempre di-
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zia  que  tinha  que  se  reportar  aos  seus  superiores  ou  ele  dava  uma  resposta  
imediata?
Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava resposta imediata,  
ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho que não”, mas eu nunca...
Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha que tratar?
Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o doutor Már-
cio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, porque era lá da área  
dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e gás, ele falava com do senhor Már-
cio Faria.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1108)

PAULO ROBERTO COSTA, no mesmo sentido, confirmou que, efetiva-
mente, as promessas e pagamentos de vantagens indevidas eram por si tratadas não 
apenas com MÁRCIO FARIA, mas também com ROGÉRIO ARAÚJO:

Juiz Federal:- O senhor já prestou depoimento anteriormente aqui e o senhor menci-
onou que o senhor teve conhecimento na época que havia um acerto das empreitei-
ras em licitações da Petrobras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- No início, quando eu fui chamado para assumir o cargo essa posição  
não me foi passada e, nos primeiros anos que eu estava na diretoria de abastecimen-
to, a diretoria de abastecimento não tinha nem orçamento nem projeto, então, prati-
camente a partir de 2006, 2007, é que nós começamos a ter projetos relevantes e or-
çamento relevante na Petrobras, e aí nesse momento eu fui procurado e foi me dado  
ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em  
relação às obras da Petrobras, e principalmente que nesse período houve também  
um acréscimo muito grande execução de obra em várias áreas, não só na área de  
abastecimento, como também na área de exploração e produção, na área de gás e  
energia, e aí me foi dado conhecimento desse acordo entre as empresas.
Juiz Federal:- E, na época, o que foi dado conhecimento ao senhor, o que foi dito ao  
senhor?
Interrogado:- Me foi dito que essas empresas se conversavam previamente em rela-
ção ao número de obras que a Petrobras tinha, nessas conversas ficava acordado  
quais empresas fariam quais obras em relação aos preços, obviamente a Petrobras  
tinha o seu orçamento e isso tinha que ser compatível também com o orçamento da  
Petrobras dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como  
razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras  
mais dentro da faixa e havia esse acordo prévio entre as empresas.
Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
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Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
(…)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor Márcio Faria e o senhor Rogério Araújo, nas conversas que o  
senhor tinha com eles, eles tinham autonomia pra resolver esses assuntos ou eles fa-
lavam “Ah, tem que rever com não sei quem” ou “Tem que obter autorização”?
Interrogado:- Eles nunca me falaram que precisariam conversar com alguém, sempre  
mostraram que tinham autonomia.
Juiz Federal:- O Márcio era chefe do Rogério ou o Rogério era chefe do Márcio, ou  
não tinha relação de subordinação entre eles?
Interrogado:- Eu nunca perguntei, mas imagino que o Rogério era talvez subordinado  
a ele, porque o Márcio tinha um nível maior lá dentro, mas eu nunca fiz essa pergun-
ta para eles.
Juiz Federal:- E também nem transpareceu ao senhor que havia uma relação de su-
bordinação entre eles?
Interrogado:- Não.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1108)

O acusado, ademais, foi o responsável por sugerir a PAULO ROBERTO 
COSTA o pagamento de vantagens extras, além daquelas destinadas à Diretoria de 
Abastecimento, a fim de que agisse nos interesses da empresa:

Juiz Federal:- O senhor pode me contar a história dessas contas?
Interrogado:- Posso. Acho que por volta de 2009 ou 2010, o Rogério Araújo me pro-
curou e falou “Paulo...”, isso consta nos meus depoimentos, “Você ajuda os grupos po-
líticos, você ajuda um monte de gente, e você está pensando aí no seu futuro?”, eu  
falei “Meu futuro, eu estou aqui na diretoria, estou tocando minha vida aqui”, ele fa-
lou “Não, o futuro financeiro, era bom você pensar no futuro porque se um dia você  
precisar de algum apoio político, os políticos todos vão te virar as costas, então era  
bom você pensar em alguma coisa, de abrir alguma conta no exterior”, e aí ele me  
indicou o Bernardo Fri..., esqueci o nome dele, Bernardo alguma coisa, e fui lá nesse  
Bernardo, esse Bernardo então que abriu as contas pra mim no exterior, orientado  
pelo Rogério Araújo.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu valores de comissões, propinas nessas contas tam-
bém?
Interrogado:- Todos os valores que foram depositados lá foram valores ilícitos.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor se recorda qual o percentual cominado com a Odebrecht  
para esses pagamentos no exterior?
Interrogado:- Eu nunca discuti esse percentual com a Odebrecht, ela fazia o depósito  
lá para mim e eu não tinha esse controle, não sei lhe dizer.
Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha nenhuma, eles que definiam totalmente o va-
lor a ser pago?
Interrogado:- Eles marcavam os contratos, eu lembro que uma vez o Rogério Araújo  
me apresentou uma tabela de contratos e onde ele tinha então valores que ele me  
pagava, e acredito, eu não tenho essa tabela, eu nunca tive em mãos essa tabela, só  
olhei, mas acredito que devia ser alguma coisa naquela faixa dos 20% que me com-
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petia dentro do processo, mas eu não tinha esse controle.
Juiz Federal:- Eu não sei se isso ficou claro também para mim, mas esses valores fo-
ram oferecidos ao senhor ou partiu de uma exigência do senhor, uma solicitação do  
senhor, esse adicional?
Interrogado:- Esses valores foram oferecidos dentro daquele contexto que o Rogério  
me falou que eu devia pensar no meu futuro, porque quando eu precisasse de algum  
político esse político iria me virar as costas.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer por que as empresas pagavam, não só esses  
valores aí lá fora, mas esses valores por intermédio do senhor Alberto Youssef, o que  
elas ganhavam do senhor, qual era o motivo delas de efetuar esses pagamentos?
Interrogado:- Bom, primeiro, vamos dizer, como já falei, para o grupo político tinha  
que ser pago senão tinha prejuízo com o grupo político e, segundo, imagino, da mi-
nha parte, como eu sabia desse ilícito, era uma maneira de eu ficar calado e não co-
locar isso às claras em relação a todo o processo, então era uma maneira de eu con-
cordar com algo errado.
Juiz Federal:- Com que ilícito que o senhor está se referindo, o pagamento ao partido  
ou a questão do cartel?
Interrogado:- Ambos, tanto o pagamento do partido, que eu sabia que se pagava  
para o partido, como sabia que pagava para mim o valor que não era correto, os  
dois pontos.
(...)
Juiz Federal:- Esse pagamento por fora que o senhor recebia, o senhor mencionou  
que a iniciativa foi do senhor Rogério Araújo, é isso?
Interrogado:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- O senhor chegou a discutir esse assunto também com o senhor Márcio  
Faria?
Interrogado:- O Márcio sabia, não lembro se eu conversei diretamente com ele sobre  
isso, mas possivelmente ele sabia, mas a minha conversa foi com o Rogério.
Juiz Federal:- E possivelmente ele sabia, por que o senhor diz isso?
Interrogado:- Porque eles estavam sempre juntos lá, quando eles iam na Petrobras  
normalmente eles estavam sempre juntos, eles que me falaram do negócio do cartel,  
então eles tinham uma relação muito próxima.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1108)

Nota-se, portanto, atuação ativa por parte de ROGÉRIO ARAÚJO no 
sentido de corromper PAULO ROBERTO COSTA, a fim de angariar vantagens para o 
Grupo ODEBRECHT dentro da PETROBRAS.

Restou comprovada, ainda, a autoria de CÉSAR ROCHA no que res-
peita os pagamentos de propina realizados em favor da Diretoria de Abastecimento, 
em favor de PAULO ROBERTO COSTA e terceiros por ele indicados, operacionalizados 
por ALBERTO YOUSSEF. Neste sentido, veja-se trecho do depoimento do operador fi-
nanceiro:

Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Faria e o  
senhor César Rocha, da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de propinas com  
eles?
Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na época do pagamento, ele me  
colocou com o senhor César Rocha.
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresen-
tou, o senhor pode me esclarecer?
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Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes com Márcio Faria e César Ro-
cha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto do pagamento das comissões,  
das propinas?
Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento já estava tratado com Már-
cio Faria e Paulo Roberto, na verdade eu só entreguei contas para que o senhor Cé-
sar Rocha efetuasse o pagamento.
Juiz Federal:- Mas foi tratado sobre o motivo desses pagamentos na ocasião?
Interrogado:- Não, simplesmente que tinha esses pagamentos para serem feitos com  
o César Rocha, não foi dito o porquê ou do que era.
(...)
Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- E os pagamentos foram de fato concretizados?
Interrogado:- Sim, foram concretizados.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

O fato de ALBERTO YOUSSEF não ter expressamente informado a CÉ-
SAR ROCHA o motivo de referidos pagamentos não leva à conclusão de que o exe-
cutivo não possuía dolo. Para que fossem os valores repassados, o operador financei-
ro informou número de conta no exterior, sendo que as transferências não eram las-
treadas por contratos assinados com empresa do Grupo ODEBRECHT ou notas fiscais 
por elas emitidas, o que, por si só, indica sua natureza criminosa.

Observe-se que, conforme declarado pela testemunha ANTÔNIO ER-
NESTO DUARTE (evento 801), CÉSAR ROCHA era responsável pelo controle da análi-
se financeira e fiscal das obras desenvolvidas pela Construtora Norberto Odebrecht:

Defesa de César Rocha: Bom dia. Senhor Antônio, entre 2004 e 2012, o senhor pode  
declinar onde trabalhou e quais atividades exerceu?
Depoente: De 2004 a 2012 eu estive na obra de Tucuruí, contratado da Eletronorte e  
depois dessa obra eu estive em uma obra do gasoduto do Rio de Janeiro e, por fim,  
na obra do (ininteligível), até o momento.
Defesa de César Rocha: Como funcionário da...
Depoente: Como funcionário da Construtora Norberto ODEBRECHT.
Defesa de César Rocha: Nesse período, o senhor conheceu o César Ramos Rocha?
Depoente: Conheci.
Defesa de César Rocha: Qual era a atividade de César Ramos Rocha no grupo ODE-
BRECHT?
Depoente: A atividade é chamada de apoio ao (ininteligível), o César Rocha, ele cui-
dava de observar as obras, os procedimentos, no tocante a obra cuidava de garantir  
os procedimentos legais, fiscais, então nós tínhamos essa interface lá, mas era a pes-
soa que tinha essas atribuições, era olhar parte financeira da obra, fiscal e acompa-
nhar o desenvolvimento dos trabalhos.
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Defesa de César Rocha: Em qual área de negócios do grupo?
Depoente: Oi?
Defesa de César Rocha: Em qual área de negócios  o César trabalhava no grupo?
Depoente: Na área financeira.
Defesa de César Rocha: Mas nas áreas de negócio do grupo...
Depoente: Engenharia Industrial.
Defesa de César Rocha: Especificamente na engenharia.
Depoente: Especificamente na engenharia industrial.
(trecho do depoimento de ANTONIO ERNESTO DUARTE, reduzido a termo no evento  
801)

CÉSAR ROCHA exercia funções, portanto, na mesma área de negóci-
os em que atuava MÁRCIO FARIA, sendo seu subordinado108, corroborando o quan-
to informado por ALBERTO YOUSSEF. Ademais, pelo exercício de referida função, o 
acusado tinha conhecimento acerca de quais pagamentos eram regulares e decorren-
tes da execução dos contratos da PETROBRAS e quais eram ilícitos, de modo que não 
pode afirmar falta de dolo quanto às transferências acordadas com ALBERTO YOUS-
SEF.

Em adição, impende observar que embora tenham as testemunhas 
de defesa afirmado que CÉSAR ROCHA não possuía atribuição para a realização de 
transferências financeiras, isso não significa ou desconstitui o fato de que coordenou 
o repasse dos valores indevidos para contas indicadas por ALBERTO YOUSSEF no ex-
terior.

Finalmente,  a  autoria  de  MARCELO  ODEBRECHT  também  restou 
comprovada. Muito embora não tenha participado das reuniões do “CLUBE” ou da 
promessa, negociação e pagamento de vantagens indevidas aos dirigentes da PE-
TROBRAS, foi o responsável por atribuir à MÁRCIO FARIA a autonomia para que rea-
lizasse tais tarefas. Conforme supramencionado, ROGÉRIO ARAÚJO reportava a situ-
ação dos pagamentos indevidos a seus superiores, enquanto MÁRCIO FARIA tinha 
autoridade suficiente para decidir de modo autônomo referidas questões.

Observe-se, nesta seara, que, conforme restou comprovado pelos di-
versos e-mails colacionados no tópico acerca da autoria da prática do delito de orga-
nização criminosa, ao qual se faz remissão por brevidade,  MARCELO ODEBRECHT, 
diferentemente do que deseja alegar sua defesa, possuía conhecimento e ingerência 
acerca de todos os âmbitos de contratação do Grupo ODEBRECHT. É evidente que, 
dentre eles, coloca-se o pagamento de vantagens indevidas, pois embora  MÁRCIO 
FARIA possuísse autonomia para efetivar as promessas, negociações e pagamentos, 
não tomou a iniciativa sozinho, visto que se tratava de mero empregado do Grupo 
ODEBRECHT.

Note-se que, embora aleguem as testemunhas de defesa – funcioná-
rios do Grupo ODEBRECHT – que possuíam autonomia e não se reportavam a MAR-
CELO ODEBRECHT, os e-mails colacionados acima desmentem a tese da defesa. No 
mesmo sentido, colocam-se as declarações do executivo ROBERTO PRISCO PARAÍSO 
RAMOS (evento 799), quando admite que deveria prestar contas de sua atuação:

108Conforme declarado pela testemunha ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA (evento 909, p. 26)
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Defesa:- Objetivamente, no que diz respeito ao exercício da sua função de presidente  
de importante empresa da organização Odebrecht, em alguma oportunidade o se-
nhor sofreu alguma interferência de Marcelo Odebrecht como presidente do conselho  
ou qualquer outra qualidade no âmbito da organização?
Depoente:- Em todas eu tinha autonomia total como presidente do conselho, claro,  
tinha que prestar contas da minha atuação e apresentar resultados, mas em mo-
mento nenhum, nenhuma decisão minha foi contestada ou revisada por decisão de  
qualquer conselheiro, inclusive Marcelo Odebrecht.
(trecho do depoimento de ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, reduzido a termo no  
evento 978).

Neste sentido, destacam-se, ainda, os interrogatórios de  ROGÉRIO 
ARAÚJO e  MÁRCIO FARIA.  Os acusados informam que os diretores das empresas 
do Grupo ODEBRECHT eram subordinados a MARCELO ODEBRECHT. Enquanto RO-
GÉRIO ARAÚJO informa que os líderes executivos das empresas deveriam se repor-
tar ao acusado e que as decisões de teor relevante a serem tomadas pelos diretores 
de todas as áreas do grupo empresarial deveriam ser submetidas ao conhecimento 
de MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA informou que era subordinado à MAR-
CELO ODEBRECHT, mesmo sendo responsável pela área industrial da CONSTRUTO-
RA NORBERTO ODEBRECHT, devendo a ele se reportar mesmo depois que MARCELO 
ODEBRECHT assumiu o cargo de direitor-presidente da holding do grupo:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:-  Não,  porque...  informativo,  porque lá  na empresa a gente  costuma  
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... frequenta-
va muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas esse so-
bre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht Óleo e  
Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-

  234/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
cimento.
(…)
“Juiz Federal:- Depois tem um outro e-mail aqui, em 22/03/2011, que o senhor é o  
que envia o e-mail para Márcio Faria, Roberto Ramos, Marcelo Odebrecht e Fernan-
do Barbosa, começa assim “Para reflexão, necessidade de condução de mais sondas  
brasileiras, é uma decisão exclusiva da Petrobras/Exploração/Estrella”, peço para o  
senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Eu lembro disso, isso aí é o seguinte, a Petrobras...
Juiz Federal:- O senhor fale só no microfone daí, tá?
Interrogado:- O senhor?
Juiz Federal: - Só fale no microfone... que o senhor avançou a... tá?
Interrogado:- Não, isso aí... deixa só eu dar mais uma olhadinha... o senhor me des-
concentrou quando falou “no microfone”. Certo. Pois não?
Juiz Federal:- O senhor estava enviando um e-mail sobre essa questão das sondas,  
por quê?
Interrogado:- Porque as sondas, elas iam ser construídas no Brasil, as 7 primeiras fo-
ram contratadas e depois teria aquele pacote de outras sondas que iam ser feitas no  
Brasil, a Petrobras limitou porque ela também não podia contratar demais e a indús-
tria brasileira não poder responder, então, o que aconteceu, a gente como ia cons-
truir, quando o senhor calcula a taxa diária das sondas em função do que você gas-
tou para construir ela, então a gente tinha que ter um, nós da engenharia industrial,  
a gente naquela época que ainda não tinha o estaleiro, a gente podia vir a construir  
a sonda, então havia um compromisso entre o que a gente chama de Capex, que é o  
investimento na sonda, e a taxa diária, se eu gasto 1 milhão de dólares, por exemplo,  
800 milhões de dólares para construir uma sonda, a taxa diária é tanto, se gastou  
600 vai baixar, vai baixar a taxa diária e isso é mais competitivo na empresa que vai  
contratar o serviço com a sonda com a Petrobras, era por isso.
Juiz Federal:- Quem ia construir a sonda então ia ser...
Interrogado:- Naquela época era,  a gente tinha um consórcio,  como eu expliquei  
para o senhor, com a OAS e a UTC, mas depois a Petrobras viu, a dificuldade de  
construir essas sondas era enorme e aí exigiu o sócio tecnológico, o nosso sócio tec-
nológico que nós fomos buscar foi no Japão, a Kawasaki.
Juiz Federal:- Por que enviando aqui para o senhor Marcelo Odebrecht?
Interrogado:- Porque o Roberto, o Roberto... isso aí foi uma resposta, isso aí está tudo  
dentro de um contexto, e o Roberto é ligado ao Marcelo, apenas para conhecimento.
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que o Marcelo ficava... não se envolvia diretamente  
nos negócios?
Interrogado:- Não, ele não se envolve, mas às vezes ele tomava conhecimento das  
coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter ideia, ele era... im-
pactava muito o programa do governo, o governo queria muito investimento no Bra-
sil,  realmente foram feitos,  nós estamos investindo quase 3 bilhões na Bahia, nós  
não, nós, quando eu digo...
Juiz Federal:- Sim, perfeito.
Interrogado:- ... não é a engenharia industrial, eu estou falando pela... a engenharia  
industrial não tem nada a ver com isso.
(…)
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:- Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem, tam-
bém LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo...”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) –  
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destaques nossos.

“Juiz Federal:- O senhor era o diretor chefe da área de engenharia industrial?
Interrogado:- Era diretor superintendente nessa época.
Juiz Federal:- Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial?
Interrogado:- Tinha, antes eu tive 2 líderes, o Renato Baiardi e depois foi sucedido por  
Marcelo Odebrecht.
Juiz Federal:-  Até quando o senhor Marcelo Odebrecht  permaneceu como diretor  
dessa área?
Interrogado:- Até 2009, depois ele se tornou diretor presidente.
Juiz Federal:- Ele foi para holding, é isso?
Interrogado:- É, diretor presidente da holding.
Juiz Federal:- Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo Ode-
brecht?
Interrogado:- Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função.
Juiz Federal:- Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele, e ele estava nessa  
área de engenharia industrial?
Interrogado:- Não, ele era o responsável, líder empresarial da Construtora Norberto  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Ah, da Construtora?
Interrogado:- É, porque a industrial é uma divisão da Construtora Norberto Odebre-
cht.
Juiz Federal:- Certo, e  na... nessa área industrial o senhor que era o chefe?
Interrogado:- Eu era o responsável.
Juiz Federal:- Não tinha chefe acima do senhor na área industrial?
Interrogado:- Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da Construtora.
Juiz Federal:- Da Construtora, tá.
Interrogado:- Isto.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

As anotações apreendidas no telefone celular  de  MARCELO ODE-
BRECHT (Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 417 – evento 3, ANEXO11), ade-
mais, demonstram, que, efetivamente, o acusado possuía completo controle e consci-
ência acerca do que se passava em seu grupo empresarial, especialmente quanto às 
condutas ilícitas. Neste sentido, destaque-se os seguintes trechos anotados:

“Assunto: LJ: ação JES/JW? MRF vs agenda BSB/Beto. 
Notas Dida/PR/açoes MRF. Agenda (Di e Be). limp/prep 
E&C. Desbloq OOG. Dossie? China? Band? Roth? 
Integrante OA? Minha cta Tau? Perguntas CPI. Delação 
RA? Arquivo Feira, V, etc. Volley ok? Panama”

“Swiss: Pic (declarar ctas já) RA, PKB...). Eu”

“MF/RA: não movimentar nada e reimbolsaremos tudo e
asseguraremos a familia. Vamos segurar até o fim
Higienizar apetrechos MF e RA
Vazar doação campanha.”

“CREDITOS:
- Prosub/Conta italiano
- Creditos Vaccari e pgtos diretos
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- REIQ: 100MM - 1.5 Brasilieros
- Levar Plan dos 50M”

Finalmente, para que se possa terminar a análise da prova de autoria 
e materialidade do delito de corrupção, faz-se necessário o estudo do caso do con-
trato nº 0801.0028225.06.2, celebrado pelo Consórcio OCCH para a execução da obra 
do prédio sede da PETROBRAS em Vitória, a qual demanda atenção especial. A mate-
rialidade do delito de corrupção restou comprovada pela existência do próprio con-
trato,  seus aditivos  e  documentos relativos  ao procedimento licitatório  (evento 3, 
ANEXO135-138), bem como pela tabela apresentada por PEDRO BARUSCO (evento 
3, ANEXO28).

No mesmo sentido colocam-se as declarações do delator, as quais 
comprovam não apenas a materialidade do delito, como a própria autoria de PEDRO 
BARUSCO:

Juiz Federal:- Depois ali, Odebrecht Rotif, prédio de sede de Vitória.
Interrogado:- Isso aí Meritíssimo eu já vim preparado pra fazer uma pequena retifica-
ção. A gente vai mexendo, vai lembrando. Eu lembrei duas coisas em relação ao meu  
depoimento original. Nesse caso do prédio da sede de Vitória, na realidade eu solici-
tei a propina ao senhor Rogério Araújo, dentro do mesmo espírito que havia, do au-
tomático. Só que eu lembrei que desse prédio da sede de Vitória nunca houve con-
cordância, porque o senhor Rogério na realidade era a pessoa de contato minha na  
Odebrecht, mas ele não tinha autonomia. Ele sempre levava, então a gente conversa-
va e tal. Ele levava as questões para os superiores dele e depois voltava com a posi -
ção. Nessa questão da sede de Vitória, eu lembrei que era uma outra área da Ode-
brecht, não era a área de óleo e gás, era área de infraestrutura, e que eles nunca me  
trouxeram essa resposta. Isso aqui foi uma solicitação minha, mas na realidade o  
prédio da sede de Vitória ficou em aberto.
(…)
Ministério Público Federal:- No consórcio da sede administrativa de Vitória você diz  
que fez solicitação de propina para o Rogério Araújo, você confirma?
Interrogado:- Confirmo.
(…)
Ministério Público Federal:- E a anotação na planilha significa que houve negociação,  
pelo menos?
Interrogado:- Sim. É como Vitória, houve uma negociação, mas que acabou não ten-
do. É porque quando eu fiz a planilha, eu fui varrendo os contratos, aí eu falei “Vitó-
ria, eu lembro que houve negociação, que houve discussão e tal, não sei", aí botei na  
planilha. Depois, agora, mais recentemente, eu lembrei que na realidade não houve  
uma definição.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Observe-se que embora PEDRO BARUSCO tenha feito a interlocução 
com ROGÉRIO ARAÚJO, o fez em nome próprio e de RENATO DUQUE, o qual repre-
sentava em tratativas acerca do pagamento de propina:

Juiz Federal:- O senhor Renato Duque fazia tratativas em separado com essas pesso-
as a respeito de propina ou o senhor que era interlocutor, vamos dizer, também pra  
ele?
Interrogado:- Não, ele conversava também, conversava.
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Juiz Federal:- Mas o senhor quando tratava desses assuntos tratava também da parte  
dele?
Interrogado:- Sim.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Comprovada, portanto, a autoria dos acusados PEDRO BARUSCO e 
RENATO DUQUE.

Quanto à prática do delito de corrupção ativa pelos executivos da 
ODEBRECHT MARCELO ODEBRECHT e ROGÉRIO ARAÚJO, destaca-se que, embora 
PEDRO BARUSCO tenha afirmado que solicitou os valores, mas não obteve resposta, 
a argumentação não se sustenta. Restou comprovado que as empreiteiras compo-
nentes do CLUBE acordaram com os funcionários da Diretoria de Serviços, notada-
mente PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, o pagamento de vantagens indevidas 
em decorrência de suas contratações, ainda que não houvesse a atuação do cartel 
em todos os procedimentos licitatórios, conforme demonstra o depoimento do ex-
Gerente Executivo de Engenharia denunciado:

“Juiz Federal:- Mas essa questão das empresas do cartel?
Interrogado:- Das empresas do cartel, eu comecei na engenharia executiva, na ge-
rência executiva da engenharia em 2003. Em 2003 não houve quase nada, mas em  
2004 começou. Eu já tinha assim um relacionamento mais estreito com o diretor Re-
nato Duque, já tinha mais relacionamento com os representantes das empresas...
Juiz Federal:- E foi até 2011, até a sua saída?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- E como é que funcionava,  tinha uma regra em relação a essas co-
missões?
Interrogado:- Existia sim. Cada caso era um caso. Existiam algumas exceções ou mui-
tas exceções, vamos dizer, mas a regra básica era o seguinte: nas obras cujo cliente,  
cujo o dono da obra, o dono da instalação, era a Diretoria de Abastecimento, nor-
malmente tinha 2%, 1% ia para a Diretoria de Abastecimento e 1 % ia para a Dire -
toria de Serviços. Dentro da... eu não sei como é que era a divisão ou como é que era  
encaminhado na Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços, metade  
ia para o PT, para o partido, e a outra metade a gente chamava que ia pra casa.  
Dentro da casa havia uma divisão que às vezes variava, mas normalmente participa-
va eu e o diretor Renato Duque.
Juiz Federal:- Isso, não sei se o senhor saberia me esclarecer, como é que isso come-
çou, assim, foi feito um, isso começou, vamos dizer, alguma reunião em que foi defi-
nido entre o senhor e o senhor Renato Duque “Oh, vamos fazer assim”, como é que é  
isso, o senhor pode esclarecer mais ou menos, assim?
Interrogado:- É difícil dizer assim como que aparece, não é um marco né, e...
Juiz Federal:- Foi ocorrendo no...
Interrogado:- Vai  ocorrendo  assim “Ah,  vai  ter  uma participação  no  contrato  tal”,  
aí “Ah, vai ter uma outra aqui”. Aí a gente já sabe que, por exemplo, quando um re-
presentante abre um relacionamento desse tipo, por exemplo, quando abria um rela-
cionamento desse tipo comigo, outro representante também se aproximava, isso vai  
num crescente”.
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)
A sistemática de pagamento de propina institucionalizada pelas em-

preiteiras a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO foi comprovada, em adição, pelas 
testemunhas JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA, DALTON AVANCINI e RICAR-
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DO PESSOA:

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor fez menção, quando eu questionei o se-
nhor sobre pagamento de propina, o senhor mencionou uma regra do jogo, só para  
ficar claro, para eu entender perfeitamente, havia o pagamento reiterado, essa ex-
pressão “regra do jogo” que o senhor usou, mencionou, havia pagamento reiterado,  
já havia um ajuste prévio, exatamente como acontecia?
Depoente:- A regra do jogo, doutora, a que eu me referi é que não havia contrato na  
Petrobras se não houvesse um acordo do pagamento desses valores para a diretoria  
de abastecimento e para a diretoria de engenharia e serviços.
Ministério Público Federal:- Isso já era uma regra conhecida, já era uma prática co-
nhecida?
Depoente:- Uma regra de mercado... Perdão, desculpe interromper.
Ministério Público Federal:- O senhor falou em regra de mercado, já conhecida pelo  
senhor e pelas outras empresas, com as quais o senhor mantinha contato?
Depoente:- Sim.
(trecho do depoimento de JULIO CAMARGO, reduzido a termo no evento 553)

Ministério Público Federal:- Tá. Bom, voltando um pouquinho ao depoimento do se-
nhor, o senhor mencionou que o senhor Ricardo Pessoa seria o vínculo, o elo entre o  
clube e os funcionários da Petrobras. O senhor se recorda se havia o pagamento de  
propina a esses funcionários da Petrobras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Sim, havia?
Depoente:- Sim, havia. Do nosso lado nós tivemos 2 contratos em consórcio, eu fui o  
responsável pela negociação desses valores, tanto do lado da diretoria de serviços,  
quanto do lado da diretoria de abastecimento. No lado da diretoria de abastecimen-
to as negociações foram feitas com o ex-deputado José Janene e pelo lado da direto-
ria de serviços foram feitos com Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor também se recorda se esse pagamento,  
além de ser feito, no caso da diretoria de serviços, era feito também ao seu Renato  
Duque?
Depoente:- Sim. Renato Duque e Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Certo. E no caso da diretoria de abastecimento?
Depoente:- No caso da diretoria de abastecimento...
Ministério Público Federal:- Era feito ao senhor Paulo Roberto Costa?
Depoente:- Sim, ao Paulo Roberto Costa. Eu, particularmente, só negociei com o José  
Janene e os pagamentos foram intermediados pelo Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- Certo e eles se destinavam, esses pagamentos, no caso,  
que o senhor falou que foram intermediados pelo senhor Alberto Youssef, eles se des-
tinavam ao senhor Paulo Roberto Costa também?
Depoente:- Sim. Apesar eu particularmente nunca ter discutido com o Paulo Roberto  
Costa essa questão.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que o senhor negociou valores, es-
ses valores tinham mais ou menos um patamar fixo, como era em cada uma das di-
retorias?
Depoente:- Existia um número de referência,  percentual  pelo lado da diretoria de  
abastecimento era 1% (um por cento) no nosso caso e pelo lado da diretoria de servi-
ços era 2% (dois por cento), porém eu particularmente negociei um número fechado,  
independente do percentual, era uma referência, porém nós discutimos em cima de  
um número, de um valor.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda, nessas reuniões desse clube, vamos  
referir como “clube”, as pessoas, os representantes de cada uma das empreiteiras já  
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sabiam que a sistemática seria essa, já havia sido pactuado o pagamento de propina  
em favor deles?
Depoente:- Apesar desse termo  não ser especificamente discutido nesse âmbito, no  
âmbito do clube, as empresas lá se reuniam para discutir sobre quais oportunidades  
ficariam para cada uma, mas era, era, vamos dizer, era muito comentado e discutido  
abertamente a necessidade da participação nas duas diretorias, era muito, era co-
nhecido...
Ministério Público Federal:- A participação, o senhor pode ser mais claro, pagamento  
de propina, é isso?
Depoente:- É o pagamento sim. Isso era muito conhecido.
Ministério Público Federal:- Entendi. Por todas as empresas que participavam?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Especificamente com relação às empresas do grupo Ode-
brecht, o senhor se recorda como era a atuação deles, era uma atuação bastante  
marcante no cartel, como... o que o senhor...
Depoente:- Dentro do grupo das empresas?
Ministério Público Federal:- Isso, desse clube.
Depoente:- A Odebrecht, pelo peso e importância dela, ela sempre tinha uma voz  
predominante dentro do grupo.
(trecho do depoimento de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 553)

Ministério Público Federal:- Certo. Bom, voltando ainda na questão do clube das em-
preiteiras, pelo que o senhor me falou, o pagamento era corriqueiro, o pagamento de  
vantagens aos servidores da Petrobrás, era corriqueiro, acontecia em todas as obras,  
é isso?
Depoente:- Aham (sim).
(trecho do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553)

Ministério Público Federal:- Eu queria saber do senhor também com relação aos fun-
cionários da Petrobras, o senhor se recorda de ter pago propina para os funcionários  
da Petrobras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Para quem?
Depoente:- Eu paguei para o Pedro Barusco e...
Ministério Público Federal:- Renato Duque também?
Depoente:- Renato Duque sempre me encaminhou para o senhor João Vaccari, eu  
nunca dei propina na mão do senhor Renato Duque, mas era sempre encaminhado o  
assunto para o senhor João Vaccari.
Ministério Público Federal:- Como que era encaminhado o assunto?
Depoente:- A hora que ganhava um contrato, ganhava o contrato eu tinha que ser  
procurado por Barusco e por Vaccari, e por Janene, que me procurou em primeiro lu-
gar, e depois o Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- O falou que tinha que ser procurado, como que tinha que  
ser procurado, como que o senhor sabia essa regra, digamos assim?
Depoente:- Eu não sabia, eu fui procurado no início e, independente de se ter pacto  
de não agressão ou ter qualquer arranjo entre empresas, você era procurado para  
pagar, tanto é que tem contratos que não teve nenhum arranjo nem nada que nós ti-
vemos que pagar. No caso do abastecimento, era através do Janene, que o Paulo Ro-
berto Costa já colocava o assunto na mão do Janene, e o Alberto Youssef logo depois  
que o ex-deputado José Janene morreu ele passou a ser o interlocutor mais imediato  
e direto, antes ele só era o interlocutor auxiliar. No caso da diretoria de serviços, Pe-
dro Barusco fazia o primeiro aprouch e depois o senhor João Vaccari conversava co-
nosco a pedido do diretor Duque.
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Ministério Público Federal:- Certo. O senhor se recorda os valores, havia um parâme-
tro, como funcionava?
Depoente:- Parâmetro, existia, todo mundo já diz, a referência inicial era para a dire-
toria de serviços 1%, para a diretoria de abastecimento 1%, mas isso era só referên-
cia, caberia à negociação depois de cada um. Eu, por exemplo, sempre negociei o  
máximo que eu pude.
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654)

Desta forma, o simples fato de ROGÉRIO ARAÚJO não ter respondi-
do ao que PEDRO BARUSCO chamou de “solicitação” não significa que não se con-
sumou o delito de corrupção. Pelo contrário, já havia a oferta/promessa de pagamen-
to de propina por parte dos executivos, neste caso ROGÉRIO ARAÚJO, bem como a 
aceitação do recebimento dos valores por PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE.

No caso específico da obra executada pelo Consórcio OCCH, PEDRO 
BARUSCO solicitou a ROGÉRIO ARAÚJO que fosse combinada a forma como seriam 
os valores pagos. Não tendo autonomia para resolver o assunto, ROGÉRIO ARAÚJO 
informou que conversaria com seu superior, apenas não apresentando resposta pos-
terior.

Assim,  não  houve  pagamento  de  propina,  mas  verificada  a 
promessa/oferta de vantagens indevidas, assim como sua consequente aceitação por 
PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE. O próprio ex-Gerente Executivo de Engenha-
ria confirmou que houve tratativas voltadas ao acerto de vantagens indevidas, não 
tendo o pagamento, porém, sido concretizado:

“Ministério Público Federal:- E a anotação na planilha significa que houve negocia-
ção, pelo menos?
Interrogado:- Sim. É como Vitória, houve uma negociação, mas que acabou não ten-
do. É porque quando eu fiz a planilha, eu fui varrendo os contratos, aí eu falei “Vitó-
ria, eu lembro que houve negociação, que houve discussão e tal, não sei", aí botei na  
planilha. Depois, agora, mais recentemente, eu lembrei que na realidade não houve  
uma definição.”
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1108)

Além das alegações de  PEDRO BARUSCO,  a  autoria de  ROGÉRIO 
ARAÚJO  resta comprovada, ademais, pela planilha de pagamentos elaborada pelo 
acusado delator, em que consta o nome do executivo como o representante da ODE-
BRECHT responsável pela tratativa acerca dos pagamentos espúrios (evento 3, ANE-
XO28).

Deste modo, ainda que não se encontrasse a obra em comento sob 
responsabilidade da área em que ROGÉRIO ARAÚJO atuava como diretor dentro da 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, resta sua autoria comprovada, uma vez que 
era o contato de PEDRO BARUSCO para o pagamento de vantagens indevidas junto 
à ODEBRECHT, tendo, inclusive, sido por ele procurado para que fossem os detalhes 
dos pagamentos acertados.

MARCELO ODEBRECHT,  por sua vez, tem sua autoria comprovada 
pelos diversos e-mails acima colacionados, através dos quais resta indubitavelmente 
comprovado que o acusado tinha conhecimento geral do que acontecia nas empre-
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sas do Grupo ODEBRECHT, de forma que não se fazem críveis as alegações da defesa 
no sentido de que cada diretor possuía autonomia para o exercício de suas funções e, 
por isso, não seria possível que MARCELO ODEBRECHT tivesse conhecimento acerca 
dos pagamentos de vantagens indevidas. Nesta seara, observe-se, ainda, trecho do 
depoimento dos executivos ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, em que admitem 
que se reportavam a MARCELO ODEBRECHT, no que tange ao exercício de suas fun-
ções:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:-  Não,  porque...  informativo,  porque lá  na empresa a gente  costuma  
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... frequenta-
va muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas esse so-
bre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht Óleo e  
Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-
presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
cimento.
(…)
“Juiz Federal:- Depois tem um outro e-mail aqui, em 22/03/2011, que o senhor é o  
que envia o e-mail para Márcio Faria, Roberto Ramos, Marcelo Odebrecht e Fernan-
do Barbosa, começa assim “Para reflexão, necessidade de condução de mais sondas  
brasileiras, é uma decisão exclusiva da Petrobras/Exploração/Estrella”, peço para o  
senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Eu lembro disso, isso aí é o seguinte, a Petrobras...
Juiz Federal:- O senhor fale só no microfone daí, tá?
Interrogado:- O senhor?
Juiz Federal: - Só fale no microfone... que o senhor avançou a... tá?
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Interrogado:- Não, isso aí... deixa só eu dar mais uma olhadinha... o senhor me des-
concentrou quando falou “no microfone”. Certo. Pois não?
Juiz Federal:- O senhor estava enviando um e-mail sobre essa questão das sondas,  
por quê?
Interrogado:- Porque as sondas, elas iam ser construídas no Brasil, as 7 primeiras fo-
ram contratadas e depois teria aquele pacote de outras sondas que iam ser feitas no  
Brasil, a Petrobras limitou porque ela também não podia contratar demais e a indús-
tria brasileira não poder responder, então, o que aconteceu, a gente como ia cons-
truir, quando o senhor calcula a taxa diária das sondas em função do que você gas-
tou para construir ela, então a gente tinha que ter um, nós da engenharia industrial,  
a gente naquela época que ainda não tinha o estaleiro, a gente podia vir a construir  
a sonda, então havia um compromisso entre o que a gente chama de Capex, que é o  
investimento na sonda, e a taxa diária, se eu gasto 1 milhão de dólares, por exemplo,  
800 milhões de dólares para construir uma sonda, a taxa diária é tanto, se gastou  
600 vai baixar, vai baixar a taxa diária e isso é mais competitivo na empresa que vai  
contratar o serviço com a sonda com a Petrobras, era por isso.
Juiz Federal:- Quem ia construir a sonda então ia ser...
Interrogado:- Naquela época era,  a gente tinha um consórcio,  como eu expliquei  
para o senhor, com a OAS e a UTC, mas depois a Petrobras viu, a dificuldade de  
construir essas sondas era enorme e aí exigiu o sócio tecnológico, o nosso sócio tec-
nológico que nós fomos buscar foi no Japão, a Kawasaki.
Juiz Federal:- Por que enviando aqui para o senhor Marcelo Odebrecht?
Interrogado:- Porque o Roberto, o Roberto... isso aí foi uma resposta, isso aí está tudo  
dentro de um contexto, e o Roberto é ligado ao Marcelo, apenas para conhecimento.
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que o Marcelo ficava... não se envolvia diretamente  
nos negócios?
Interrogado:- Não, ele não se envolve, mas às vezes ele tomava conhecimento das  
coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter ideia, ele era... im-
pactava muito o programa do governo, o governo queria muito investimento no Bra-
sil,  realmente foram feitos,  nós estamos investindo quase 3 bilhões na Bahia, nós  
não, nós, quando eu digo...
Juiz Federal:- Sim, perfeito.
Interrogado:- ... não é a engenharia industrial, eu estou falando pela... a engenharia  
industrial não tem nada a ver com isso.
(…)
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:- Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem, tam-
bém LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo...”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) –  
destaques nossos.

“Juiz Federal:- O senhor era o diretor chefe da área de engenharia industrial?
Interrogado:- Era diretor superintendente nessa época.
Juiz Federal:- Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial?
Interrogado:- Tinha, antes eu tive 2 líderes, o Renato Baiardi e depois foi sucedido por  
Marcelo Odebrecht.
Juiz Federal:-  Até quando o senhor Marcelo Odebrecht  permaneceu como diretor  
dessa área?
Interrogado:- Até 2009, depois ele se tornou diretor presidente.
Juiz Federal:- Ele foi para holding, é isso?
Interrogado:- É, diretor presidente da holding.
Juiz Federal:- Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo Ode-
brecht?
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Interrogado:- Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função.
Juiz Federal:- Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele, e ele estava nessa  
área de engenharia industrial?
Interrogado:- Não, ele era o responsável, líder empresarial da Construtora Norberto  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Ah, da Construtora?
Interrogado:- É, porque a industrial é uma divisão da Construtora Norberto Odebre-
cht.
Juiz Federal:- Certo, e  na... nessa área industrial o senhor que era o chefe?
Interrogado:- Eu era o responsável.
Juiz Federal:- Não tinha chefe acima do senhor na área industrial?
Interrogado:- Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da Construtora.
Juiz Federal:- Da Construtora, tá.
Interrogado:- Isto.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

Quanto ao pagamento de vantagens indevidas em decorrência da ce-
lebração de aditivos contratuais entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO OCCH, foram os 
valores repassados, no período entre 01/07/2010109 e 12/11/2014110, a CELSO ARARI-
PE, sendo a transação supervisionada pelo diretor do contrato e funcionário da ODE-
BRECHT PAULO BOGHOSSIAN111.

Restou  a  materialidade  do  delito  comprovada  pela  existência  dos 
próprios aditivos destinados ao aumento de valor (evento 3, ANEXO144-145), assina-
dos em 09/09/2010 (aditivo nº 10) e 08/06/2011 (aditivo nº 12). Observe-se que am-
bos foram celebrados dentro do prazo de 360 dias do contrato celebrado entre o 
CONSÓRCIO OCCH e a empresa SULBRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, utilizada para re-
passar os valores indevidos a CELSO ARARIPE (evento 3, ANEXO142).

No mesmo sentido colocam-se as declarações de DALTON AVANCI-
NI:

Ministério Público Federal:- O senhor se recorda do pagamento de propina em favor  
do funcionário Celso Araripe?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor pode contar o que o senhor sabe, como foi ope-
racionalizado, a que se deveu?
Depoente:- Tem duas coisas distintas aí, quer dizer, uma era o pagamento para o Re-
nato Duque nesse projeto que foi até mencionado pelo Barusco em alguns dos depoi-
mentos dele, é que nunca foi tratado isso comigo, não sei se isso em algum momento  
até com Eduardo Leite se chegou a se tratar especificamente dessa obra. Acho que  

109Data em que CELSO ARARIPE assumiu o cargo de Gerente de Implementação de Empreendimen-
tos para Cabiúnas, em Vitória/ES, tornando-se responsável por diversos projetos, dentre eles o da 
construção do Prédio Administrativo da PETROBRAS em Vitória/ES – Termo de Declarações de Cel-
so  Araripe  e  DIP  ENGENHARIA/RH/ARH  691/2010  –  evento  3,  ANEXO85  (autos  5071379-
25.2015.404.7000, evento 84, PET6, p. 22-26 e 29-32).

110Data de assinatura do último aditivo de valor celebrado durante a gestão de CELSO ARARIPE – 
evento 3, ANEXO145.

111Observe-se, conforme destacado no relatório, que em decisão inserta no evento 1047, este juízo 
desmembrou a ação penal em relação aos acusados CELSO ARARIPE e PAULO BOGHOSSIAN, em 
relação ao delito de corrupção, motivo pelo qual não será a prova de sua autoria aqui analisada.

  244/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

vale ressaltar, essa obra era uma obra um pouco menor dentro das obras de óleo e  
gás, ela era uma obra de (...). E ela acabou ficando ligada a essa diretoria especifica-
mente por causa do cliente, porque ela não era uma obra com as características das  
obras de óleo e gás, era uma obra de edificação, mas relativo a isso, esse consórcio  
então tinha uma autonomia até um pouco maior do que os consórcios normalmente  
tinham, ele era um consórcio que, por ter essas características de uma obra menor e  
diferente, eles tinham um nível de alçada do diretor da Camargo que cuidava desse  
contrato até um pouco maior, ele resolvia coisas do consórcio. Então, com relação ao  
pagamento para o Renato Duque, que Barusco mencionou, eu não sei como é que foi  
feito pela Camargo, não sei se houve esse acordo depois, não sei se isso foi mencio-
nado alguma vez, se o Barusco alguma vez cobrou a Camargo sobre isso. Mas espe-
cificamente com relação a esse pagamento na obra, quer dizer (...)
Ministério Público Federal:- Essa obra de Vitória, do prédio?
Depoente:- Foi mencionado por mim, pelo dirigente da Camargo na época, que ha-
veria um pagamento que seria feito pelo consórcio, quem faria o pagamento era o  
consórcio não era a Camargo.
Ministério Público Federal:- Mas esse consórcio era formado por quem, o senhor se  
recorda?
Depoente:- Pela Camargo, pela Odebrecht e pela Hochtief.
Ministério Público Federal:- Pode prosseguir.
Depoente:- E esse funcionário trouxe a mim que haveria, que estava sendo tratado  
este pagamento, me informando disso, e de certa forma eu autorizei, eu aprovei que  
isso continuasse a ser tratado pela obra pra que fosse feito esse pagamento.
Ministério Público Federal:- Esse consórcio, como era feita a gestão dele, a chefia, as  
ordens?
Depoente:- Ele era um consórcio liderado pela Odebrecht, quer dizer, ele tinha um lí-
der local lá que era o responsável.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem era o líder?
Depoente:- Num dado momento era o senhor Boghossian.
Ministério Público Federal:- O senhor Paulo Boghossian?
Depoente:- O Boghossian era o líder. A Odebrecht tinha a liderança e ele era o repre-
sentante da Odebrecht e que acabava por ter a liderança do consórcio.
Ministério Público Federal:- E nesse assunto dessa propina que o senhor falou ele  
teve conhecimento?
Depoente:- Eu nunca tratei isso com ele, isso foi tratado no âmbito do consórcio, eu  
acredito que ele tinha conhecimento porque o funcionário da Camargo que me trou-
xe, falou que o consórcio estaria realizando o pagamento dessa propina.
Ministério Público Federal:- E ele informou para o senhor que a decisão foi tomada  
por quem?
Depoente:- Pelo consórcio, os líderes do consórcio tomaram a decisão que eles iriam  
fazer essa tratativa com o funcionário da Petrobrás.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor mencionou, no entanto, propinas ao senhor Celso Araripe?
Depoente:- Sim. Quando, como eu comentei, em 2010 foi trazido a mim pelo nosso  
diretor do contrato, que era na época o senhor Garbor, que haveria esse pagamento  
ao senhor Celso Araripe.
Juiz Federal:- E esse pagamento era em decorrência do contrato ou de aditivos, ou do  
que?
Depoente:- Não, era com objetivo de (...). A obra tinha uma série de problemas com  
esses aditivos aí, era de dar celeridade  a esses aditivos que estavam em andamento.
Juiz Federal:- Aos aditivos então, não ao contrato?
Depoente:- Não ao contrato, o contrato já estava do meio para o fim até nessa fase.
(trecho do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a termo no evento 553).

  245/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O executivo indica, inclusive, que o escopo de referidos pagamentos 
indevidos era justamente a aprovação célere de aditivos contratuais.

EDUARDO LEITE também confirmou o pagamento de vantagens in-
devidas a CELSO ARARIPE pelo CONSÓRCIO OCCH. De acordo com a testemunha de 
acusação, após receber a informação de que referido funcionário recebera propina no 
âmbito do consórcio em comento através de contratos fraudulentos firmados com as 
empresas SULBRASIL e E&P, foram os instrumentos contratuais analisados e, efetiva-
mente, pode-se concluir que não se destinaram à efetiva prestação de serviços, com-
provando, portanto a materialidade do delito:

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que houve celebração de contratos  
de consultoria no âmbito desse contrato para construção do prédio administrativo de  
Vitória, é isso?
Depoente:- Isso, essa informação que foi trazida para elaboração até da colaboração.
Ministério Público Federal:- Esses contratos são os contratos que foram firmados com  
a Sul Brasil e com a EIP?
Depoente:- É isso, essas empresas que me foram fornecidos os contratos que tinham  
essas irregularidades.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que o senhor analisou esses contra-
tos de consultoria, é isso?
Depoente:- Isso. Após um depoimento que eu prestei junto à Polícia Federal, posteri-
ormente me foi fornecido maiores, eu busquei maiores detalhes e discuti esses maio-
res detalhes, e aí eu fiz uma análise sobre o conteúdo daqueles contratos e realmente  
o conteúdo dos contratos não era compatível com relação ao tipo de serviço que ti-
nha se oferecido a prestar, e até desconhecia esse tipo de contrato no mecanismo  
empresarial que a gente trabalha há mais de 20 anos.
Ministério Público Federal:- Por que o senhor achou que esses contratos não batiam,  
não eram compatíveis?
Depoente:- Porque eu tinha a efetiva declaração interna de qual foi a finalidade que  
foram utilizados os contratos, então esse é o primeiro momento; no segundo mo-
mento, foi por causa do escopo contratual divergente daquilo que se apresentava  
como resultado do trabalho, isso até foi consignado em depoimentos...
Ministério Público Federal:- Por que ele era diferente, por que o escopo contratual era  
diferente?
Depoente:- Porque, por exemplo, um dos contratos estabelecia o escopo contratual  
era elaboração de pleitos, auxílio na elaboração de pleitos, e o outro contrato falava  
que era relativo a, deixa só me vir a palavra, a um start-up de alguns serviços predi-
ais que tinham que ser, ar condicionado, esse tipo de coisa, e na verdade as duas  
consultorias falam que apresentaram o mesmo trabalho, elaboração de pleitos de  
forma oral,  inclusive,  que eu desconheço mecanismo de você elaborar um estudo  
para formação de pleito, que é de prazo, custo, de forma oral, normalmente isso é  
um trabalho significativo que tem que ser feito de estudos de engenharia para você  
chegar às diferenças existentes.
Ministério Público Federal:- Só para eu entender, para que esse contrato que o senhor  
está me falando, esses contratos deveriam ser, a prestação desse serviço deveria ter  
suporte documental ou...
Depoente:- Extremamente consolidado,  porque você está falando de pleitos  numa  
obra de grande porte, então eu não vejo como ser isso feito de forma oral.
Ministério Público Federal:- E o senhor teve conhecimento também de qual teria sido  
o beneficiário desses pagamentos, lhe foi dito qual o funcionário?

  246/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Depoente:- Me foi informado internamente que isso iria para o gerente da Petrobras,  
de nome Celso Araripe.
Ministério Público Federal:- Certo. Só para ficar bem claro, essa observação que o se-
nhor fez em relação às consultorias, ela abrange tanto a consultoria com a Sul Brasil  
quanto com a EIP?
Depoente:- Exato.
(trecho do depoimento de EDUARDO LEITE, reduzido a termo no evento 654).

A autoria de MARCELO ODEBRECHT resta comprovada não apenas 
pelas conversas de e-mail e anotações de celular anteriormente mencionadas no tó-
pico atinente ao delito de organização criminosa, como também pelas declarações de 
MÁRCIO FARIA  e  ROGÉRIO ARAÚJO.  Declararam os  executivos  que  MARCELO 
ODEBRECHT, enquanto líder empresarial da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 
e, posteriormente, enquanto presidente da ODEBRECHT S.A, ocupava cargo superior 
àqueles ocupados pelos líderes empresariais dos diversos setores das empresas do 
grupo  empresarial,  dentre  elas  a  CONSTRUTORA NORBERTO  ODEBRECHT.  Assim, 
eram os diversos diretores a ele subordinados, devendo comunicá-lo antes da resolu-
ção de questões relevantes:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:-  Não,  porque...  informativo,  porque lá  na empresa a gente  costuma  
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... frequenta-
va muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas esse so-
bre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht Óleo e  
Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados ao  
Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da empresa, por  
exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
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cimento.”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) –  
destaques nossos.

“Juiz Federal:- O senhor era o diretor chefe da área de engenharia industrial?
Interrogado:- Era diretor superintendente nessa época.
Juiz Federal:- Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial?
Interrogado:- Tinha, antes eu tive 2 líderes, o Renato Baiardi e depois foi sucedido por  
Marcelo Odebrecht.
Juiz Federal:-  Até quando o senhor Marcelo Odebrecht  permaneceu como diretor  
dessa área?
Interrogado:- Até 2009, depois ele se tornou diretor presidente.
Juiz Federal:- Ele foi para holding, é isso?
Interrogado:- É, diretor presidente da holding.
Juiz Federal:- Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo Ode-
brecht?
Interrogado:- Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função.
Juiz Federal:- Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele, e ele estava nessa  
área de engenharia industrial?
Interrogado:- Não, ele era o responsável, líder empresarial da Construtora Norberto  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Ah, da Construtora?
Interrogado:- É, porque a industrial é uma divisão da Construtora Norberto Odebre-
cht.
Juiz Federal:- Certo, e na... nessa área industrial o senhor que era o chefe?
Interrogado:- Eu era o responsável.
Juiz Federal:- Não tinha chefe acima do senhor na área industrial?
Interrogado:- Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da Construtora.
Juiz Federal:- Da Construtora, tá.
Interrogado:- Isto.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

PAULO BOGHOSSIAN, quando de seu interrogatório, confirmou sua 
atuação enquanto gerente do contrato relativo à obra para o prédio administrativo 
da PETROBRAS em Vitória/ES. Nesta condição, encontrava-se subordinado a CARLOS 
JOSÉ VIEIRA MACHADO DA CUNHA, seu líder dentro da ODEBRECHT, diretor do con-
trato e  funcionário  ligado à  área  da infraestrutura  da  CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT, responsável por referida obras:

Juiz Federal:- O senhor é mais ou menos representante da Odebrecht no contrato?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Não?
Interrogado:- Desculpa, não. O representante da Odebrecht é o diretor da Odebrecht  
que cuida... que fazia parte do conselho diretor, eu era representante do consórcio.
Juiz Federal:- Quem era o diretor que fazia parte do conselho?
Interrogado:- É... Carlos José Cunha.
Juiz Federal:- Ele... esse contrato na Odebrecht, o senhor sabe dizer a que área estava  
vinculado?
Interrogado:- Sim, área de infraestrutura.
(…)
Juiz Federal:- ...mas tem aqui um diretor de contrato, Carlos José Vieira Machado da  
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Cunha.
Interrogado:- Esse era o meu líder na Odebrecht.
Juiz Federal:- Esse que fazia parte daquele conselho?
Interrogado:- Do conselho diretor, é um dos 3 diretores que fazia parte do conselho  
diretor.
(trecho  do  interrogatório  de  PAULO BOGHOSSIAN,  reduzido  a  termo  no  evento  
1079).

Neste sentido,  considerando-se o acima exposto,  pode-se concluir 
que na época em foram prometidas, oferecidas, e pagas as vantagens indevidas a 
CELSO ARARIPE, que as aceitou e efetivamente recebeu, pelo CONSÓRCIO OCCH, 
eram os diretores da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT subordinados a MAR-
CELO ODEBRECHT.  Deste  modo,  em sendo a  construtora membro integrante  do 
CONSÓRCIO OCCH, é de se concluir que o diretor do contrato reportava-se ao líder 
empresarial da área de infraestrutura da empresa, o qual, por sua vez, comunicava 
MARCELO ODEBRECHT acerca de referidos assuntos antes de serem os valores es-
púrios prometidos, a fim de adquirir seu aval para as operações. Não restam dúvidas, 
portanto, do dolo e da positiva atuação do acusado para a concretização do delito de 
corrupção de CELSO ARARIPE, por duas vezes, para que fossem os aditivos pleiteados 
aprovados rapidamente pela PETROBRAS.

Quanto à autoria de ROGÉRIO ARAÚJO, especificamente em relação 
à corrupção de CELSO ARARIPE decorrente dos aditivos contratuais, não há prova su-
ficiente apta a justificar sua condenação. De acordo com o exposto por PAULO BOG-
HOSSIAN, a obra do prédio administrativo da PETROBRAS em Vitória/ES encontrava-
se  vinculada à  área  de  infraestrutura  da  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, 
sendo o diretor do contrato pessoa diversa de ROGÉRIO ARAÚJO –  CARLOS JOSÉ 
VIEIRA MACHADO DA CUNHA. Em adição, quando de seu interrogatório, o acusado 
informou que a obra era vinculada à infraestrutura, enquanto ocupava cargo na área 
de engenharia industrial:

Juiz Federal:- No ano de 2004 a 2012, qual era a sua posição do senhor dentro da  
empresa?
Interrogado:- Eu era responsável pela área de desenvolvimento de negócio, pelo de-
senvolvimento de negócio.
Juiz Federal:- O senhor estava vinculado a alguma unidade específica?
Interrogado:- À área de engenharia industrial.
Juiz Federal:- Acho que está ligado aqui...
Interrogado:- Está saindo bem o som?
Juiz Federal:- De engenharia industrial, era uma... o senhor era diretor, tinha um car-
go de diretor ou gerente, como era?
Interrogado:- Tinha um cargo de diretor não estatutário.
Juiz Federal:- E nessa área o senhor estava subordinado a quem?
Interrogado:- Ao Márcio Faria.
Juiz Federal:- Essa era a área responsável dentro da Odebrecht para esses empreen-
dimentos, contratos da Petrobras e de refinarias?
Interrogado:- É, essa área é uma área que congregava todas as obras, os projetos in-
dustriais na área de abastecimento, na área de EIP, de plataformas, de transportes,  
gasodutos, enfim, todos os projetos industriais.
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(...)
Defesa de Rogério Santos de Araújo:- Senhor Rogério, a denúncia também lhe atribui  
a participação na obra do prédio sede de Vitória, essa era uma obra da área de en-
genharia industrial?
Interrogado:- Não, essa é uma obra indus... de civil que a responsabilidade é da in-
fraestrutura, eu não tinha nada a ver com isso.
Defesa de Rogério Santos de Araújo:- O senhor nunca teve nenhuma participação?
Interrogado:- Nunca fui lá, nunca, é uma obra eminentemente civil, não tenho 1 me-
tro de tubo lá, de estrutura, não tenho.
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105).

Requer-se, portanto, a absolvição de ROGÉRIO ARAÚJO em relação 
à prática, por uma vez, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, tipifica-
do no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, relacionado à aprovação 
de dois aditivos ao contrato nº 0801.0028225.06.2, celebrado pelo Consórcio OCCH 
para a execução da obra do prédio sede da PETROBRAS em Vitória, nos termos do 
art. 386, V, do Código de Processo Penal. 

Por fim, em relação a  MÁRCIO FARIA,  conclui-se pela ausência de 
provas para sua condenação, tendo em vista o fato de que PEDRO BARUSCO confir-
mou que, no caso da obra do prédio administrativo da PETROBRAS em Vitória ROGÉ-
RIO ARAÚJO se reportou a outro executivo da ODEBRECHT, de alcunha “Júnior”, para 
que fosse o pagamento dos valores acertado (evento 1108). Em adição, conforme in-
formado por PAULO BOGHOSSIAN (evento 1079) e ROGÉRIO ARAÚJO (evento 1105), 
este contrato pertencia à área de infraestrutura da CONSTRUTORA NORBERTO ODE-
BRECHT, enquanto MÁRCIO FARIA era o diretor e líder empresarial de setor diverso 
da empresa, qual seja, da engenharia industrial. Tal fato foi confirmado pelo próprio 
acusado:

Interrogado:- Em 2004 eu era diretor superintendente ligado a Marcelo Odebrecht,  
que era o líder empresarial, fiquei nesse posto até 2009, quando eu assumi como lí-
der empresarial, até o dia de minha saída em junho.
Juiz Federal:- O senhor estava, o senhor trabalhava nessas funções, nesses cargos, na  
área de equipamentos industriais, é isso?
Interrogado:- Engenharia industrial.
Juiz Federal:- Engenharia industrial?
Interrogado:- Isto.
Juiz Federal:- Desde 2004?
Interrogado:- Não, trabalhava... sempre trabalhei. Eu trabalhei inclusive no exterior,  
trabalhei no Chile como diretor superintendente com outra liderança no final de 88,  
início de 90.
Juiz Federal:- E a partir de quando que o senhor tinha esse cargo de diretor superin-
tendente?
Interrogado:- A partir dessa ida para o Chile, que naquela oportunidade tinha outro  
nome que era diretor de país, mas é o similar a diretor superintendente que tinha no  
Brasil.
Juiz Federal:- E nessa época já era de engenharia industrial?
Interrogado:- Sempre engenharia industrial, porque engenharia industrial é uma su-
cessora da Tenenge.
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105).
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Sendo assim, requer-se a absolvição de MÁRCIO FARIA em relação à 
prática, por 2 vezes, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, tipificado 
no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, condutas relativas à contra-
tação e à celebração de aditivos pelo CONSÓRCIO OCCH com a PETROBRAS, nos ter-
mos do art. 386, V, do Código de Processo Penal..

Assim, comprovado que houve o acordo e pagamento de propina de 
ao menos 2% em todos os contratos e aditivos denunciados,  tem-se que os réus 
MARCELO ODEBRECHT,  por 55 vezes,  ROGÉRIO ARAÚJO,  por 54 vezes,  MÁRCIO 
FARIA, por 53 vezes, e CÉSAR ROCHA, por 18 vezes112, incidiram no crime de corrup-
ção ativa, em sua forma majorada, tipificado no artigo 333 do Código Penal, caput e 
parágrafo único. Enquanto que os acusados  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, 
em contrapartida, praticaram, respectivamente, por 19 e 17 vezes, as condutas tipifi-
cadas no artigo 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §2º do mesmo diploma. 

3.4.2.2. Dos Atos de Corrupção em Favor da BRASKEM

Além dos atos de corrupção em favor da ODEBRECHT acima analisa-
dos, impende discorrer, ainda, acerca dos atos de corrupção em favor da BRASKEM 
também denunciados nestes autos. 

Nessa linha, a denúncia referiu o acerto de propina entre gestores e 
administradores da BRASKEM, notadamente MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRI-
NO ALENCAR, e PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PETRO-
BRAS, diretamente e por intermédio de JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, para que 
houvesse o encaminhamento da negociação da renovação do contrato de forneci-
mento de nafta pela estatal à BRASKEM de acordo com os interesses da empresa.

Encerrada a instrução processual, restaram comprovados, no tocante 
aos atos ilícitos sob análise, os seguintes fatos, que serão abaixo pormenorizados:

i. Entre os anos de 2006 e 2012 os denunciados  ALEXANDRINO 
ALENCAR e MARCELO ODEBRECHT, executivos do Grupo Odebrecht, sócio majori-

112Observe-se que o número de atos de corrupção pelo qual foram os executivos denunciados leva 
em consideração tanto o número de funcionários da PETROBRAS corrompidos – no caso de MAR-
CELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO, 3 (PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE 
e PAULO ROBERTO COSTA) e no caso de CÉSAR ROCHA 1 funcionário (PAULO ROBERTO COSTA), 
assim como o número de contratos e aditivos denunciados – na presente ação penal são 6 contra-
tos e 13 aditivos, para RENATO DUQUE, 4 contratos e 13 aditivos para PEDRO BARUSCO, 5 con-
tratos e 13 aditivos para PAULO ROBERTO COSTA. No caso de CELSO ARARIPE, houve a prática de 
apenas um ato de corrupção, que levou à celebração de 2 aditivos contratuais. Deste modo, a fim 
de que se chegue ao número de atos de corrupção ativa praticados, soma-se o número de condu-
tas de corrupção ativa praticados em relação a cada um dos funcionários. Por exemplo: CÉSAR RO-
CHA corrompeu PAULO ROBERTO COSTA em 5 contratos e 13 aditivos. O número de atos de cor-
rupção por si praticados corresponde a 1 x 18 = 18 atos de corrupção ativa.  ROGÉRIO ARAÚJO 
corrompeu PAULO ROBERTO COSTA em 5 contratos e 13 aditivos; PEDRO BARUSCO em 4 contra-
tos e 13 aditivos; RENATO DUQUE em 6 contratos e 13 aditivos: 1 x 18 + 1 x 17 + 1 x 19+ 1 = 54  
atos de corrupção ativa. Requereu-se sua absolvição em relação ao ato de corrupção ativa de CEL -
SO ARARIPE. A mesma lógica aplica-se à MARCELO ODEBRECHT e MÁRCIO FARIA.
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tário da petroquímica BRASKEM, prometeram e efetivamente efetuaram pagamentos 
de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento 
da PETROBRAS, e ao Partido Progressista, que lhe dava condições políticas para ser 
mantido no cargo, diretamente e por intermédio de JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUS-
SEF;

ii. Os pagamentos foram realizados em diversas parcelas, que atin-
giam o montante anual de cerca de USD 5 milhões, tanto mediante a utilização dos 
serviços do operador financeiros ALBERTO YOUSSEF quanto por intermédio de de-
pósitos nas contas criadas em favor de PAULO ROBERTO COSTA, na Suíça;

iii. PAULO ROBERTO COSTA, em contraprestação às propinas que 
recebeu, no citado período, da BRASKEM, passou a zelar pelo interesse da empresa 
dentro da PETROBRAS, seja imprimindo maior agilidade à tramitação aos procedi-
mentos de seu interesse, seja, conforme descrito na denúncia, gestionando interna-
mente junto aos setores técnicos da Diretoria de Abastecimento e também perante a 
Diretoria Executiva para que fosse firmado entre a Estatal e a BRASKEM um contrato 
de venda de NAFTA que, de um lado beneficiou a última em larga medida e de outro 
ocasionou prejuízos bilionários à PETROBRAS.

No tocante à primeira conclusão, impende mencionar o interrogató-
rio de PAULO ROBERTO COSTA, em que o acusado confirmou que lhe foram ofereci-
das vantagens indevidas por executivos da BRASKEM, dentre os quais ALEXANDRI-
NO ALENCAR, para que atuasse, junto à PETROBRAS, segundo os interesses da em-
presa. Neste sentido, veja-se o seguinte trecho:

Juiz Federal:- No caso da Braskem, o senhor mencionou que o senhor foi mem-
bro do conselho, o senhor recebeu também valores de comissão, propina, da  
Braskem?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Esse era um acerto junto com aquele acerto da Odebrecht ou era uma  
coisa separada?
Interrogado:- Esse, que eu me lembro, teve uma reunião em São Paulo onde eu  
participei com o José Janene e com o Alexandrino, onde foi definido então um  
valor anual que seria pago para o PP e isso foram vários anos desse acordo, e  
a minha parte em relação à Odebrecht, que a maior acionista da Braskem é a  
Odebrecht, a minha parte também o Bernardo mencionou várias vezes que  
parte minha da Braskem estava sendo paga nessas contas do exterior, agora,  
além disso, era pago também aqui no Brasil para o PP.
Juiz Federal:- Então essas contas do exterior também receberam valores a título  
de propina da Braskem?
Interrogado:- Perfeitamente, da minha parte sim.
Juiz Federal:- E até quando aproximadamente o senhor recebeu esses pagamentos  
no caso da Braskem, o mesmo período da Odebrecht?
Interrogado:- No mesmo período da Odebrecht.
Juiz Federal:- O senhor Alberto Youssef também intermediava pagamentos nes-
se caso da Braskem?
Interrogado:- Ele teve contato também com algumas pessoas, acho que com o  
Alexandrino, ele chegou a conhecer o Alexandrino, acho que ele teve contato  
também, e deve ter recebido, porque o Janene recebia, então ele deve ter rece-
bido parte da Braskem.
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Juiz Federal:- Mas o senhor recebia também propinas por intermédio do senhor  
Alberto Youssef, relativamente aos acertos da Braskem?
Interrogado:- O que o Alberto me pagava eu não tinha também esse tipo, nun-
ca fiz esse tipo de controle, é provável que sim, é provável que sim.
Juiz Federal:- No caso dos contratos da Braskem, da propina da Braskem, isso era um  
percentual em cima de alguma coisa?
Interrogado:- Desculpe, eu não entendi.
Juiz Federal:- Isso era um percentual em cima de alguma coisa no caso da Braskem?
Interrogado:- O que eu me lembro dessa reunião com o Janene e com outra pes-
soa que eu mencionei aí, Alexandrino, tinha sido acertado um valor anual, se  
eu não me engano alguma coisa como 5 milhões de dólares por ano, ia pa-
gando mensalmente de acordo com o desenvolvimento do contrato, então era  
um valor fixo anual, que eu me lembro.
Juiz Federal:- E esse acerto foi até 2012, quando da sua saída?
Interrogado:- Acredito que sim.
Juiz Federal:- Com que executivos da Braskem o senhor tratou desse assunto da pro-
pina?
Interrogado:- O assunto da propina foi tratado nessa reunião com o Alexandrino e  
com o José Janene.
Juiz Federal:- Não foi tratado com outros executivos?
Interrogado:- Diretamente não, mas os outros executivos, no caso os presiden-
tes da Braskem, sabiam do processo porque tivemos algumas conversas e eles  
sabiam o que estava acontecendo.
Juiz Federal:- Foi mencionado nessas conversas esse assunto dos pagamentos  
das comissões, da propina?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- Quem seriam esses presidentes?
Interrogado:- O primeiro que tinha contato era o José Carlos Grubisich, depois  
teve Bernardo Gradim e depois teve Carlos Fadigas, todos eles sabiam do que  
estava acontecendo.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento  
1046 – grifos nossos).

Ainda, mencionem-se as declarações de ALBERTO YOUSSEF, opera-
dor responsável pelas tratativas acerca dos pagamentos efetuados pela BRASKEM em 
favor de PAULO ROBERTO COSTA. Note-se que ALBERTO YOUSSEF também confir-
ma a participação de  ALEXANDRINO ALENCAR  na prática delituosa ao indicá-lo 
como o executivo responsável pelas tratativas acerca dos repasses de valores:

Juiz  Federal:- O  senhor  pode  me  esclarecer  agora  a  sua  relação  então  com  a  
Braskem?
Interrogado:- Na verdade, a relação com a Braskem vinha de 2006 por conta do se-
nhor José Janene, que me apresentou o Alexandrino para que na época eu pudesse  
receber alguns valores que então a Braskem estava doando ao partido progressista, e  
aí então criou-se esse relacionamento com o Alexandrino e com a Braskem.
Juiz Federal:- Alexandrino, Alexandrino Alencar?
Interrogado:- Alexandrino Alencar.
Juiz Federal:- E isso começou em 2006 e foi até quando aproximadamente?
Interrogado:- Olha, depois o senhor José faleceu e aí eu que fiquei nesse contato com  
o Alexandrino e o partido, na verdade eu continuei, dei sequência ao andamento  
desses valores.
Juiz Federal:- E até quando mais ou menos a Braskem efetuou esses pagamentos?
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Interrogado:- Eu acho que o último pagamento deve ter acontecido em 2011, começo  
de 2012, pode ser.
Juiz Federal:- Nesses pagamentos feitos pela Braskem isso também beneficiava o se-
nhor Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Olha, na verdade o partido progressista tinha um compromisso  
com o Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse 30% ele mandaria  
para o Paulo Roberto, e assim eu o fazia.
Juiz Federal:- Então desses valores que a Braskem repassava ao senhor parte  
também ia para o Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Ia para o Paulo Roberto Costa, por conta de que o partido tinha  
um compromisso com Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse re-
passaria 30% ao Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Na Braskem, com que executivos o senhor teve contato?
Interrogado:- Eu tive contato só com o Alexandrino.
Juiz Federal:- O senhor tratou diretamente com ele esses assuntos relativos a esses  
pagamentos?
Interrogado:- Na verdade eu tratei com ele relativo a esses pagamentos, mas  
sempre tinha a situação de que não era ele que decidia e sim o presidente da  
Braskem, no primeiro momento era o Gradim e no segundo momento, se não me  
engano, o José Carlos.
Juiz Federal:- O senhor teve contato direto com os presidentes?
Interrogado:- Nenhum dos dois.
Juiz Federal:- Mas eu não entendi, o Alexandrino lhe dizia que ele tinha que obter  
autorização, alguma coisa?
Interrogado:- Sim, sim.
Juiz Federal:- Para esses pagamentos?
Interrogado:- Para que ocorressem essas doações.
Juiz Federal:- E esses pagamentos, o senhor menciona doações, mas essas são  
comissões também à semelhança do que eram os pagamentos da Odebrecht  
no caso das obras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação, ele nunca  
tratava isso como uma propina, nós entendíamos que era como propina, mas  
a empresa sempre tratou esse assunto como doação.
Juiz Federal:- Mas foi feita doação eleitoral registrada?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- A Braskem repassava esses valores ao senhor como?
Interrogado:- Eu recebia esses valores no exterior, algumas vezes foi pago valo-
res em reais no meu escritório, da mesma maneira que foram pagos pela Ode-
brecht.
Juiz Federal:- Havia uma distinção dos valores que eram da Braskem e os valores que  
eram pagos pela Odebrecht?
Interrogado:- Havia, era totalmente separado, uma coisa não tinha vínculo com a  
outra, nenhum.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF,  reduzido a termo no evento 1046,  
grifos nossos).

Frente a referidas alegações, duas observações se fazem necessárias. 
Primeiramente, embora a empresa denominasse o repasse de valores de “doação”, 
fato é que os pagamentos foram realizados em contas no exterior, sem a correspon-
dente declaração ao BACEN, o que não corresponde de forma alguma à metodologia 
de doações oficiais a partidos políticos. Não há, portanto, como se sustentar a ausên-
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cia de dolo dos envolvidos. 
Em segundo lugar, embora MARCELO ODEBRECHT não seja aponta-

do pelos acusados como responsável direto pelas tratativas, seu conhecimento e con-
cordância com o ocorrido resta evidente, uma vez que ALEXANDRINO ALENCAR era 
o intermediador das negociações, repassando as questões da oferta, promessa e pa-
gamento das propinas a seus superiores, notadamente os presidentes da BRASKEM, 
os quais se reportavam a MARCELO ODEBRECHT. O ex-Diretor de Abastecimento da 
PETROBRAS, quando de seu interrogatório, confirmou que as negociações contratu-
ais entre a BRASKEM e a estatal eram conduzidas em conjunto com o então presiden-
te  da  BRASKEM.  Note-se  que  PAULO ROBERTO COSTA informa  que  MARCELO 
ODEBRECHT encaminhava o presidente da BRASKEM para tratar do assunto com ele:

Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor saberia me dizer se ele partici-
pou de reuniões tratando desse assunto?
Interrogado:- Comigo não, comigo participavam os presidentes das empresas, os que  
eu citei aí, os 3 presidentes aí.
Juiz Federal:- Tratando da questão do preço da Nafta ele nunca tratou com o senhor,  
em reuniões ou...?
Interrogado:- O...
Juiz Federal:- Marcelo Odebrecht.
Interrogado:- Não me recordo, porque não era função dele, ele encaminhava o presi-
dente da Braskem para tratar comigo.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento  
1046).

Ainda, pelo quanto declarado por  PAULO ROBERTO COSTA,  resta 
evidente que  MARCELO ODEBRECHT conhecia a BRASKEM com profundidade, sa-
bendo do que se passava dentro da companhia, de modo que não se faz crível a ale-
gação da defesa no sentido de que enquanto presidente do Conselho de Administra-
ção da empresa MARCELO ODEBRECHT não possuía ingerência nos negócios reali-
zados. Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho:

Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor Marcelo Odebrecht demonstrava ter co-
nhecimento amplo sobre o que acontecia na Braskem?
Interrogado:- Possivelmente sim, por ser presidente do conselho sim, mas eu nunca  
conversei com ele, nem ele me tocou nunca em nenhum assunto relativo a esse pro-
cesso de ilícitos.
Ministério Público Federal:- Não, não, eu estou perguntando do que acontecia na  
Braskem, se ele demonstrava ter bastante conhecimento, ser bastante participativo,  
se ele conhecia, demonstrava conhecimento?
Interrogado:- Como presidente do conselho da Braskem sim, porque essa reunião de  
conselho era dos acionistas da Braskem, a Odebrecht era a acionista principal e a Pe-
trobras era a segunda acionista da Braskem, o resto eram ações de bolsa, obviamen-
te que como presidente do conselho ele deveria conhecer com profundidade a com-
panhia não é?
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento  
1046).
O próprio acusado admite que sua função incluía a análise de ques-

tões relativas à gestão da empresa e que os presidentes das companhias se reporta-
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vam  aos  conselhos  de  administração,  não  detendo  autonomia  completa  (evento 
1015).

Tal conclusão é corroborada pelo interrogatório de ROGÉRIO ARAÚ-
JO (evento 1105), em que o acusado informa que os líderes empresariais de todos as 
empresas  do  Grupo  ODEBRECHT  prestavam  contas  de  sua  atuação  a  MARCELO 
ODEBRECHT, sendo a ele subordinados, e consultavam o executivo antes da tomada 
de decisões importantes, conforme referido nos tópicos acerca da organização crimi-
nosa e da corrupção em favor da ODEBRECHT.

Nesta seara, impende ainda observar que a testemunha EDMUNDO 
AYRES informou que MARCELO ODEBRECHT atuava ativamente enquanto conselhei-
ro da BRASKEM, no mesmo sentido das alegações de PAULO ROBERTO COSTA:

“Defesa:- O senhor poderia  nos  dizer  como era a atuação de  Marcelo  Odebrecht  
como presidente do conselho de administração da Braskem, no período em que o se-
nhor foi conselheiro?
Depoente:- A presença bastante atuante e sempre buscando o melhor para a  
Braskem, como é o dever de qualquer conselheiro.”
(trecho do depoimento de EDMUNDO AYRES, reduzido a termo no evento 799).

Observe-se que documento juntado ao evento 3 (ANEXO226) com-
prova que no ano de 2009, quando das tratativas para a negociação do contrato de 
compra e venda de nafta entre PETROBRAS e BRASKEM, MARCELO ODEBRECHT já 
era não apenas membro do conselho de administração da BRASKEM, mas também 
seu PRESIDENTE, tendo assumido referida função em 25/07/2008. Não é crível, por-
tanto, que se pretenda afirmar que, na condição de presidente do conselho adminis-
trativo da BRASKEM, MARCELO ODEBRECHT não tinha conhecimento e não concor-
dava com o pagamento das vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, sobre-
tudo face ao elevado nível de conhecimento acerca dos assuntos envolvendo a em-
presa, especialmente da renovação do contrato de compra e venda de nafta junto à 
PETROBRAS, o que resta comprovado não apenas pelas alegações de  PAULO RO-
BERTO COSTA, como pela agenda do então diretor, em que há registro de reunião 
para a discussão do assunto, no dia 20/03/2009, isto é, efetivamente durante referido 
processo de negociação, com  MARCELO ODEBRECHT,  BERNARDO GRADIN (então 
presidente da BRASKEM) e SÉRGIO GABRIELLI (evento 3, ANEXO40, p. 1-2).

Frise-e que o simples fato de PAULO ROBERTO COSTA não ter trata-
do sobre a promessa e o pagamento de vantagens indevidas diretamente com MAR-
CELO ODEBRECHT não comprova que o acusado não tinha conhecimento acerca do 
ocorrido, uma vez que, pelos elementos de prova acima colacionados, resta evidente 
que era o assunto tratado pelo acusado com os demais diretores da empresa, como 
ALEXANDRINO ALENCAR e os presidentes da BRASKEM.

Ademais,  comprovam a consumação da promessa/oferecimento de 
vantagem  indevida  pelos  executivos  da  BRASKEM,  notadamente  ALEXANDRINO 
ALENCAR e MARCELO ODEBRECHT, e da respectiva aceitação dos valores por PAU-
LO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, o efetivo 
pagamento dos valores (conclusão ii).
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Nesta seara, impende observar as alegações de ALBERTO YOUSSEF. 
O operador financeiro admitiu que operacionalizou o repasse de valores da BRASKEM 
para PAULO ROBERTO COSTA e o Partido Progressista de duas formas: (i) entrega de 
valores no escritório de ALBERTO YOUSSEF por emissários da BRASKEM e (ii) indica-
ção de contas no exterior pertencentes a doleiros, em que a BRASKEM depositava os 
valores em dólares, sendo o equivalente em reais entregue pelos doleiros a ALBERTO 
YOUSSEF em território nacional. Uma vez em posse dos valores, o operador repassa-
va-os ao Partido Progressista e a PAULO ROBERTO COSTA em espécie. Veja-se:

Juiz Federal:- A Braskem repassava esses valores ao senhor como?
Interrogado:- Eu recebia esses valores no exterior, algumas vezes foi pago valo-
res em reais no meu escritório, da mesma maneira que foram pagos pela Ode-
brecht.
(…)
Juiz Federal:- Os seus contatos sobre pagamentos da Braskem era somente o senhor  
Alexandrino, é isso?
Interrogado:- Somente o senhor Alexandrino.
Juiz Federal:- O senhor Rafael Ângulo Lopes trabalhava com o senhor?
Interrogado:- Ele trabalhava comigo, eu pedia que ele muitas vezes fosse até o  
Alexandrino com envelope para entregar contas para que ele pudesse fazer o  
pagamento.
Juiz Federal:- Ele juntou no processo, não sei se o senhor teve oportunidade de  
ver, mas alguns swifts que ele afirma que teria apanhado com o senhor Ale-
xandrino, ele lhe entregava esses papéis?
Interrogado:- Olha, sempre ele levava um envelope lacrado e sempre me trazia  
o envelope lacrado.
Juiz Federal:- Mas ele levava envelope lacrado com o que?
Interrogado:- Com a conta para que fosse feito o pagamento.
Juiz Federal:- E ele trazia o envelope lacrado com o que?
Interrogado:- Com o recibo do pagamento.
Juiz Federal:- O senhor guardava esses comprovantes de pagamento?
Interrogado:- Na verdade eu nunca guardei, mas, como era o Rafael que cuidava da  
contabilidade, então provavelmente ele tenha guardado esses documentos.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer aproximadamente quanto que a Braskem pa-
gava, quanto ela pagava, tinha um pagamento periódico, o senhor pode me esclare-
cer isso, como é que funcionava?
Interrogado:- Não, às vezes isso girava em torno de 3,4 milhões de dólares ao  
ano, às vezes 5, às vezes 2,5.
Juiz Federal:- E por que tinha essa variação?
Interrogado:- Aí eu não sei lhe explicar.
Juiz Federal:- O senhor não sabe me dizer se isso era um percentual então em  
cima de volume de vendas?
Interrogado:- Percentual eu tenho certeza que não.
Juiz Federal:- Mas, e quem definia esses valores a serem pagos?
Interrogado:- Na verdade isso a empresa dizia que podia contribuir só com esse  
valor.
(…)
Juiz Federal:- Não sei se ficou muito claro para mim, por que a Braskem pagava, fa-
zia essas doações, por que ela pagava essas comissões, qual era o ganho dela?
Interrogado:- Isso na verdade sempre foi acertado com o senhor José Janene, eu só  
peguei a esteira e continuei o que ele vinha fazendo.
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Juiz Federal:- Mas o senhor não tinha uma ideia por que se pagava isso?
Interrogado:- Normalmente, no nosso entendimento, era por conta desse con-
trato que estava vigente com a Petrobras, no entendimento do Alexandrino e  
da companhia, eles diziam que isso era uma doação porque não tinham por-
que pagar nenhum tipo de propina a respeito desse assunto.
(…)
Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Está certo. No caso da Braskem também, o senhor men-
cionou que o senhor encaminhava números de contas também para o senhor Ale-
xandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo.  E depois era o senhor Alexandrino que encami-
nhava a comprovação dos pagamentos, os swifts?
Interrogado:- Sim. Eu nunca tratei com ninguém na Braskem a não ser o Alexandri-
no.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

RAFAEL ÂGULO LOPES, funcionário de ALBERTO YOUSSEF responsá-
vel por entregar o número das contas no exterior para que ALEXANDRINO ALEN-
CAR realizasse os depósitos e receber os envelopes contendo os swifts comprobatóri-
os das operações, confirmou o quanto alegado pelo operador financeiro:

Ministério Público Federal:- O senhor trabalhava com o senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Isso.
Ministério Público Federal:- Então, com o senhor Alberto Youssef quais eram as tare-
fas que o senhor desempenhava?
Depoente:- Então, essa tarefa de pagar contas particulares pra outras pessoas, levar  
dinheiro, retirar dinheiro.
Ministério Público Federal:- Dinheiro em espécie?
Depoente:- Em espécie.
Ministério Público Federal:- Certo. Retirar dinheiro. O que mais que o senhor fazia?
Depoente:- Pagamentos particulares também, levar dinheiro pra pessoas que ele in-
dicasse, retirar em alguns locais também que ele indicasse, endereços em São Paulo  
e outros estados.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de ter feito, a pedido do senhor  
Alberto Youssef, de ter se dirigido à empresa Brasken e ter entregado, ter en-
tregue números de contas para o senhor Alexandrino?
Depoente:- Sim, eu levei algumas contas algumas vezes na Brasken, na Margi-
nal Pinheiros, em São Paulo, não me recordo o andar, entreguei pra ele pesso-
almente.
Ministério Público Federal:- Essa atividade que o senhor fazia, quando o senhor  
ia entregar o número dessas contas o senhor ia a mando do senhor Alberto  
Youssef?
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Depoente:- A mando do senhor Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- E quando o senhor ia ao edifício da Brasken, o se-
nhor falava diretamente com o senhor Alexandrino?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- E o senhor entregava diretamente a ele essas contas?
Depoente:- Exato. O senhor Alberto me entregava um envelope, a maioria das  
vezes lacrado, ele pedia pra entregar em mãos, eu me anunciava na recepção,  
posteriormente a secretária me atendia, me encaminhava ao senhor Alexan-
drino.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor fazia alguma outra atividade em rela-
ção a isso, à Brasken, ao senhor Alexandrino?
Depoente:- Eu retirava, posteriormente, quando o senhor Alberto pedia, alguns  
swift, que era o comprovante de pagamento, ou seja, de depósito fora.
Ministério Público Federal:- Fora do país?
Depoente:- Fora do país.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor tomou conhecimento, informaram ao se-
nhor por que o senhor estava indo levar essas contas e depois por que o senhor ia  
buscar esses swift?
Depoente:- Não, ele não me explicava sobre o que era apenas pra entregar isso pra  
ele e pedir pra ele fazer o mais rápido possível.
Ministério Público Federal:- Bom, quando o senhor prestou depoimento no Ministério  
Público Federal, o senhor informou que esses valores teriam ligação com propinas e  
transferências de valores no exterior, o senhor tem algum (...)?
Depoente:- Se era sobre propina eu não sei, mas eram valores que eram pedidos pra  
serem depositados fora do país, essas contas, mas não me era dito se era propina ou  
se era alguma outra coisa.
Ministério Público Federal:- O senhor achava que era lícito esse trabalho?
Depoente:- Às vezes eu pensava, outras vezes não, porque não tinha informação cor-
reta, não me informavam e nem seu Alberto falava sobre isso.
Ministério Público Federal:- Entendi. E qual era a relação entre o senhor Alberto  
Youssef e o senhor Alexandrino?
Depoente:- Eles tinham um relacionamento de algumas reuniões que eles fazi-
am, às vezes fora, não no escritório do seu Alberto, seu Alberto chegou a ir  
também na Brasken e eles se encontravam em restaurantes, em flats, eles al-
moçavam juntos, às vezes o seu Alberto me ligava me pedia pra levar a pasta  
dele ou algum documento que estivesse na mesa dele, ou algum envelope pra  
ele entregar para o seu Alberto no local que ele estava com o seu Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Tá certo. E eles se encontravam com frequência?
Depoente:- Não, muita frequência, mas algumas vezes até umas duas vezes  
por mês, outras vezes passava três, quatro meses sem eu saber que se encon-
travam, pelo menos.
Ministério Público Federal:- Esses swifts que o senhor mencionou, foram os mesmos,  
ou melhor, alguns deles foram os que o senhor entregou ao ministério público quan-
do fez o acordo de colaboração?
Depoente:- Sim, parece que eu entreguei alguns, uns 3 (três) ou 4 (quatro), sobre al-
gum, ou conta ou era um swift, um comprovante de depósito.
(trecho do depoimento de RAFAEL ÂNGULO, reduzido a termo no evento 654)

Suas alegações restam consubstanciadas pelos comprovantes de de-
pósitos e swifts constantes no evento 3 (OUT74, p. 6-10) destes autos.

As  contas  no  exterior  em que  eram os  depósitos  efetivados  pela 
BRASKEM pertenciam aos doleiros LEONARDO MEIRELLES, CARLOS ROCHA e NELMA 
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KODAMA, conforme indicado por ALBERTO YOUSSEF:

Juiz Federal:- O senhor indicava conta de doleiros então lá fora, que doleiros, por  
exemplo, o senhor indicava?
Interrogado:- Indiquei do Leonardo Meireles, indiquei da Nelma Kodama, indi-
quei do senhor Carlos Rocha, de clientes do senhor Carlos Rocha.
Juiz Federal:- Essas contas que o senhor indicava no exterior não eram contas que o  
senhor controlava?
Interrogado:- Não.
(…)
Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Está certo. No caso da Braskem também, o senhor  
mencionou que o senhor encaminhava números de contas também para o se-
nhor Alexandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

CARLOS ROCHA, por sua vez, na condição de testemunha de acusa-
ção, confirmou o quanto alegado por ALBERTO YOUSSEF:

CARLOS ROCHA: Ministério Público Federal:- O senhor Alberto Youssef, quando fazia,  
quando pedia esses favores ao senhor, para o senhor providenciar que o senhor de-
positasse os valores e depois pedia que o senhor entregasse em reais no Brasil, ele  
mencionava a que título, de quem eram esses valores, fornecia informações?
Depoente:- Olha doutora, ele falava para mim que era sempre de construtoras, mas  
ele não entrava em muitos detalhes não, e não era favor não, eu fazia e ganhava  
uma comissão, não era favor não, era negócio.
Ministério Público Federal:- Entendi. Bom, e nesse negócio que o senhor fazia, o se-
nhor sabe quais foram, o senhor se recorda de quais eram as construtoras que o se-
nhor intermediou essas operações?
Depoente:- Sim senhora, ...
Ministério Público Federal:- Especificamente com relação à Odebrecht, o senhor se  
recorda?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda exatamente do fato que envol-
veu a Odebrecht, como o senhor Alberto Youssef informou ao senhor?
Depoente:- Bem, o que eu sei da Odebrecht é que por volta de 2010, 2011, por  
aí,  tanto para entregar,  para você fazer a transferência você precisava dar  
uma conta e quando a pessoa faz transferência ela dá um documento que se  
chama swift, um número do swift que é o comprovante daquele pagamento,  
umas 3 ou 4 vezes eu fui a um shopping em São Paulo com ele, Eldorado, não  
me lembro se eu fui entregar a conta ou se pegar recibo, também não me lem-
bro se foi negócio que ele fez comigo, ele ia se encontrar com um senhor de  
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barba branca, barba branca não, barba rala, um senhor muito elegante, muito  
bem vestido, ele falava que esse senhor era da Odebrecht, e esse senhor, pelo  
que eu me recordo, é o senhor Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Entendi. O senhor foi apresentado a ele, a esse Alexandri-
no?
Depoente:- Não, não, doutora, não fui apresentado, eu ia para o shopping com ele,  
ele entrava no café...
Ministério Público Federal:- Com ele quem, com o Alexandrino, com o Youssef, com 
os dois?
Depoente:- Não, não, com o senhor Alberto Youssef. Eu ia para o shopping com  
ele, sempre no shopping Eldorado, que ele dizia que ele tinha um escritório ali  
perto, nas intermediações, também não sei onde era o escritório dele, mas ele  
não atendia em escritório, ele sempre marcava com o Beto nesse café do shop-
ping Eldorado, ele entrava no café, eu saía, ia dar uma volta no shopping, aí  
ia para o carro, não era um encontro demorado, era 15, 20 minutos, e depois a  
gente se encontrava no carro, às vezes eu passava no café, eu nunca fui apre-
sentado a esse senhor Alexandrino, eu nunca fui, que eu me recorde não.
Ministério Público Federal:- Certo. Mas o senhor viu ele, até porque fez essa descri-
ção, o senhor viu ele?
Depoente:- Vi, passei lá perto da mesa do Alberto, sim senhora.
Ministério Público Federal:- E ele entregava os swifts para o senhor, o Youssef, ele...
Depoente:- Doutora, eu não me recordo se era entrega de swift ou era entrega, o  
Beto entregava a conta para ele pagar, pode ter situações que o Beto foi pegar, o se-
nhor Alberto Youssef foi pegar o swift e pode ter situações que o senhor Alberto Yous-
sef foi entregar a conta para ele pagar.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor, só para esclarecer, o senhor  
tinha conhecimento que era essa a relação estabelecida entre o senhor Alberto  
Youssef e o senhor Alexandrino, é isso, de entregas de contas e swifts?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Sim, senhora.  A única coisa que eu me recordo, que eu posso acres-
centar a isso aí é que o Beto falou para mim que era, eu às vezes perguntava,  
porque não era da minha conta, eu fazia meu serviço, mas eu me recordo mui-
to bem que uma vez eu perguntei para ele, ele falou para mim que a Petrobras  
tinha uma cota de alguma coisa, de algum produto que eu não lembro o que  
é, e para aumentar essa cota existia aquele pagamento de propina, pagamen-
to de comissão, sei lá, foi isso aí que o senhor Alberto Youssef falou para mim a res-
peito do senhor Alexandrino, ele que pagava as contas da Ode... Esse foco, eu não sei  
o que era, alguma coisa que a Petrobras, que a Odebrecht Óleo e Gás, eu acho que é  
praxe que tinha uma cota e pra aumentar essa cota existia esse pagamento por fora.
Ministério  Público  Federal:- Entendi.  E  esses  valores  que eram depositados  nessas  
contas se referiam em relação a isso, a essa cota?
Depoente:- Exatamente, foi o que o senhor Alberto Youssef me falou uma vez que eu  
perguntei ou duas vezes que eu perguntei a ele. Porque existia essa conversa porque  
as ordens às vezes demoravam muito a entrar, aí ele dizia “Rapaz, eu não posso co-
brar porque isso é um comissionamento e tal, não é assim”, por isso que chegou a  
esse ponto do senhor Alberto me explicar isso aí.
(trecho do depoimento de CARLOS ROCHA, reduzido a termo no evento 654).

Observe-se  que,  embora  CARLOS  ROCHA  indique  a  ODEBRECHT 
como a responsável por tais operações, fato é que os valores depositados nas contas 
no exterior e entregues em reais no Brasil a pedido de ALBERTO YOUSSEF eram pro-
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venientes tanto da empreiteira, como da BRASKEM, conforme informado acima pelo 
próprio operador financeiro. Some-se a isto o fato de que as tratativas mencionadas 
pela testemunha se deram entre  ALBERTO YOUSSEF  e  ALEXANDRINO ALENCAR, 
responsável pelos pagamentos ilícitos da BRASKEM.

Finalmente, impende destacar que CARLOS ROCHA informou que o 
motivo de parte dos pagamentos realizados em favor de ALBERTO YOUSSEF era que 
“a Petrobras tinha uma cota de alguma coisa, de algum produto que eu não lembro o  
que é, e para aumentar essa cota existia aquele pagamento de propina, pagamento de  
comissão”. A explicação corrobora a imputação apresentada na denúncia: PAULO RO-
BERTO COSTA  recebeu,  por intermédio de  ALBERTO YOUSSEF,  valores indevidos 
provenientes da BRASKEM, a fim de que agisse no sentido de proteger os interesses 
desta empresa quando da negociação do contrato de compra e venda de nafta cele-
brado entre a BRASKEM e a PETROBRAS. 

ALBERTO  YOUSSEF  afirmou  que  foram  recebidos  valores  da 
BRASKEM através da conta-corrente titularizada pela  offshore  RFY e controlada por 
LEONARDO MEIRELLES:

“Juiz Federal:- Quando o senhor foi ouvido no inquérito, foram lhe mostrados alguns  
extratos de uma conta chamada, em nome de uma off-shore chamada RFY, o senhor  
se recorda de ter visto esses extratos? 
Interrogado:- Sim, me recordo.
Juiz Federal:- Esses extratos se encontram aqui nos autos, no evento 3, anexo 220, eu  
vou lhe mostrar novamente os extratos dessa conta RFY no Standard Chartered Bank.  
No depoimento que o senhor prestou no inquérito o senhor identificou algumas ope-
rações, o senhor mencionou operação 16/12/2009, de 480 mil dólares, 18/12/2009  
320 mil dólares, 10/03/2010 400 mil dólares e 15/03/2010 350 mil dólares. O senhor  
identificou essas operações como sendo provenientes da Odebrecht ou da Braskem, o  
senhor se recorda disso? 
Interrogado:- Me recordo e confirmo.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer se essas operações são da Odebrecht ou se  
são da Braskem?
Interrogado:- Olha, eu lembro que houve recebimentos que a Braskem, pagamentos  
que a Braskem fez e que a Odebrecht também fez mais ou menos na mesma época,  
então, portanto, eu não pude dizer se era direcionado da Braskem ou da Odebrecht,  
mas que com certeza era de uma das duas empresas.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

LEONARDO MEIRELLES, quando de sua oitiva nestes autos, confirmou 
a utilização de referida conta por ALBERTO YOUSSEF para o recebimento de valores 
provenientes do Grupo ODEBRECHT, dentro do qual se situa a BRASKEM:

Ministério Público Federal:- Só para ficar bem explicado, bem claro. Com relação a  
alguns depósitos  que foram identificados na conta do senhor,  eu tenho até aqui,  
consta do laudo 777/2015 da Polícia Federal, anexo 19, juntado aos autos, eu vou só  
apresentar uma planilha para o senhor só para o senhor confirmar, o senhor confir-
ma o recebimento desses valores?
Juiz Federal:- Então é do laudo 777, folha 28, uma relação de depósitos em contas de  
RFY Import Export.
Depoente:- Com licença. Confirmo todos os recebimentos.
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Ministério Público Federal:- Esses recebimentos foram recebimentos a partir do se-
nhor Alberto Youssef?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Como o senhor sabe que foram do senhor Alberto Yous-
sef?
Depoente:- Toda a informação, ele pedia que eu fosse ao escritório dele e me passava  
que havia valores para que houvesse a conferência posterior, antes que os valores  
entrassem em conta, e esses valores todos entraram.
Ministério Público Federal:- Foram pelo senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor tem conhecimento de pagamentos em 
favor da, relacionados à empresa Odebrecht?
Depoente:- Por intermédio dele, ele me confirmou que seria da Odebrecht.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654)

Tal comprova, também, a conclusão iii acima indicada, qual seja, a de 
que PAULO ROBERTO COSTA, mediante o pagamento de vantagens indevidas pagas 
pela BRASKEM, efetivamente zelava pelo interesse da empresa dentro da PETROBRAS.

Face ao acima exposto, conclui-se que a BRASKEM, notadamente por 
meio de seus executivos ALEXANDRINO ALENCAR e MARCELO ODEBRECHT, ofe-
receu e prometeu a PAULO ROBERTO COSTA o pagamento de vantagens indevidas, 
a fim de que zelasse pelos interesses da empresa no âmbito da PETROBRAS, tendo 
referidos valores sido aceitos e percebidos pelo ex-Diretor de Abastecimento. Tal situ-
ação foi verificada entre os nos de 2006 e 2011-2012, conforme comprovam os de-
poimentos supracitados.

Não obstante,  foi  objeto de denúncia  nos presentes autos apenas 
conduta específica de corrupção dos executivos da BRASKEM, MARCELO ODEBRE-
CHT e ALEXANDRINO ALENCAR, que, em momento não precisado, mas certamente 
antes do ano de 2009, prometeram, ofereceram e efetivamente pagaram valores in-
devidos ao então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO ROBERTO COS-
TA, para que agisse em favor da BRASKEM no curso do processo de renovação do 
contrato de compra e venda de nafta celebrado entre a petroquímica e a PETRO-
BRAS.

Inicialmente, corrobora a conclusão acima o depoimento do próprio 
PAULO ROBERTO COSTA:

Interrogado:- A Braskem era uma grande consumidora, continua sendo uma grande  
consumidora de Nafta da Petrobras, a quantidade de Nafta que ela usa no setor pe-
troquímico, ela tem 3 polos petroquímicos no Brasil, lá em Camaçari na Bahia, um  
pólo aqui em São Paulo e um polo no Rio Grande do Sul, e a Petrobras então forne-
cia essa Nafta, os valores de fornecimento da Nafta, das fórmulas de fornecimento  
de Nafta são sempre referentes ao mercado internacional, então isso era avaliado  
pela equipe técnica lá da minha área e o que eu podia fazer era acelerar o processo,  
procurar que os contratos não tivessem nenhum óbice, mas, vamos dizer, sempre era  
precedido de uma análise técnica, do grupo técnico da minha área, após essa análise  
técnica esse contrato era levado para a diretoria executiva, quem aprovava esse con-
trato era a diretoria executiva. Às vezes, e isso aconteceu, de se praticar até um preço  
para Braskem, vamos dizer, um preço mais atrativo para a Braskem, mas era dentro  
de  uma  análise  de  oportunidade,  se  a  Petrobras  não  vendesse  a  Nafta  para  a  
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Braskem ela teria que exportar e pra exportar essa Nafta ela tinha que, no local do  
destino, abater o custo do frete comparando com o mercado internacional,  então  
essa análise técnica era feita pelo grupo técnico, não era feita por mim, mas sempre  
eu podia acelerar o processo, tornar o processo mais rápido.
Juiz Federal:- E o senhor de fato fez isso, tornou o processo mais rápido, agilizou al-
gum contrato?
Interrogado:- Sim, sim, em termos de agilizar o contrato sim.
(…)
Ministério Público Federal:- Senhor Paulo Roberto,  eu tenho aqui  um depoimento  
que o senhor prestou na polícia no dia 14 de julho de 2015, com relação à Braskem,  
aqui o senhor fala que o senhor foi procurado por Bernardo Gradim, então presidente  
da Braskem, que teria solicitado ao senhor, que apresentou uma fórmula e tal, pleite-
ando que fosse fixado um percentual abaixo de 95% do ARA.
Interrogado:- Sim, está correto.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor afirma também que, a partir dessa con-
versa, o senhor teria encaminhado o assunto para a área técnica solicitando que fos-
se dada especial atenção a essa proposta apresentada pela Braskem, é isso?
Interrogado:- Perfeito.
Ministério Público Federal:- Certo. Na sequência, o senhor fala "que reconhece que  
essa iniciativa de solicitar que fosse dada especial atenção à proposta da Braskem ti-
nha relação com os valores que ia receber a título de vantagem, tanto pessoal como  
em beneficio do partido progressista", isso é verdade?
Interrogado:- Confirmo.
Ministério Público Federal:- Que de fato o pleito da Braskem foi atendido nos termos  
em que sugerido por Bernardo Gradim, foi isso?
Interrogado:- Perfeito. Foi feita essa análise pelo grupo técnico, o grupo técnico pre-
parou um documento chamado DIP, Documento Interno Petrobras, esse documento  
foi para a diretoria, todos os diretores com seus assistentes avaliaram os documentos  
e depois foi aprovado integralmente pela diretoria da companhia, que era o presi-
dente e mais 6 diretores.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento  
1046).
 
A atuação de  PAULO ROBERTO COSTA no sentido de atender aos 

interesses da BRASKEM nas negociações com a PETROBRAS para renovação do con-
trato de compra e venda de nafta resta comprovada, ademais,  pelos documentos 
anexos ao Relatório Final da Comissão de Apuração Interna da PETROBRAS colacio-
nados ao evento 3 (ANEXO146 ao ANEXO 150).

Impende destacar que embora o DIP AB-MC 110/2009, encaminhado 
à Diretoria de Abastecimento em 06/03/2009 e, por esta, à Diretoria Executiva em 
09/03/2009,  indicasse como piso e teto para o preço da nafta em 92,5% e 105% 
(evento 3, ANEXO147, p. 24-32), tal indicação da área técnica não era respaldada por 
estudo  técnico  da  área  responsável  da  PETROBRAS,  conforme concluiu  a  CIA  da 
BRASKEM (relatório final juntado ao evento 3, ANEXO151, p. 18). Nesse sentido, veja-
se o quanto destacado no relatório final:

“De acordo com os documentos analisados, sendo eles, Atas DE, DIP de proposição à  
DE, troca de correios entre os envolvidos, depoimentos e outros documentos entre-
gues a esta Comissão, não foi identificado estudo que pudesse ao menos estimar que  
a adoção da nova fórmula seria ainda vantajosa para a PETROBRAS”.

  264/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

(trecho do relatório final da CIA da BRASKEM – evento 3, ANEXO 151, p. 18) 

Funcionários da PETROBRAS que atuaram nas negociações acerca da 
nova precificação da nafta, mais precisamente GUILHERME FRANÇA e GUSTAVO SCA-
LON, declararam que não houve memória de cálculo e estudo técnico a fim de se es-
tabelecer a fórmula adota, tendo ela partido de orientação do então diretor PAULO 
ROBERTO COSTA (relatório final juntado ao evento 3, ANEXO151).

Quanto de seu depoimento nestes autos, GUILHERME FRANÇA con-
firmou que, efetivamente, o piso da fórmula foi estabelecido pela área técnica na por-
centagem de 92,5% a pedido do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBER-
TO COSTA:

Ministério Público Federal:- Tá. O senhor se recorda de ter havido reuniões e tratati-
vas entre os representantes da BRASKEM e o senhor Paulo Roberto Costa, diretor de  
abastecimento, para definição desses valores e aí eu já pergunto, o senhor se recorda  
do posicionamento do Senhor Paulo Roberto Costa a respeito desses valores, desse  
percentual?
Depoente:-Eu posso fazer um pouco da história?
Ministério Público Federal:- Pode.
Depoente:-Tá. Sim, a gente no início, o Diretor Paulo Roberto já tinha dado uma  
orientação clara de que na BRASKEM era um cliente estratégico, era ligado à 
refinaria, que o mercado mundial vem crescendo com esse produto durante em mé-
dia um gás natural mais barato, a petroquímica naquele momento precisava de uma  
ajuda, ou seja, a gente ia no sentido de buscar uma formula que flexibilizasse  
um pouco a relação lá. Tecnicamente, a gente analisando a situação, nós che-
gamos assim, em setembro de 2008 a uma fórmula que a gente entendia que  
era tecnicamente aceitável, uma fórmula que era mais de 45% da cotação da  
nafta, o ARA, e 55% alguns derivados petroquímicos que você faz o eteno, o  
benzeno e o propeno. Com isso, a gente entendia que, se a petroquímica subis-
se, o preço podia subir um pouco, se caísse, caía um pouco, a nafta ali meio  
que equilibrava alguma mudança (ininteligível) um lado e do outro e como a  
petroquímica estava umbilicalmente ligada a todos os polos, do Rio Grande  
do Sul, da Bahia, de São Paulo, toda uma cadeia petroquímica de segunda e  
de terceira geração dependente desses polos e com aquele cenário da gente  
ser excedentário na fração de nafta gasolina, a gente entendeu que a gente  
poderia propor aquela formula, que na ocasião daria 96,2% do ARA se ela ti-
vesse sido utilizada. A gente depois fez quando acabou o contrato, agora há pouco  
tempo, uma variação e ela teria dado 96,8% do ARA, na previsão que a gente fez foi  
96,2% naquela época dava 96,8%. Teve um momento da negociação que nós recebe-
mos e aí foram alguns e-mails da BRASKEM trocados em 2002 com meu chefe que  
era na época o gerente-executivo (ininteligível) José Raimundo Brandão Pereira e um  
outro (ininteligível) da BRASKEM com o gerente (ininteligível) que respondia a mim,  
que eles indicavam, a gente tinha... Haveria um acerto do Senhor Paulo Roberto  
Costa e Bernardo Gradin e houve então nesse momento a introdução do petró-
leo Marlim nessa fórmula. Então, diminuiu um pouco a participação do ARA e  
entrou Marlim.
Ministério Público Federal:- Esse petróleo Marlim ele tem uma cotação menor no  
mercado?
Depoente:-A gente...  Isso,  quando houve a introdução do petróleo  Marlim,  houve  
uma redução do resultado, dessa precificação certo? E ela então, com a entrada do  
petróleo Marlim, como foi proposta, se não houvesse um descolamento entre o preço  
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dos petroquímicos e o preço do petróleo, descolamento que eu falo é a relação desses  
preços é maior que a usual de mercado essa fórmula tenderia a flutuar no piso  
que foi acordado lá depois um pouco mais na frente de 92% do ARA.
(…)
Ministério Público Federal:- Tá. O senhor se recorda dá... Qual era a posição do  
Senhor Paulo Roberto Costa, qual era o percentual que ele queria aplicar ao  
caso?
Depoente:-Sim. Um pouco mais, quando nós recebemos a proposta a gente  
analisou, como eu disse, acho que esses e-mails aí trocados da BRASKEM, in-
dicando que teria  aí  essa conversa do Diretor  Paulo Roberto  Costa com a  
BRASKEM,  do  Bernardo  Gradin  mais  especificamente,  a  gente  analisou:-  
“Olha, a gente acha que nessa fórmula...”,  nós levamos para ele,  ficou um  
pouco... O valor de precificação vai dar mais baixo assim do que a gente en-
tenderia razoável, então a gente propôs, analisando lá, tinha na época uma  
(ininteligível) agora é um pouco técnico, a cotação do petróleo era em dolar  
por  barril,  e  a  precificação  é  dólar  por  tonelada,  então  a  gente  viu,  a  
BRASKEM havia proposto de fazer a conversão de dólar barril com o dólar por  
tonelada pela densidade do petróleo, a gente viu que se a gente fizesse pela  
densidade da nafta contida no petróleo, a gente obteria um resultado, na épo-
ca estimado ao redor de 95% do ARA, ou seja, a gente meio que anularia a en-
trada da cotação do petróleo Marlim de atingir o valor mais perto daquele  
que eu comentei antes da fórmula sem Marlim, que também é 96,2% e que se  
a gente tivesse aplicado ela teria dado 96,8%, ou seja, mais perto do desconto  
que a gente achava mais razoável entre 02 grandes clientes,  que era de 3% a 
4% do ara nas condições daquela ocasião, de que a Petrobras era excedentária  
na fração de nafta gasolina, ou seja, exportadora e a BRASKEM era um grande  
cliente e tinha lá os problemas aí de competitividade do gás natural do orien-
te médio, que era alegação deles. Mas o diretor não aceitou, ele...
Ministério Público Federal:- Diretor quem, o Senhor Paulo Roberto Costa?
Depoente:-Senhor  Paulo  Roberto  Costa,  isso.  Assim,  resumindo  né,  ele  não  
aceitou, ele reforçou... Isso eu ouvi uma vez, não sei ainda...
Ministério Público Federal:- E nem a BRASKEM aceitou?
Depoente:-Ele disse que a gente precisava ir em um valor abaixo aí, que tinha  
que ficar entre 95% e 90% e aí era basicamente aceitar a fórmula como pro-
posta lá naqueles e-mails anteriores e aí era botar o piso 93%, 92,5%.
(trecho do depoimento de GUILHERME PONTES GALVÃO DE FRANÇA,  reduzido a  
termo no evento 794).

Observe-se que referido acordo entre  PAULO ROBERTO COSTA  e 
BERNARDO GRADIN acerca do preço a ser praticado na venda da nafta foi, inclusive, 
mencionado em mensagem de e-mail (evento 3, ANEXO149, p. 78):
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Ainda, a atuação efetiva de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de 
zelar pelos interesses da BRASKEM foi confirmada pelas testemunhas de acusação 
JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA e HELIO SHIGUENOBU FUGIKAWA:

JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA:  Ministério Público Federal:- O senhor se re-
corda de ter tomado conhecimento de um e-mail encaminhado, informando a deci-
são do percentual pelo senhor... Entre o Senhor Paulo Roberto Costa e o diretor da  
BRASKEM, em que já havia a sugestão do percentual a ser aplicado abaixo...
Depoente:- Então, o que aconteceu, se a senhora me permite. Essa nossa proposta  
depois sofreu uma contraproposta por parte da BRASKEM, que esse e-mail, se é que a  
senhora está fazendo referência,  que eu acho que está nos autos,  encaminharam  
para nós dizendo que teve contatos com o Diretor Paulo Roberto, com diligentes da  
BRASKEM que tinham buscado essa forma alterada. Qual foi a alteração que foi fei-
ta, foi mantida a parcela de petroquímico básico que é a parcela de 45% do ARA foi  
dividido entre 20% para o ara e 25% do petróleo Marlim, porque em outras reuniões  
os argumentos apresentados, o diretor acabou aceitando, é que o petróleo Marlim, a  
Petrobrás aumentando a produção no Brasil, petroquímica necessitando ter um valor  
de insumo mais baixo para melhor competitividade, ele definiu, isso foi colocado pri-
meiro pela BRASKEM, é que a fórmula deveria ter uma parcela de Marlim que jogou  
o resultado final da fórmula para um valor mais baixo. Essa é a questão.
Ministério Público Federal:- Só para ficar claro, esse petróleo Marlim, ele tem um pre-
ço de mercado inferior ao que era praticado...
Depoente:-Exatamente. O petróleo é uma matéria bruta, que na sua destilação, o seu  
processo de destilação ele gera produtos, um dos seus produtos é a nafta, então na  
precificação dessa fórmula acabou ficando parcela de petroquímica, parcela de ARA  
e parcela de petróleo, só que essa parcela de petróleo quando ela foi colocada ela  
derrubou muito o valor da fórmula na nossa análise técnica, então nós contra argu-
mentamos ao diretor, que talvez uma solução pudesse ser a gente não colocar  
não o valor em si do petróleo, mas apenas a nafta que estaria embutida den-
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tro do petróleo, que daria uma redução, voltaria praticamente a fórmula aos  
níveis que a gente já estava propondo sem petróleo. E naquele momento o di-
retor não aceitou, achava que o valor tinha que fica na faixa inferior a 95% do  
ARA, porque esses valores todos de fórmula, Senhora Juíza, depois eles são  
convertidos para uma paridade em ARA, então acabou ficando cerca de 93%  
do ara. E do jeito que... Colocando o Marlim com a densidade em nafta ficou 95% do  
ARA. E se não tivesse Marlim nenhum na fórmula ficaria 96,2% do ARA, essa são as  
proporções que ficariam equivalentes na fórmula em relação ao 100% do ARA. Eu  
não sei se ficou difícil de entender para a senhora.
Ministério Público Federal:- Sim. E essa proposta trazida pelo Senhor Paulo Roberto  
Costa e pela BRASKEM, de inclusão do ARA, de inclusão do petróleo Marlim e desse  
percentual de 92,5%, foi levado ao conhecimento da diretoria executiva, foi submeti-
do a deliberação?
Depoente:-Perfeitamente. A senhora falou 92%, mesmo tendo essa fórmula paramé-
trica, ela pode... Ela flutuaria ao longo do tempo, por isso acabou se definindo piso e  
teto, né? Então, o diretor acabou definindo o piso 92,5%, que foi a proposta re-
cebida da central petroquímica e o teto de 112%, esses valores de 92% e 112%,  
92,5% piso e 102% de teto equivale a uma paridade de exportação, 92,5%  
muito  próximo  disso,  em  cuja  oportunidade  em  não  vender  nafta  para  a  
BRASKEM como a gente colocaria se fosse possível no exterior, para alguém  
comprar esse produto e 102% era a paridade de importação na frente, que a  
gente importava da Argentina. Então, ficou essa fórmula deles (ininteligível),  
só que como a fórmula foi jogada com o petróleo Marlim dessas condições, ela  
acabou perdendo muito de navegar próximo ao piso. A pergunta da senhora  
especificamente o diretor definiu em uma reunião que essa era a proposta  
para ser levada á diretoria executiva e assim nós fizemos e o diretor levou  
essa proposta na reunião da diretoria executiva do dia 12 de março de 2009.
(trecho do depoimento de  JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA,  reduzido a termo 
no evento 794).

FRANCISCO PAIS:  Ministério Público Federal:- Está certo. O senhor acompanhou o  
processo de renovação de fornecimento de nafta no ano de 2008 e 2009 entre a Pe-
trobras e a BRASKEM?
Depoente:-Sim, acompanhei como assistente, né?
Ministério Público Federal:- O senhor falou que acompanhou como assistente, o Se-
nhor Paulo Roberto Costa atuava diretamente nessa negociação de... Nessa negocia-
ção para renovação do contrato de fornecimento de nafta?
Depoente:-Olha, a partir de um determinado momento, que deve ter sido no final de  
2008, o Diretor Paulo Roberto passou a atuar diretamente.
Ministério Público Federal:- E o que ele... Pode continuar.
Depoente:-Havia uma reunião ou outra que ele ia antes,  o pessoal  técnico lá do  
Marketing e Comércio que conduzia,  mas chegou um determinado momento,  ele  
passou a atuar diretamente, eu andei acompanhando isso também, porque o assis-
tente de diretor ele fica acompanhando um único tema, então por isso que, às vezes,  
eu posso dizer que via uma ou outra, mas me chamou atenção que em um determi-
nado momento em diante ele ficou dedicado, quer dizer, era ele que conduzia essas  
negociações.
Ministério Público Federal:- Pessoalmente?
Depoente:-Pessoalmente.
Ministério Público Federal:- E quais foram as atividades que o senhor pode perceber,  
acompanhou que ele desenvolvia pessoalmente nessa condução da negociação?
Depoente:-Não, entrava no mérito  de preço, mérito de forma, quer dizer, sempre as-
sessorado pela área que tem atribuição na Petrobrás. E aí havia discussões, às vezes  
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eu recebia cópia do que tinha sido negociado e o papel do assistente é o seguinte, ele  
recebe cópia e eu também recebo, mas eu não recebo para estudar e aprender, eu re-
cebo normalmente para entregar a ele e lembrar:- “Olha, diretor, tem que rever isso  
aqui que isso aqui foi fechado.”, e aí eu via que eram apresentações, apresentando  
fórmula com petróleo, fórmula sem petróleo, eu não tinha detalhes, mas  eu via que  
tramitava na profundidade uma discussão de fórmulas e depois de piso e teto.
Ministério Público Federal:- E quem definia isso era o Senhor Paulo Roberto Costa?
Depoente:-É o final dentro da Petrobrás era o Senhor Paulo Roberto Costa.
(…)
Ministério Público Federal:- Durante o período  em que o senhor acompanhava o Ro-
berto Costa, que o senhor assessorava o Senhor Roberto Costa, o senhor observou  
que ele entrava na definição... Que a participação dele era na definição dos preços e  
fórmulas, como o senhor falou anteriormente?
Depoente:-Eu diria o seguinte, era apresentado para ele, pela área técnica, uma fór-
mula e ele queria saber qual era o impacto daquilo:- “Olha, se tiver um ‘X’ o impacto  
é tanto, se tiver um ‘Y’ o impacto é tanto.”, são parâmetros, a mesma coisa piso e  
teto:- “Ah, se tiver um piso aqui o impacto é tanto”, a área técnica dizia, mostrava  
para ele e ele definia, tomava a decisão final.
Ministério Público Federal:- Certo. Com relação a definição efetiva do preço e da fór-
mula a serem aplicados, o senhor se recorda qual foi a decisão do Senhor Paulo Ro-
berto Costa, o senhor se recorda qual foi o índice, o percentual que resultou da deci-
são dele, qual foi a margem de percentual?
Depoente:-Não, o que eu tenho é o seguinte, isso visto na primeira pauta, na pauta  
que foi encaminhada para a diretoria, dentro da fórmula foi colocada uma parcela  
relacionada a petróleo, agora não entendo o mérito daquilo, se com nata ou sem  
nafta, mas era uma novidade. E a outra novidade era adotar um piso e um teto com  
relação à oscilação daquela fórmula ao longo do tempo. O piso que foi encaminhado  
para a diretoria, salvo engano, porque eu trabalhei direto nisso, foi 92,5 e o teto eu  
não me lembro se foi 102% ou 102,5%, não lembro, mas foi acho que essa margem  
de piso e teto e a fórmula tinha essa novidade, que era uma parcela relacionada a  
petróleo.
(trecho do depoimento de FRANCISCO PAIS, reduzido a termo no evento 794).

Resta comprovado, portanto, que PAULO ROBERTO COSTA atuou a 
fim de que fosse o preço da proposta da BRASKEM aprovado pela Diretoria Executiva 
da PETROBRAS e estabelecido no contrato a ser renovado. O DIP 101/2009 supracita-
do, portanto, indicou os valores de piso e de teto entre 92,5% e 102% do ARA justa-
mente por orientação do então Diretor de Abastecimento, conforme exposto pelas 
testemunhas de acusação supracitadas. Ademais,  corrobora a conclusão o fato de 
que as testemunhas afirmaram que o valor de piso calculado pela PETROBRAS, a fim 
de que a empresa não sofresse prejuízos na venda da nafta para BRASKEM, corres-
pondia a 96,2% do ARA.

Uma vez determinadas as porcentagens de piso e de teto do preço 
da nafta e elaborado o DIP 101/2009 (evento 3, ANEXO147, p. 24) para a Diretoria de 
Abastecimento,  responsável  pelo  encaminhamento  à  Diretoria  Executiva  em 
09/03/2009, realizou-se, em 13/03/2009, reunião da Diretoria Executiva da PETRO-
BRAS, em que a nova precificação do contrato de fornecimento de nafta a ser cele-
brado com a BRASKEM foi aprovada com modificações. Os valores de piso e teto es-
tabelecidos correspondiam às porcentagens de 97% e 103% do ARA, respectivamen-
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te, diferentemente do posicionamento apresentado pela Diretoria de Abastecimento, 
conforme demonstra mensagem de e-mail  encaminhada por GUILHERME PONTES 
GALVÃO FRANÇA, funcionário da PETROBRAS, a HARDI SCHUCK, representante da 
BRASKEM (evento 3, ANEXO149, p. 71 a 73):
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Observe-se que GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA frisa que a 
decisão da Diretoria Executiva acerca das porcentagens de piso e teto estabelecidas 
para a renovação do contrato é soberana, ou pelo menos deveria ter sido.

Os e-mails corroboram o quanto alegado pelo então funcionário da 
PETROBRAS:

Depoente:-Essa proposta foi levada a reunião de diretoria executiva, acho que no dia  
12 de março, se não me falha a memória.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda o resultado, se foi aprovado? Se foi  
aprovada com alteração do percentual, qual seria o percentual aplicado.
Depoente:-Ela foi aprovada com modificações, a diretoria no primeiro momento, em-
bora o registro disso acabou ficando meio confuso, eu acho que vocês vão ouvir  o  
assistente, o Diretor Francisco Pais,  e o então chefe da secretaria-geral da presidên-
cia o Hélio Shiguenobu, eles podem detalhar melhor, mas a gente recebeu, o Pais fa-
lou, o Assistente Pais, que era subdiretor, falou com o José Raimundo Brandão Perei-
ra, que é um gerente-executivo e esse me informou, que tinha sido aprovado com o  
piso de 97%, teto de 103%, eu imediatamente repassei para a BRASKEM essa infor-
mação por e-mail, acho que estão aí anexados no processo, a BRASKEM obviamente  
não aceitou, reclamou que não tinha sido isso o pactuado. Aí tem outro e-mail meu  
dizendo aí:- “Olha, mas aí não teve jeito, aprovou isso e só a diretoria pode alterar,  
então ou é esse piso, esse teto, ou a gente se não tiver acordo até o final do mês, se  
não tiver nenhuma mudança da DE,  tem que valer aí o preço anterior, que era aque-
le ARA mais dois.”.
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda se depois dessa decisão da diretoria  
executiva ocorrida no dia 12, foi determinada o reinício, apesar da decisão da direto-
ria executiva, se houve alguma ordem por parte do Senhor Paulo Roberto Costa, de  
reiniciar as tratativas para que se obtivesse um percentual inferior ao determinado  
pela diretoria executiva?
Depoente:-Veja bem, até essa série de depoimentos que começaram em julho e tal,  
eu não tinha muita informação do que aconteceu nesse período de 12 de março até  
02 de abril. Mas assim, depois, já lendo os depoimentos e tendo conversado com o  
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Francisco Pais e com o Hélio Shiguenobu, que a gente viu o seguinte, como que a  
pauta foi então determinada 97%, 103% isso nunca foi registrado, pelo que eu en-
tendo, aí o então assistente do diretor, o Francisco Pais, ele falou para o diretório:-  
“Mas temos que desbloquear a pauta para que a área lá (ininteligível) possa fazer al-
teração.”, ou seja, botar o 97% e o 103%. O diretor Paulo então teria determinado  
que a pauta não fosse desbloqueada, informando que ele ia reanalisar a situação.  
Depois o diretor então demandou ao (ininteligível), ao gerente-executivo, através do  
Francisco Pais, que a gente fizesse outras simulações de piso e teto e seria apresenta-
do, seria atuado de contrapartidas para serem negociadas com a BRASKEM Quattor,  
esse ponto a gente teve conhecimento, esse ponto anterior de bloqueia pauta, des-
bloqueia (ininteligível) a gente não ficou sabendo, o assunto meio assim no ar para  
nós isso que eu falei aqui, foi porque agora eu já conversei com o Francisco Pais, vi os  
depoimentos  dele,  ele  esclareceu  esses  pontos.  E  aí  nós  fizemos,  nesse  intra  a  
BRASKEM mandou uma outra oferta, que era ainda pior do que a que não tinha sido  
aprovado no D.E., a gente analisou e falou:- “Olha, a oferta está pior.”, e apresenta-
mos lá uma lista de pontos que estavam sendo discutidos com a BRASKEM, que eram  
eventuais contrapartidas aí para serem discutidas (ininteligível) de gasolina, de con-
trapartida em petroquímico para companhia do sistema, algumas penalidades de  
multa que estavam em negociação, enfim. Nós listamos uma série de coisas e man-
damos para o diretor. E aí a gente no dia lá, já no final de março né, o Diretor Paulo  
então, ele pediu de novo através do Pais, que a BMC colocasse o piso, mantivesse o  
piso em 92,5%, botasse o teto em 105% e incluísse algumas contrapartidas daquela  
lista que a gente tinha feito, que ele iria levar o assunto para a DE de novo. Nós im-
plementamos isso que ele fez, então nós soubemos depois, na reunião do dia 02, e aí  
a gente soube que na reunião do dia 02 esse tema teria sido aprovado, aí eu não sei  
aí... O Doutor Hélio pode esclarecer melhor, até se esse tema, no depoimento dele, ele  
acha que esse tema já pode ter sido levado como um fato decidido, ele só fez altera-
ção lá, isso aí eu não sei o que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Está certo.
Depoente:-Aí eu sei que nós recebemos depois orientação, foi aprovado 92,5% de  
piso e teto de 105% e incluso as contrapartidas para serem negociadas, mas apro-
vando a fórmula de preço. 
Ministério  Público  Federal:- Certo.  Essas  contrapartidas  que  o  senhor  mencionou  
para serem negociadas, elas seriam negociadas depois da assinatura do contrato, é  
isso?
Depoente:-Foi aprovado assim.
(trecho do depoimento de GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, reduzido a termo  
no evento 794)

Não  obstante,  conforme  demonstra  a  Ata  DE  4746,  item  21,  de 
13/03/2009 – Pauta nº 218 colacionada no evento 3 (ANEXO147, p. 24 e ss) e o Rela-
tório Final da CIA (evento 3, ANEXO151), a ata da decisão da Diretoria Executiva foi 
posteriormente alterada, trazendo como informação a aceitação dos percentuais de 
92,5% e 105% do ARA, respectivamente, como piso e teto do preço:

“Após o encerramento das negociações, verifica-se, em Comunicado de Decisão de  
Diretoria Executiva, que a proposição contida no DIP AB-MC 110/2009 foi  aprovada  
na  reunião  de Diretoria realizada  em 13/03/2009 (Ata DE 4.746,  item  21, de  
13/03/2009, pauta 218). 
A esse respeito, esclarece o Sr. Fernando Bellino que, em decorrência do acordo na  
precificação entre PETROBRAS e Braskem, o Sr. Gustavo Scalcon promoveu os  ajustes  
redacionais no DIP AB-MC 110/2009, de forma a incorporar no texto os novos  per-
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centuais de 92,5% ARA e 105% ARA como piso e teto da fórmula de preços da Nafta,  
encaminhando-lhe correios eletrônicos para ajuste no sistema. O Sr. Bellino igual-
mente apresentou a essa Comissão as datas das edições do referido DIP (anexo 32). 
Termo de Declaração prestado pelo Sr. Fernando José Veras Ribeiro Bellino no dia  
31/03/2015  (pp. 01 e 02):
1  - Foi identificado que, na apresentação feita à Diretoria Executiva da  PETROBRAS  
acerca  da  nova  fórmula  de  preços  do  contrato  de nafta,  a proposta  de  delibe-
ração  para piso  e  teto  dessa  fórmula seria respectivamente  92 ,5%  ARA  e  102%  
ARA.  Contudo,  o  DIP  AB-MC 110 /2009  retrata  que piso  e teto correspondem a  
92 ,5%  ARA e  105% ARA. Como  foi o processo de  elaboração do DIP AB-MC  110 /
2009,  que encaminhou  a  nova  fórmula  de  preços  do  contrato  de  nafta  com  
Braskem e Quattor à deliberação superior? 
O  Declarante esclarece  que  a  edição  original do  DIP  foi  feita  pelo Sr. Gustavo  
Scalcon.  Quando  o  DIP  lhe  é  en viado,  ele  faz  as  correções gramaticais  e  verif  
icações  de  eventuais  inconformidades.  A  reunião de  Diretoria  Executiva  ocorreu  
dia  13 /03/2009 e,  na sequencia,  como sempre  faz,  solicitou  à  Sra.  Rosângela  
Máxima  (Apoio  à  Direção Superior)  o  resultado  da  pauta.  Apresentou  email  da  
Sra  Rosângela encaminhando informação  acerca  da  aprovação  com  modificação  
da proposição  pela  Diretoria.  Não  sabe  iden tif icar  o  que  foi  alterado naquela  
oportunidade.
 Esclarece que  a  edição  do  DIP  fi cou  parada  por  um  tempo.  (  ...  ) 
Informou  que  após  a  submissão  do  DIP  da  DE  somente  o  próprio Declarante  
ajusta  a  edição  do  DIP. 
No dia  01/04/2009,  recebeu do Gustavo um correio com a edição  do texto .  Basi-
camente houve alteração  dos itens  14 e  17  (piso  e  teto  e inclusão de contraparti-
das}. 
No  dia  02/04/2009,  recebeu  novo  email  do  Gustavo  solicitando alteração  do  
item  11,  apenas  para  corrigir pequena  divergência  em relação  ao item  14. 
No  dia  02/04/2009,  recebeu  emai l  do  Assistente  Pais,  solicitando alteração do  
item  17  do DIP. 
Ambos os aj ustes  foram  feitos na versão do dia 02/04/2009. 
Em  relação  à  alteração  do  dia  07  /04/2009,  não  tem  registro  em seus correios  
do  que foi alterado,  e, portanto,  não se recorda.”

GUILHERME PONTES GALVÃO DE FRANÇA confirmou que as tratati-
vas foram reabertas a pedido de PAULO ROBERTO COSTA:

Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda se depois dessa decisão da diretoria  
executiva ocorrida no dia 12, foi determinada o reinício, apesar da decisão da direto-
ria executiva, se houve alguma ordem por parte do Senhor Paulo Roberto Costa, de  
reiniciar as tratativas para que se obtivesse um percentual inferior ao determinado  
pela diretoria executiva?
Depoente:-Veja bem, até essa série de (ininteligível) que começaram em julho e tal,  
eu não tinha muita informação do que aconteceu nesse período de 12 de março até  
02 de abril. Mas assim, depois, já lendo os depoimentos e tendo conversado com o  
Francisco Pais e com o Hélio Shiguenobu, que a gente viu o seguinte,  como que a 
pauta foi então determinada 97%, 103% isso nunca foi registrado, pelo que eu  
entendo, aí o então assistente do diretor, o Francisco Pais, ele falou para o di-
retório:- “Mas temos que desbloquear a pauta para que a área lá (ininteligí-
vel) possa fazer alteração.”, ou seja, botar o 97% e o 103%. O diretor Paulo en-
tão teria determinado que a pauta não fosse desbloqueada, informando que  
ele ia reanalisar a situação. Depois o diretor então demandou ao (ininteligível), ao  
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gerente-executivo, através do Francisco Pais, que a gente fizesse outras simulações  
de piso e teto e seria apresentado, seria atuado de contrapartidas para serem negoci-
adas com a BRASKEM Quattor, esse ponto a gente teve conhecimento, esse ponto an-
terior de bloqueia pauta, desbloqueia (ininteligível) a gente não ficou sabendo, o as-
sunto meio assim no ar para nós isso que eu falei aqui, foi porque agora eu já con-
versei com o Francisco Pais, vi os depoimentos dele, ele esclareceu esses pontos. E aí  
nós fizemos, nesse intra a BRASKEM mandou uma outra oferta, que era ainda pior do  
que a que não tinha sido aprovado no (ininteligível), a gente analisou e falou:- “Olha,  
a oferta está pior.”, e apresentamos lá uma lista de pontos que estavam sendo discuti-
dos com a BRASKEM, que eram eventuais contrapartidas aí para serem discutidas  
(ininteligível) de gasolina, de contrapartida em petroquímico para companhia do sis-
tema, algumas penalidades de multa que estavam em negociação, enfim. Nós lista-
mos uma série de coisas e mandamos para o diretor. E aí a gente no dia lá, já no fi-
nal de março né, o Diretor Paulo então, ele pediu de novo através do Pais, que a  
BMC colocasse o piso, mantivesse o piso em 92,5%, botasse o teto em 105% e  
incluísse algumas contrapartidas daquela lista que a gente tinha feito, que ele  
iria levar o assunto para a DE de novo. Nós implementamos isso que ele fez,  
então nós soubemos depois, na reunião do dia 02, e aí a gente soube que na  
reunião do dia 02 esse tema teria sido aprovado, aí eu não sei aí...  O Doutor  
Hélio pode esclarecer melhor, até se esse tema, no depoimento dele, ele acha que  
esse tema já pode ter sido levado como um fato decidido, ele só fez alteração lá, isso  
aí eu não sei o que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Está certo.
Depoente:-Aí eu sei que nós recebemos depois orientação, foi aprovado 92,5% de  
piso e teto de 105% e incluso as contrapartidas para serem negociadas, mas apro-
vando a fórmula de preço. 
Ministério  Público  Federal:- Certo.  Essas  contrapartidas  que  o  senhor  mencionou  
para serem negociadas, elas seriam negociadas depois da assinatura do contrato, é  
isso?
Depoente:-Foi aprovado assim. 
Ministério Público Federal:- Tá. Um último ponto, o senhor mencionou em alguns  
momentos, a questão da elaboração da ata, da reunião executiva, que o senhor falou  
que o senhor teve conhecimento dos percentuais aprovados, mas isso demorou para  
ser formalizado. Esse procedimento adotado nesse caso destoou do padrão que o se-
nhor estava acostumado?
Depoente:-Mudar de decisão, modificação, é normal, agora o que foi me pare-
ce um pouco atípico, eu peço, por favor,  que depois vocês certifiquem esse  
ponto com o assistente do diretor que aqui entrar, que tem expertise nesse ne-
gócio de como a pauta foi na diretoria e depois com o Doutor Hélio Shigueno-
bu também, que ficou 1 mês a pauta, praticamente 1 mês, 12 de março a 02  
de abril, 20 dias, vinte e poucos dias, a pauta bloqueada sem ter sido feita al -
teração de 97% e 103%. E depois ela foi aprovada na reunião do dia 02 ela foi  
aprovada com a data do dia 12 de março, ou seja, como se não tivesse aconte-
cido esse intervalo de tempo. E aprovada no dia 12 de março com o teto de  
105% e mantido o piso em 92% e com a introdução de algumas contraparti-
das daquela lista que a gente tinha mandado de possíveis contrapartidas para  
serem negociadas.  Aí  realmente quer  me parecer  que não era um assunto  
100% assim padrão, né?
(trecho do depoimento de GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, reduzido a termo  
693)

No mesmo sentido, colocam-se os depoimentos de JOSÉ RAIMUNDO 
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BRANDÃO PEREIRA e HÉLIO SHIGUENOBU FUJIKAWA:

Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda qual foi a decisão da diretoria exe-
cutiva? Aprovou esse percentual, aplicou um outro percentual, que o senhor se recor-
da?
Depoente:-Perfeitamente, então quando foi levado na reunião da diretoria executiva,  
a gente vai... Nós, o povo técnico, trabalhando, fazemos a apresentação e de lá saí-
mos, nós não temos a decisão da diretoria executiva, a gente faz a apresentação  
como é mandado, na proposta, a gente faz a apresentação e saímos. O que nós sa-
bemos é do dia 13, através do assistente do diretor, que a diretoria executiva teria  
aprovado as proposições com modificações e as modificações passadas pelo telefone  
foram que a diretoria teria definido que o piso e o teto seria 97% e o teto seria 103%  
do ARA. Essas foi a informação que nós recebemos, no dia 13 que é o dia seguinte da  
reunião de diretoria. Ato contínuo nós mandamos um e-mail para as centrais petro-
químicas informando da decisão da diretoria, no caso até quem... Um era o gerente  
geral que trabalhava comigo que fez esse e-mail. Ou seja, cumprimos o que nós re-
cebemos em termos de decisão informada da diretoria executiva.
Ministério Público Federal:- E qual  foi a resposta da BRASKEM em relação a esse  
novo percentual que teria sido passado para o senhor como decisão da diretoria exe-
cutiva, esse de 97% a 103%.
Depoente:-A pessoa da BRASKEM que recebeu o e-mail contestou, disse que não ia  
aceitar uma posição unilateral da Petrobrás, tendo em vista o longo processo de ne-
gociação e que não queria aceitar essa posição. O colega que trabalhava comigo dis-
se:- “Olha, a decisão da diretoria para nós é a última instância, então essa é a posi-
ção. A não ser que a diretoria reveja essa posição.”, então para nós essa é a decisão.  
Então, o que aconteceu, ficou instituído um impasse, então na semana seguinte, isso  
foi em uma sexta-feira, já no final da tarde, o meu assistente solicitou ao gabinete do  
diretor que depois de receber o resumo de pauta, dizendo que foi aprovado com mo-
dificações, embora não dissesse 97% e 103%, ele pediu que o documento que dá su-
porte à proposta da diretoria fosse desbloqueado para fazer as alterações. Aí eu fui  
informado pelo assistente do diretor que não ia desbloquear, que era para aguardar.  
Essa foi a posição até essa data.
Ministério Público Federal:- Isso mais ou menos qual época que era, essa data mais  
ou menos?
Depoente:-Senhora Juíza, eu tenho impressão que esse email está nos autos, mas eu  
acho que foi dia 17 de março que houve esse e-mail, acho que foi dia 17 de março,  
na semana seguinte à reunião da diretoria. Então, o que aconteceu, ficou... Não pode  
ser implementada a decisão da diretoria, a informação que foi dada é que...
Ministério Público Federal:- Não pode ser implementada por que, porque não tinha a  
ata formal, por que não houve autorização da diretoria de abastecimento, do diretor  
de abastecimento? Por que não pode ser implementada?
Depoente:-Bom, para nós o processo é o seguinte, uma vez que tem uma aprovação  
de uma pauta na diretoria com modificações, a gente tem que receber um documen-
to que submete a pauta de diretoria para que a gente faça a implementação da mo-
dificação.
Ministério Público Federal:- E esse documento geralmente vem em quanto tempo?
Depoente:-Bom, o normal seria que, uma vez que aprovado ele ser desbloqueado em  
ato contínuo.
Ministério Público Federal:- Ato contínuo quanto, 01 hora, 02 horas, 01 dia, 02 dias,  
10 dias?
Depoente:-Não, senhora. Quando a gente recebe a informação escrita de que a pau-
ta foi aprovada com modificação.
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Ministério Público Federal:- Mas mais ou menos quanto tempo?
Depoente:-A gente... Vou repetir, a pauta foi colocada, a reunião foi dia 12, sexta-fei-
ra foi dia 13, foi falado aos clientes, o comunicado por e-mail que o meu assistente  
recebeu da administração superior é que a pauta foi aprovada com modificação, me  
parece que no dia 17. Ele pediu para desbloquear e foi dito pelo gabinete que man-
dou aguardar, porque o diretor, segundo foi dado verbalmente, ele iria voltar esse  
tema na diretoria. Ao mesmo tempo o assistente do diretor demandou algumas si-
mulações:- “Olha, vê lá com ele simulação de piso e teto.”, alguma coisa assim. E ain-
da (ininteligível) para ele e consta, na agenda dele, o assistente comentou que ele vi-
ajou na semana seguinte, foi isso mesmo. E aí a gente ficou com essa discussão, va-
mos dizer assim, um pouco suspensa, mas, ao mesmo tempo, buscando alternativas  
de contrapartidas, foi assim demandado:- “Olha, vejam outras contrapartidas para  
que a gente busque uma solução que não seja essa que está dita de ter esse piso e  
esse teto.”, e nós começamos a listar essas alternativas, essas alternativas encaminha-
mos ao diretor uma nota, no dia 27 de março, como alternativas. Ao mesmo tempo a  
BRASKEM nos enviou, ao longo desse período, uma outra proposta sobre a decisão  
dela para sair desse impasse, nós analisamos a posição da BRASKEM que nos enviou,  
sobre a questão de argumentação de piso e teto, essa questão de frente de importa-
ção. E até onde eu me lembro, Senhora Juíza, tentou colocar também na mesa tam-
bém algum aspecto sobre o parâmetro de (ininteligível), nós analisamos essa questão  
e encaminhamos ao diretor e dizemos:- “Olha, essa situação aqui está pior do que a  
situação anterior que nós tínhamos, e nós sabemos do método do diretor de alterna-
tivas.”, porque ele assim demandou, para que a gente saísse dessa impasse. E nós lis-
tamos lá algumas alternativas para prosseguir as negociações.
Ministério Público Federal:- Só para ficar bem claro. Depois dessa reunião da direto-
ria executiva, que o senhor mencionou que houve essa operação dos percentuais,  
houve... Foi determinado pela diretoria de abastecimento a reabertura das negocia-
ções, é isso?
Depoente:-Na realidade, a determinação foi que no âmbito (ininteligível) implemen-
tar esses percentuais e ao mesmo tempo o diretor demandou através do seu assisten-
te, que a gente buscasse alternativas de contrapartidas ou simulações de piso e teto  
para que abrisse novamente as discussões.
Ministério Público Federal:- Abrisse as discussões para abaixar o percentual, é isso?
Depoente:-Exatamente.
Ministério Público Federal:- E essas contrapartidas,  o senhor tem conhecimento se  
elas foram implementadas, se elas foram discutidas e pactuadas efetivamente depois  
do contrato ou antes de assinado o contrato?
Depoente:-Pois é. A senhora me permite então, na hora que colocamos ao diretor as  
alternativas para prosseguir as  negociações, nós listamos para ele possibilidades e  
chegamos até a colocar:- “Olha, uma saída do impasse entre 97% que está lá, a gen-
te poderia pensar em uma saída e negociar um 95%.”, por que 95%, porque era um  
valor muito próximo que a gente já tinha colocado tecnicamente antes e ao mesmo  
tempo, mesmo alterando a fórmula Marlim com a nafta ela tenderia a 95%, então a  
gente achava que aquilo ali poderia ser uma saída negocial. Colocamos isso aí como  
uma primeira proposição, a outra proposição era, se tem dificuldade na parte da di-
retoria do abastecimento de colocar um percentual mais alto, quais seriam as con-
trapartidas? Então, nossa equipe reuniu e discutiu possibilidades de contrapartidas,  
gasolina, questão aí de BRASKEM vender outros produtos para a Petrobrás com o  
desconto que nós estamos dando para a BRASKEM. O mesmo assunto com a petro-
química Quattor e listamos possibilidades. E aí colocamos isso para o diretor, a orien-
tação que recebemos do assistente do diretor, é que ele analisou aquilo ali já quando  
ele voltou da viagem, no dia 31 me parece de março, e orientou que fosse desbloque-
ado, portanto, somente nessa data, para que fossem feitas as alterações da seguinte  
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forma, implementasse uma lista de contrapartidas que ele selecionou entre o rol que  
nós colocamos, que nós colocamos várias, a negociar. E determinou que fosse coloca-
do, mantivesse o piso de 92,5% e o teto, que era 102%, na frente da Argentina, que  
fosse a 105%, que seria uma referência de uma importação, por exemplo, do nordes-
te da África. E assim dito foi feito, portanto, o que alterou da versão original para a  
versão que foi submetida novamente no dia 1º de abril me parece, (ininteligível) o  
piso, alterou-se o teto para 105% e foi acrescentado o item 17 no documento, onde  
tinham algumas contrapartidas a negociar.
(trecho do depoimento de JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, reduzido a termo  
no evento 693).

Depoente:-Dentre as atribuições a de secretariar as reuniões da diretoria executiva e  
do conselho de administração.
Ministério Público Federal:- Está certo. Especificamente aqui no processo eu gostaria  
de saber do senhor, o senhor participou das reuniões relativas à renovação do con-
trato de fornecimento de nafta entre a Petrobrás e a... De fornecimento de nafta da  
Petrobrás à BRASKEM.
Depoente:-Se for referente a uma reunião ocorrida no dia 13 de março de 2009, sim.
Ministério Público Federal:- Está certo. Então, é exatamente essa reunião que eu gos-
taria de saber, o senhor se recorda como... O que ocorreu nessa reunião, o senhor se  
recorda da deliberação final que foi proposta, qual foi a deliberação final, o que o se-
nhor se recorda dessa reunião?
Depoente:-Eu tive que recorrer as anotações que ficam registradas no sistema conhe-
cido por Sistema de Apoio (ininteligível) da diretoria executiva, aí como eu tive acesso  
a essas anotações, eu verifiquei que essa foi uma reunião que começou no dia 12 e  
prosseguiu no dia 13. Que essa matéria sobre o contrato de nafta, foi deliberado no  
dia 13. E houve nesse dia, isso está registrado na ata, uma apresentação sobre essa  
proposição feita pelo empregado da companhia, o Guilherme França. E a decisão,  
pela anotação também, a diretoria fixou peso, teto em peso para o preço da nafta,  
esse teto em peso é tendo como referência o ARA, que é o preço diário da nafta co-
mercializado  no  noroeste  da  Europa.  Obviamente,  eu  não  sei  de  valores  
(ininteligível), mas... E a diretoria então fixou esses percentuais do ARA em 103% e  
97% do ARA. E posteriormente, eu não sei quando isso ocorreu, essa decisão foi alte-
rada para ter como teto 105% e o piso 92,5%, verifiquei ainda que na minha anota-
ção eu coloquei 92% o piso, eu acredito que tenha sido algum engano, porque a de-
cisão foi de 92,5%. Eu não sei quando essa alteração... Certamente, recebi orientação  
para fazer essa alteração e deve ter ocorrido, depois do dia 13 e antes do dia 07 de  
abril, portanto um pouco antes de 1 mês dessa reunião.
Ministério Público Federal:- Está certo, mas só para eu entender exatamente o que  
aconteceu. Essas deliberações elas não são anotadas e registradas e comunicadas aos  
setores competentes um tempo... Logo após a deliberação? Ou fica um bom tempo  
parado, qual é o procedimento padrão?
Depoente:-O procedimento é assim que termina a reunião, ou no mesmo dia, no má-
ximo no dia seguinte, era a função minha emitir um comunicado aos gabinetes dos  
presidentes e diretores, das decisões tomadas pela diretoria. E essa decisão vai sair  
apenas o assunto tal aprovado ou não aprovado, ou aprovado com modificações. E  
essa decisão saiu aprovada com modificações.
Ministério Público Federal:- Eu tenho aqui o transcrito, os dados tirados do sistema,  
Sistema de Apoio das Reuniões da Diretoria Executiva, é nesse que consta... Inclusive  
foi colado nas folhas 131 da denúncia. Anotação  de 13 de março, decisão aprovada,  
passando para 103% e 97%, teto e piso. E depois uma informação que me parece  
contraditória, que eu acho que agora o senhor esclareceu... Só para esclarecer, essa  
segunda informação de passar para 105% e 92% foi lançada posteriormente e não  
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no dia 13?
Depoente:-Correto.
Ministério Público Federal:- E durante todo esse tempo ficou parado esse sistema de  
anotação? Esse sistema de apoio?
Depoente:-Correto.
Ministério Público Federal:- E geralmente isso que acontecia ou não, esse caso foi di-
ferente?
Depoente:-Não, não era...
Ministério Público Federal:- Era comum que duas informações assim contraditórias  
no mesmo sistema?
Depoente:-Não, certamente fica valendo a última.
Ministério Público Federal:- Entendi. E nesse meio tempo, o senhor... Só para ficar cla-
ro, o senhor informou aos setores essa decisão de 103% e 97%.
Depoente:-103% e 97% que era a que eu tinha no dia da reunião.
Ministério Público Federal:- Certo. E essa de passar de 105% veio só depois desse pe-
ríodo de quase 01 mês depois, é isso?
Depoente:-Correto, no dia 09 de abril.
Ministério Público Federal:- Entendi. Então, está certo. Só para esclarecer, se o senhor  
se recordar, o senhor agiu, o senhor preencheu desta forma e ficou esse período para-
do, o senhor fez por ordem de alguém?
Depoente:-Não, não. Eu fiquei aguardando que fosse encaminhado a mim, ou seja, à  
secretaria geral a proposição formal assinada pelo gerente executivo e despachado  
pelo diretor da área, para que eu pudesse então expedir o comunicado formal dessa  
decisão.
Ministério Público Federal:- Tá. E quando que isso veio... Só para...
Depoente:-No dia 07 de abril,  eu recebi esse documento em papel e também por  
meio eletrônico.
(…)
Ministério Público Federal:- Então, eu vou reformular, vou perguntar para o senhor, se  
o senhor foi solicitado por algum setor envolvido com a contratação, que encami-
nhasse essa decisão formal, antes do momento, antes dessa data de abril que o se-
nhor informou que encaminhou.
Depoente:-Era normal que, após a reunião, como eu já relatei, eu encaminhava aos  
gabinetes, do presidente e dos diretores, as decisões, um resumo das decisões. E nesse  
caso, essa matéria foi aprovada com modificações e era normal os gabinetes, princi-
palmente o gabinete do diretor interessado, diretor da área, perguntar quais as alte-
rações que teriam ocorrido e era normal também que eu informasse ao gabinete que  
a alteração tinha sido com relação ao piso e o teto, com relação ao percentual do  
ARA. Mas eu não me lembro se me perguntaram ou não, mas eu consideraria que  
seria normal que me perguntasse. Porque eles recebiam apenas a informação "apro-
vada com alterações" e era normal que perguntassem quais alterações ocorreram.
(trecho do depoimento de  HÉLIO SHIGUENOBU FUJIKAWA,  reduzido a termo no  
evento 693).

O próprio PAULO ROBERTO COSTA admitiu que agiu no sentido de 
beneficiar a BRASKEM, trabalhando para que fosse a proposta apresentada pela em-
presa aprovada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS:

“Ministério Público Federal:- Senhor Paulo Roberto, eu tenho aqui um depoimento  
que o senhor prestou na polícia no dia 14 de julho de 2015, com relação à Braskem,  
aqui o senhor fala que o senhor foi procurado por Bernardo Gradim, então presidente  
da Braskem, que teria solicitado ao senhor, que apresentou uma fórmula e tal, pleite-

  278/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ando que fosse fixado um percentual abaixo de 95% do ARA.
Interrogado:- Sim, está correto.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor afirma também que, a partir dessa con-
versa, o senhor teria encaminhado o assunto para a área técnica solicitando que fos-
se dada especial atenção a essa proposta apresentada pela Braskem, é isso?
Interrogado:- Perfeito.
Ministério Público Federal:- Certo. Na sequência, o senhor fala "que reconhece que  
essa iniciativa de solicitar que fosse dada especial atenção à proposta da Braskem ti-
nha relação com os valores que ia receber a título de vantagem, tanto pessoal como  
em beneficio do partido progressista", isso é verdade?
Interrogado:- Confirmo.
Ministério Público Federal:- Que de fato o pleito da Braskem foi atendido nos termos  
em que sugerido por Bernardo Gradim, foi isso?
Interrogado:- Perfeito. Foi feita essa análise pelo grupo técnico, o grupo técnico pre-
parou um documento chamado DIP, Documento Interno Petrobras, esse documento  
foi para a diretoria, todos os diretores com seus assistentes avaliaram os documentos  
e depois foi aprovado integralmente pela diretoria da companhia, que era o presi-
dente e mais 6 diretores”.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Face ao acima exposto, conclui-se que, através do posicionamento de 
PAULO ROBERTO COSTA, no sentido de favorecer e impulsionar a aprovação da pro-
posta da BRASKEM para a renovação do contrato de compra e venda de nafta, fez 
com que efetivamente fosse o contrato celebrado tendo por piso e teto do preço a 
ser praticado os percentuais de 92,5% e 105% do ARA, acrescidos de contrapartidas a 
serem  prestadas  pela  BRASKEM.  O  contrato  celebrado  entre  a  PETROBRAS  e  a 
BRASKEM comprova que este foi,  efetivamente,  um dos componentes da fórmula 
adotada (evento 3, ANEXO 146, p. 105 a 115, e ANEXO 147, p. 1 a 5).

A adoção de referidos valores causou, efetivamente, perdas significa-
tivas para a PETROBRAS, o que comprova que  PAULO ROBERTO COSTA,  de fato, 
agiu de acordo e tão somente com os interesses da BRASKEM. Neste sentido, veja-se 
o Ofício JURIDICO/GGMR/JCA/CCDP – 4381/2015, juntado ao evento 3 (anexo 152). 
No  documento,  explica  a  PETROBRAS que,  para  que  fossem as  necessidades  da 
BRASKEM atendidas, a PETROBRAS teve que importar nafta a um Preço de Paridade 
de Importação de 104% do ARA, ou seja, muito próximo ao limite máximo estabeleci-
do no contrato celebrado entre BRASKEM e PETROBRAS. Considerando os valores 
efetivamente praticados no período de vigência do contrato, a PETROBRAS calcula 
que seu prejuízo com a venda para a BRASKEM seja de US$ 1,02 bilhão.

Note-se que não se sustentam as alegações no sentido de que (i) se 
a PETROBRAS exportasse a nafta no lugar de vendê-la para a BRASKEM seu prejuízo 
seria maior e/ou (ii) a PETROBRAS era sócia da BRASKEM e se beneficiou com a práti-
ca comercial de valores mais baixos.

Impende destacar que a ressalva incluída pela PETROBRAS no Ofício 
JURIDICO/GGMR/JCA/CCDP – 4381/2015 de que o valor médio para a exportação da 
nafta seria de 91,2% ARA corresponde a período prévio ao da celebração do contra-
to, enquanto o prejuízo supramencionado corresponde ao período de vigência do 
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contrato. Ademais, fato é que a fórmula foi adotada pela PETROBRAS depois de haver 
ingerência de  PAULO ROBERTO COSTA na negociação, em clara desconformidade 
com indicação da Diretoria Executiva que considerou que o valor de piso deveria ser 
97% ARA a fim, justamente, de evitar prejuízos.

As testemunhas GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA e JOSÉ RAI-
MUNDO BRANDÃO PEREIRA informaram que, efetivamente, a área técnica tinha con-
siderado como piso aceitável o percentual de 96,8% ARA, com a finalidade de evitar 
que a empresa sofresse prejuízo e em consonância com os interesses da companhia:

“Ministério Público Federal:- Tá. O senhor se recorda de ter havido reuniões e tratati-
vas entre os representantes da BRASKEM e o senhor Paulo Roberto Costa, diretor de  
abastecimento, para definição desses valores e aí eu já pergunto, o senhor se recorda  
do posicionamento do Senhor Paulo Roberto Costa a respeito desses valores, desse  
percentual?
Depoente:-Eu posso fazer um pouco da história?
Ministério Público Federal:- Pode.
Depoente:-Tá. Sim, a gente no início, o Diretor Paulo Roberto já tinha dado uma ori-
entação clara de que na BRASKEM era um cliente estratégico, era ligado à refinaria,  
que o mercado mundial vem crescendo com esse produto durante em média um gás  
natural mais barato, a petroquímica naquele momento precisava de uma ajuda, ou  
seja, a gente ia no sentido de buscar uma formula que flexibilizasse um pouco a rela-
ção lá. Tecnicamente, a gente analisando a situação, nós chegamos assim, em  
setembro de 2008 a uma fórmula que a gente entendia que era tecnicamente  
aceitável, uma fórmula que era mais de 45% da cotação da nafta, o ARA, e  
55% alguns derivados petroquímicos que você faz o eteno, o benzeno e o pro-
peno. Com isso, a gente entendia que, se a petroquímica subisse, o preço podia  
subir um pouco, se caísse, caía um pouco, a nafta ali meio que equilibrava al-
guma mudança (ininteligível) um lado e do outro e como a petroquímica esta-
va umbilicalmente ligada a todos os polos, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de  
São Paulo, toda uma cadeia petroquímica de segunda e de terceira geração  
dependente desses polos e com aquele cenário da gente ser excedentário na  
fração de nafta gasolina, a gente entendeu que a gente poderia propor aquela  
formula, que na ocasião daria 96,2% do ARA se ela tivesse sido utilizada. A  
gente depois fez quando acabou o contrato, agora há pouco tempo, uma vari-
ação e ela teria dado 96,8% do ARA, na previsão que a gente fez foi 96,2% na-
quela época dava 96,8%. Teve um momento da negociação que nós recebemos e aí  
foram alguns e-mails da BRASKEM trocados em 2002 com meu chefe que era na  
época o gerente-executivo (ininteligível) José Raimundo Brandão Pereira e um outro  
(ininteligível) da BRASKEM com o gerente (ininteligível) que respondia a mim, que  
eles indicavam, a gente tinha... Haveria um acerto do Senhor Paulo Roberto Costa e  
Bernardo (ininteligível) e houve então nesse momento a introdução do petróleo Mar-
lim nessa fórmula. Então, diminuiu um pouco a participação do ARA e entrou Mar-
lim.
Ministério Público Federal:- Esse petróleo Marlim ele tem uma cotação menor no  
mercado?
Depoente:-A gente...  Isso,  quando houve a introdução do petróleo  Marlim,  houve  
uma redução do resultado, dessa precificação certo? E ela então, com a entrada do  
petróleo Marlim, como foi proposta, se não houvesse um descolamento entre o preço  
dos petroquímicos e o preço do petróleo, descolamento que eu falo é a relação desses  
preços é maior que a usual de mercado essa fórmula tenderia a flutuar no piso que  
foi acordado lá depois um pouco mais na frente de 92% do ARA.
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Ministério Público Federal:- Só para esclarecer, deixa eu interromper um pouco o  
senhor. Só para esclarecer, essa fórmula com o petróleo Marlim ficaria pratica-
mente sempre no piso, é isso?
Depoente:-Veja bem, se fosse... A fórmula tenderia ao piso se não houvesse ne-
nhum descolamento não usual...
Ministério Público Federal:- Descolamento que o senhor diz são fatos extraordinários,  
é isso?
Depoente:-Vamos dizer, há uma relação no preço petroquímico aos derivados  
do petróleo e tal, usual. Se não houvesse uma mudança abrupta dessa relação,  
a tendência é que a fórmula ia ficar ao redor do piso.
Ministério Público Federal:- Que seria 92,5%.
Depoente:-Que seria 92,5%. Vou dar um exemplo, no momento lá da negociação,  
no final de 2008, início de 2009, o preço do petróleo aconteceu até o que está acon-
tecendo agora, caiu abruptamente, então o preço do petroquímico ele não acompa-
nhou, então naquele momento a fórmula estava descolado usualmente, porque no  
primeiro mês do contrato em março a fórmula deu (ininteligível) é exatamente isso,  
caiu abruptamente o preço do petróleo, o petroquímico demora para acompanhar,  
então nesse período e sempre que houvesse, se houvesse ao longo do contrato algo  
semelhante, poderia haver aí sim o valor da fórmula, resultado final mais elevado,  
mas nas condições usuais não havendo nada que modificasse a relação usual do pre-
ço petroquímico, do  preço do petróleo a tendência era a fórmula ficar mais no piso,  
que um pouco mais na frente foi acordado de 92,5% do ARA.
(trecho do depoimento de GUILHERME PONTES GALVÃO E FRANÇA, reduzido a ter-
mo no evento 693).

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou o diretor de abastecimento,  
ele acompanhava diretamente essa negociação? Ele acompanhava de perto, ele fazia  
reuniões com os diretores da BRASKEM? O senhor tem conhecimento disso?
Depoente:-Sem dúvida, ao longo do processo, principalmente na etapa final ele con-
duziu diretamente esse processo, para nós era entendido no aspecto de ser a relevân-
cia do tema, a Petrobras no relacionamento com as centrais petroquímicas ela tem o  
mesmo relacionamento entre fornecedor e investida e também o aspecto que ele co-
locava nas reuniões estratégico de competitividade da indústria nacional a petroquí-
mica nacional e a Petrobrás como indutor dessa indústria petroquímica nacional, en-
tão ele puxou para cima,  e foi aumentando, vamos dizer assim, esse controle ao lon-
go da negociação e eu me adianto até a dizer que a posição final que foi definida,  
evidentemente, foi ele que definiu como levar e o que levar para a diretoria executi-
va, ele assim determinou.
Ministério Público Federal:- O percentual foi definido por ele? O percentual do ARA,  
ou seja, o valor que seria aplicado, é isso que o senhor fala o resultado final?
Depoente:-Na realidade nós buscamos uma forma paramétrica, onde a gente  
tentou ter uma proteção natural entre a cotação ARA até então, que praticá-
vamos e também vinculava os petroquímicos básicos. Teríamos uma proposi-
ção que resultou 55% da fórmula, em cada os produtos derivados da nafta,  
que são os petroquímicos básicos, que é eteno, propano e benzeno e mais pro-
pusemos manter 45% na cotação ARA que é uma cotação da matéria prima.  
Essa proposição, foi uma proposição que levava o resultado abaixo do que es-
tava em prática, que era o valor ARA, equivalente a uns 96,2% da nossa proje-
ção naquela época e entendendo o ponto de vista técnico da nossa área, que  
seria razoável a gente chegar a um valor desse para negociação final. Subme-
temos ao diretor, submetemos às centrais petroquímicas, mas aí as centrais  
petroquímicas já estavam com a propostas bem mais baixas do que essa e fa-
zer outras propostas e essa negociação ela é definida em vários níveis, quer  
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dizer, o diretor negociava com dirigentes das centrais, a gente negociava com  
o nosso nível gerencial e técnico e no final... E sempre fazia as reuniões de  
acompanhamento com o diretor que dava orientações e as definições finais de  
cada causa.
(trecho do depoimento de JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, reduzido a termo  
no evento 693).

Cabe referir que o referido contrato trouxe prejuízo extraordinário à 
PETROBRAS, que no período, literalmente,  subsidiou as operações da BRASKEM. No 
ponto, cabe referir que em se tratando o Brasil de uma economia de mercado, em 
que os preços não deveriam ser controlados, tal situação mostra-se inaceitável, seja 
porque a BRASKEM é uma empresa privada e a PETROBRAS é uma empresa de eco-
nomia mista e que ambas visam o lucro, que deve ser distribuído a seus sócios; seja 
porque nesse período a PETROBRAS se viu obrigada inclusive a importar NAFTA por 
preços inferiores aqueles pactuados com a BRASKEM. 

Veja-se que mesmo quando a produção da PETROBRAS atendia a de-
manda da BRASKEM, os preços praticados eram inferiores aos do mercado internaci-
onal. Os lucros que poderiam ser da PETROBRAS foram, sem qualquer dúvida, trans-
feridos à BRASKEM e por consequência a seus diretores e sócios, numa equivocadíssi-
ma opção gerencial, que agora se esclarece ter sido motivada por corrupção.

Não socorre a defesa o argumento de que o preço de custo da PE-
TROBRAS, relativamente à NAFTA por ela produzida a partir do petróleo produzido 
no Brasil, era inferior ao de comercialização, e que portanto não teria havido prejuízo. 
O que parece esquecerem os acusados é que a PETROBRAS, enquanto empresa de 
economia mista, não deveria estar voltada a atender interesses privados. Há que se 
ter em mente que o petróleo e seus derivados constitui-se de mercadoria, de com-
modity com preços internacionalmente estabelecidos, que pouco considera o preço 
de extração ou produção local. Tanto é assim que, distribuídos ao redor do planeta, o 
custo de extração do petróleo varia muito conforme o produtor, podendo chegar a 
US$5,00 em alguns países árabes, para alcançar preço final próximo de US$50,00 em 
outras regiões, como em países com o Brasil, sendo que não se tem notícia de que o 
preço de venda flutue a partir do custo de produção.

O prejuízo é estimado em  US$ 1.820.000.000,00 (um bilhão, oito-
centos e vinte milhões de dólares norte-americanos), sendo tal valor estabelecido 
a partir da diferença de preço praticada pela PETROBRAS em face do preço internaci-
onal, considerado a NAFTA de sua produção, somado à diferença entre o preço da 
importação  realizada  pela  PETROBRAS e  aquele  praticado  no  contrato  com  a 
BRASKEM. Há que se ter em mente que, durante determinado período, a PETROBRAS 
teve que importar NAFTA para vendê-la à BRASKEM por preço inferior ao de impor-
tação.

Os preços de compra e venda de insumos, em economias não con-
troladas, ou que não praticam subsídios, é definido pelo mercado, sendo que deter-
minados preços possuem cotação estabelecida em mercados internacionais, como é 
o caso da NAFTA.

Ao depois, é inafastável a conclusão de que, se o contrato fosse bom 
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para a PETROBRAS, não haveria a necessidade do pagamento de propina para sua ce-
lebração, como ocorreu.

Veja-se que não se está a afirmar a impossibilidade da PETROBRAS 
vender derivados de petróleo mediante a implementação de subsídios, pelas mais va-
riadas razões, desde que tornadas claras e públicas. O que é incompatível com qual-
quer sistema econômico é que a PETROBRAS estabeleça política de subsídios de for-
ma escusa e baseada no ganho pessoal de alguns de seus dirigentes, como terminou 
por ocorrer, bem como que a vantagem havida do subsídio decorra do pagamento 
de propina. Tal situação, sob qualquer ótica que se enfrente ou analise o contrato, é 
inadmissível. 

Como diz Kimberly Ann Elliott,  “a corrupção favorece aos desprovidos de es-
crúpulos e aqueles que dispõe de uma maior rede de contados em detrimento daqueles que tem maior  
eficiência produtiva.” (“A corrupção e a Economia Global. Kimberly Ann Elliott (org.) p. 75, ed. UNB).

O acima exposto efetivamente comprovado o acordo e o pagamento 
de vantagens indevidas no âmbito de negociação da renovação do contrato de com-
pra e venda de nafta entre a PETROBRAS e a BRASKEM, tem-se que os réus MARCE-
LO ODEBRECHT e  ALEXANDRINO ALENCAR, por uma vez, incidiram no crime de 
corrupção ativa, em sua forma majorada, tipificado no artigo 333 do Código Penal, 
caput e parágrafo único, enquanto que os acusados PAULO ROBERTO COSTA e AL-
BERTO YOUSSEF, em contrapartida, praticaram, por uma vez, condutas tipificadas no 
artigo 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º do mesmo diploma legal.
 

3.5. LAVAGEM DE ATIVOS
3.5.1. Pressupostos teóricos
3.5.1.1. Da tipologia dos crimes de lavagem denunciados

A lavagem de ativos caracteriza-se pela conduta de “ocultar ou dissi-
mular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. Tal 
atividade, contudo, pode se dar por diversas formas (métodos, técnicas, mecanismos, 
instrumentos, esquemas, etc.), as quais são estudadas e classificadas pela chamada ti-
pologia da lavagem.

Antes de se adentrar na exposição das diferentes modalidades de la-
vagem utilizadas pelos denunciados, uma observação se faz pertinente:

“Cumpre, por fim, bem observar com De Carli que a lavagem não utiliza ne-
cessariamente instrumentos ilegais  em si. Embora frequentemente a lavagem en-
volva falsidades, fraudes ou simulações, não raro a única ilegalidade consistirá na 
realização de atos em si lícitos para 'ocultar ou dissimular a natureza, origem, locali-
zação, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores pro-
venientes, direta ou indiretamente, de infração penal' (art. 1º da Lei 9.613/98). (…)”
113

Considerando que a lavagem de capitais é conduta que busca confe-
rir aparência de licitude a dinheiro de origem ilícita, parece evidente a razão pela qual 

113DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção 
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 379.
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em muitos casos a indevida utilização de instrumentos em si lícitos é eleita como mé-
todo de preferência pelos agentes criminosos.

Dito isso, outra questão que releva destacar é o fato de que os agen-
tes que atuam na lavagem de capitais, sobretudo em nível profissional, costumam 
utilizar variada gama de métodos para promover a ocultação e dissimulação dos ati-
vos de origem ilícita, inclusive mesclando diferentes técnicas para a prática do delito. 
Isso é sintoma da sofisticação e profissionalismo com que os agentes atuam na em-
preitada criminosa, como já tivemos a oportunidade de observar:

“Antes de serem apresentadas as técnicas ou tipos de lavagem separados nessas três  
classes, cumpre notar que os crimes de lavagem (fatos concretos) podem e normal-
mente se valem de mais de uma técnica, de modo simultâneo ou sucessivo. A conju-
gação das variadas figuras, bem como a adição de outros elementos ou circunstânci-
as que embora não constituam em si outras técnicas deem a estas nova apresenta-
ção, originam um incontável número de técnicas compostas ou mistas. A complexi-
dade ou sofisticação da lavagem, estimulada pelos mesmos fatores que ensejam a  
mutação das técnicas já analisados no início deste capítulo, constitui, aliás, na visão  
de Blanco Cordero, uma de suas três características mais importantes na atualidade,  
ao lado da profissionalização e da internacionalização. (...)”114

Destaque-se ainda, por questão metodológica, que neste ponto será 
utilizado o já mencionado estudo sobre o tema publicado por integrante desta força 
tarefa ministerial, o que evidentemente não se dá por objetável falta de modéstia, 
mas sim com a finalidade de manter unidade de critério de análise (e coerência).

Dito isso, podemos passar à análise dos diferentes tipos de lavagem 
de capitais contemplados na denúncia ora em pauta. 

Observa-se primeiramente que as condutas de lavagem denunciadas 
no capítulo IV.2.1 foram realizadas por intermédio de complexo conjunto de condu-
tas, mesclando diferentes técnicas de lavagem, o que denota o elevado grau de sofis-
ticação e profissionalismo com que agiram os denunciados, como destacado anteri-
ormente.

As técnicas conjugadas pelos agentes nestas condutas podem ser as-
sim listadas:

i) realização de operações de compensação entre contas de diferen-
tes empresas do grupo ODEBRECHT (inclusive contas no exterior), como forma de di-
ficultar o rastreamento de valores ilícitos (conforme descrito a fls. 137 da denúncia).

A mistura entre os valores de origem ilícita e os ativos lícitos da com-
panhia dissimula a natureza e origem dos valores (enquadrando-se no tipo prescrito 
pelo artigo 1º da Lei 9.613/98), sendo feita com o objetivo de dificultar o rastreamen-
to do dinheiro de origem espúria, caracterizando a técnica de lavagem por mera mo-
vimentação intitulada de mescla ou commingling:

“9.5.2. Mescla ou commingling. É a mistura de ativos de origem ilícita com ativos de  
origem lícita. Quando ocorre no seio de uma empresa sem exageros, sendo apresen-
tado o volume total de recursos como receita, ou ainda usando-se os valores para o  

114DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção e 
Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 383.

  284/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

pagamento direto de fornecedores, é de difícil detecção”115.

A utilização desse estratagema para dificultar a investigação da lava-
gem de ativos não passou despercebida ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

PENAL. PROCESSUAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA  
O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PARA  
RÉU ANALFABETO EM INQUÉRITO POLICIAL: DESNECESSIDADE.  VÍCIOS NA FASE  
INQUISITORIAL: NÃO EXTENSÃO AO PROCESSO. RÉU FORAGIDO: DEFESA PRÉVIA  
APRESENTADA  POR DEFENSOR  DATIVO.  PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE  ARROLA-
MENTO DE TESTEMUNHAS. REPETIÇÃO DE ATO DA INSTRUÇÃO: PRECLUSÃO. CRIA-
ÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE DINHEIRO: COMPETÊNCIA EM RA-
ZÃO DA MATÉRIA, ABSOLUTA, PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES CONEXAS: LEGA-
LIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO DE PERDIMENTO DE BENS NA SEN-
TENÇA: EFEITO DA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADES INE-
XISTENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.  MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVA-
DAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS: OPERAÇÃO DE VIGILÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE  
FLAGRANTE FORJADO E ESPERADO. AJUSTE PRÉVIO, DIVISÃO DE TAREFAS E VÍN-
CULO ESTÁVEL COMPROVADOS: CONFIGURAÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO DE AS-
SOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 14, LEI 6368/76). LAVAGEM DE DINHEIRO: COM-
PROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS:  CRIME  ANTECEDENTE.  VALORES  AUFERIDOS  NO  
TRÁFICO: DISSIMULAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA E DA PROPRIEDADE: CONVERSÃO  
EM ATIVOS LÍCITOS. UTILIZAÇÃO DE "LARANJAS". MESCLA DE ATIVIDADES LÍCITAS  
E  ILÍCITAS  (FUSÃO DE  TÉCNICAS)  E  DECLARAÇÃO DOS  BENS  AO FISCO:  IRRE-
LEVÂNCIA. CONDENAÇÕES E DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDAS. AFASTADO ÓBI-
CE À PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PERDA  
DOS BENS INSTRUMENTOS DO TRÁFICO E DOS BENS, DIREITOS E VALORES DELE  
PROVENIENTES. LIBERAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A TERCEIRO: ILEGITIMIDADE  
DO RÉU. APELAÇÕES IMPROVIDAS 
(…)  XV - O desempenho de atividades lícitas concomitante às ilícitas pelo agente,  
bem como a declaração dos bens produtos do crime antecedente ao Fisco não desca-
racterizam o crime de lavagem de dinheiro. A mescla dessas atividades é utilizada  
como prática habitual para dificultar a investigação e a contabilização dos bens e  
sua declaração ao imposto de renda é uma das etapas do crime. (...)
(TRF 3ª Região – Segunda Turma – Unânime – relator: Des. Henrique Herkenhoff –  
Apelação Criminal 28122 – Autos: 00012769820054036005 – Decisão: 27/08/08 –  
DJF3: 11/09/08)

No caso dos autos, constata-se que essa técnica de mescla foi feita 
de maneira sofisticada, incluindo operações de compensação entre as diferentes em-
presas integrantes do grupo ODEBRECHT no Brasil e no exterior. Vale a explicação. 

Conforme informa em seu sítio  eletrônico oficial,  a  ODEBRECHT é 
uma organização global, presente em 21 países e que exporta serviços e produtos 
para mais de 70 países116, sendo integrada por diversas pessoas jurídicas com sede no 

115DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção 
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 385.

116Disponível  em:  <  http://odebrecht.com/pt-br/comunicacao/releases/organizacao-odebrecht-a-
bre-inscricoes-para-programa-jovem-parceiro-1 >, < http://odebrecht.com/pt-br/organizacao-ode-
brecht/odebrecht-no-mundo > e < http://odebrecht.com/sites/default/files/ra-odebrecht-2014-fi-
nal_pdf_site_pt.pdf >, acessos em 27/11/15.
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Brasil e no exterior.
Assim, com o intuito de dificultar a investigação sobre os delitos pra-

ticados  em favor  da  empresa,  seus  agentes  utilizaram essa  estrutura  empresarial 
complexa e internacional para aperfeiçoar a forma como procediam a mescla e lava-
gem de dinheiro auferido criminosamente, promovendo operações de compensação 
interna de valores entre suas diferentes integrantes em solo nacional e no estrangei-
ro. 

O raciocínio é simples: possuindo recursos ilícitos obtidos com a prá-
tica de crimes contra a  PETROBRAS no Brasil e desejando lavá-los no exterior, utili-
zando-os inclusive para promover pagamentos a agentes corrompidos da estatal, os 
agentes tinham dois caminhos possíveis: a) mandar os recursos sujos do Brasil para o 
exterior; ou b) utilizar de disponibilidade de caixa em filiais ou subsidiárias no exterior 
(mediante compensações contábeis internas), para lá mesmo lavá-los. O segundo ca-
minho, além de mais barato, dificulta o rastreamento do dinheiro, razão pela qual foi 
preferido.

A transferência de valores entre as diferentes empresas do grupo é 
comprovada de maneira indelével nos autos, quando se observa, como referido na 
denúncia com base em comprovação documental, que a CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT é beneficiária de todas as contas utilizadas na primeira camada das ope-
rações de lavagem117,  as quais receberam depósitos da OSEL ANGOLA DS, OSEL – 
Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., Odebrecht Serviços no Exterior e CO Constructo-
ra Norberto Odebrecht.

Fica evidente, assim, a refinada técnica de mescla utilizada pelos de-
nunciados e da qual ora pretendem se beneficiar para alegar atipicidade da conduta 
sob a alegação de que o dinheiro utilizado para pagamentos no exterior não era 
oriundo dos crimes antecedentes ocorridos no Brasil. 

Aliás, abram-se parênteses aqui para observar que, sendo o dinheiro 
um bem fungível (que não fica “marcado” por sua origem), uma vez que os valores ilí-
citos aportaram nas contas da ODEBRECHT foram mesclados com os montantes de-
correntes da atividade lícita do mesmo grupo, razão pela qual a parcela de seu patri-
mônio correspondente aos atos ilícitos, independentemente de onde esteja, passa a 
ser gravado de ilicitude.

ii) realização de transações bancárias em três camadas, incluindo o 
trâmite do dinheiro por contas de passagem (cite-se, nesse sentido, como resumo, os 
quadros a fls. 146 e 147 da denúncia).

Tal prática constitui técnica de lavagem conhecida como triangula-
ção da movimentação financeira, e é muito utilizada em crimes de corrupção, pois 
objetiva desvincular o remetente do destinatário final dos valores, como já tivemos a 
oportunidade de anotar:

“9.5.17. Triangulação da movimentação financeira. Uma transferência financeira en-
tre as pessoas (físicas ou jurídicas) 'A' e 'B' é dissimulada mediante a passagem dos  

117 SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., ARCADEX CORP., GOLAC PROJECTS AND CONS-
TRUCTION CORP., HAVINSUR S.A..
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recursos pela conta da pessoa 'C'. A triangulação pode ser utilizada, inclusive, para  
dissimular o pagamento de propina no crime de corrupção.”118

Visa, assim, dissimular a disposição e propriedade dos valores ilícitos, 
adequando-se perfeitamente à conduta tipificada na lei de lavagem.

iii) realização de transações bancárias utilizando contas sediadas em 
países estrangeiros, em nome de terceiros, notadamente de empresas offshores, mas 
que tinham os denunciados como efetivos beneficiários ou ordenantes (remete-se, 
aqui, aos mesmos quadros mencionados no item anterior);

Parece evidente que a utilização de terceiros para o depósito e rece-
bimento de valores tem o objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação 
e propriedade dos valores ilícitos, sendo suficiente para caracterizar o crime de lava-
gem de dinheiro, como reconhecido pela jurisprudência:

PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALO-
RES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍCIOS.  
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases, de acordo  
com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, a sa-
ber: colocação (separação física do dinheiro dos autores do crime; é antecedida pela  
captação e concentração do dinheiro), dissimulação (nessa fase, multiplicam-se as  
transações anteriores, através de muitas empresas e contas, de modo que se perca a  
trilha do dinheiro [paper trail], constituindo-se na lavagem propriamente dita, que  
tem por objetivo fazer com que não se possa identificar a origem dos valores ou  
bens) e integração (o dinheiro é empregado em negócios lícitos ou compra de bens,  
dificultando ainda mais a investigação, já que o criminoso assume ares de respeitável  
investidor, atuando conforme as regras do sistema). Todavia, o tipo penal do art. 1º  
da Lei nº 9.613/98 não requer a comprovação de que os valores retornem ao seu  
proprietário, ou seja, não exige a comprovação de todas as fases (acumulação, dissi-
mulação e integração). O depósito em contas de terceiros, "para ocultar dinhei-
ro proveniente de crime" (TRF1, AC 20024100004376-3, Carlos Olavo, 4ª T., u.,  
4.8.04),  tem sido reconhecido como suficiente para caracterizar a lavagem. 
Não se exigem sofisticação ou rebuscamento na ocultação ou dissimulação. Como  
afirmado pelo STF, o tipo não reclama "o vulto e a complexidade dos exemplos de re-
quintada 'engenharia financeira' transnacional, com os quais se ocupa a literatura"  
(STF, RHC 80.816, Pertence, 1ª T., u., 18.6.01). Portanto, a utilização de interpostas  
pessoas ("laranjas") poderá constituir ocultação da origem, movimentação, disposi-
ção e propriedade, conforme o caso concreto. A captação de dinheiro mediante frau-
de em contratos de financiamento e empréstimos pessoais e posterior depósito em  
contas de interpostas pessoas, constituem indícios de que havia vínculo de coopera-
ção entre os denunciados com a finalidade de cometer crimes, nos moldes do art.  
288 do CP. 
(TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator: Des. José Paulo Baltazar Júnior – Re-
curso  Criminal  em Sentido Estrito  –  autos:  5008054-29.2012.404.7200 –  Decisão:  
08/04/14 – DE: 09/04/14).

O uso de terceiros busca desvincular o dinheiro de sua origem crimi-

118DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção 
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 403.
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nosa e ligá-lo a pessoas, físicas ou jurídicas, que não tem relação com os crimes ante-
cedentes, promovendo, ao mesmo tempo, a lavagem dos recursos e sua proteção pa-
trimonial. 

Nesse gênero de atos de lavagem destaca-se a utilização de socieda-
des offshore constituídas em “paraísos fiscais”, nos quais a elevada proteção de sigilo 
bancário e fiscal conferida a clientes estrangeiros possibilita máximo grau de oculta-
ção da identidade dos reais beneficiários das contas:

“9.7. Técnicas de uso de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas)
As técnicas de uso de terceiros ou de distanciamento pessoal constituem artifícios  
usados pelos lavadores, que objetivam vincular os recursos, de modo transitório ou  
permanente, a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, as quais não possuam relação  
com os crimes antecedentes. Isso, além de propiciar a lavagem dos recursos, previne  
a apreensãso dos bens que decorrem de crimes, protegendo o patrimônio ilegítimo.  
Tais técnicas aparecem em uma grande variedade de formas de modo conjugado  
com as técnicas de mera movimentação ou de simulação de origem. (…)
(…)
9.7.10. Sociedades offshore: lavagem e blindagem patrimonial: Como antes se menci-
onou na abordagem dos paraísos fiscais, que é pano de fundo desta matéria, uma  
categoria deles apresenta regime societário favorecido, propiciando, com as múltiplas  
vantagens já apreciadas do paraíso fiscal, a constituição neles, a custos, burocracia e  
tributação baixos, de entes coletivos que escondam, sob o manto do sigilo jurídico  
empresarial exacerbado, os seus reais controladores (proprietários-beneficiários). (...)”
119

Nesse sentido, precisa a observação do egrégio Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, LAVAGEM  
DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, LEI Nº 9613/98,  
E LEI Nº 7492/86, RESPECTIVAMENTE. RÉU ESTRANGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMI-
NOSA INTERNACIONAL. DENÚNCIA. CORRETA DESCRIÇÃO E DELINEAMENTO DAS  
CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS RÉUS. PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS  
CIVIS E POLÍTICOS. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGA-
ÇÃO INOPORTUNA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. TRADUÇÃO DE  
TODOS OS DOCUMENTOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. DOCUMENTOS NÃO JUNTA-
DOS AOS AUTOS PELA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JUIZ SENTENCIANTE.  
TITULAR DA VARA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTE-
MUNHAS. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PARA ESTE MAGISTRADO. REJEIÇÃO DAS  
PRELIMINARES. DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊN-
CIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. DES-
NECESSIDADE.  PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.  POSSIBILIDADE.  DECISÕES FUNDA-
MENTADAS PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS A NORMAS E PRIN-
CÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES DERRADEIRAS AFASTADAS. MÉRITO. AU-
TORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAVAGEM DE  
CAPITAL. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO DOS DELITOS ANTE-
CEDENTES.  RELATÓRIO FISCAL ESTRANGEIRO.  LIGAÇÃO CRIMINOSA SOCIETÁRIA  
ENTRE OS RÉUS. CRIAÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE. RENDAS DECLARADAS. PA-

119DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção 
e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 433 e 439.
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TRIMÔNIOS ADQUIRIDOS. INCOMPATIBILIDADE. CIME CONTRA O SISTEMA FINAN-
CEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. FORMA EQUIPARADA. ELEMENTOS NOR-
MATIVOS DO TIPO. NORMA PENAL EM BRANCO. REGULAMENTAÇÃO. BANCO CEN-
TRAL DO BRASIL. CONSUMAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. HABITUALI-
DADE. PRESCINDIBILIDADE. MODUS OPERANDI. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDI-
CO. PREÇO INFERIOR AO REAL VALOR DOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. DECLARA-
ÇÃO DE BENS E VALORES À FAZENDA NACIONAL. IRRELEVÂNCIA. FINS CRIMINAIS.  
DEPÓSITO DE VALORES NO EXTERIOR. LIMITE REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO. INS-
TITUIÇÃO MÁXIMA MONETÁRIA. NECESSIDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PER-
DA DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. SEQUESTRO DE BENS. PRODUTOS RESULTAN-
TES DA AÇÃO ILÍCITA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO  
AO CRIME DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, ACOLHIDA. APELAÇÕES PACIALMENTE  
PROVIDAS. 
(…) XI. Constatada a criação de empresas offshore, modalidade comum na prática do  
delito de lavagem de capitais, situadas em "paraísos fiscais", que têm por finalidade  
gerar mais vantagens, obstar responsabilidades fiscais perante às autoridades com-
petentes, em intuito lucrativo. O "anonimato" desses estabelecimentos cobre a res-
ponsabilidade delas, ocultando a sua origem em detrimento das exigências tributári-
as e monetárias correspondentes. (…)
(TRF 5ª Região – Quarta Turma – Unânime – relatora: Des. Margarida Cantarelli –  
Apelação  Criminal  9506  –  Autos  200784000036570  –  Decisão:  24/09/13  -  DJE:  
26/09/13)

Em suma, utilizando técnica bastante conhecida de lavagem, os de-
nunciados dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade dos va-
lores ilícitos mediante a realização de operações em nome de empresas  offshores 
constituídas em nome de terceiros mas por eles controladas, as quais são localizadas 
em paraísos fiscais que, em virtude de exacerbada proteção dos sigilos bancário e fis-
cal, facilitam a ocultação da identidade dos reais proprietários.

Assim, os atos descritos no capítulo IV.2.1 são constituídos por diver-
sas técnicas de lavagem, amoldando-se plenamente à tipicidade do artigo 1 da Lei 
9.613/98 em cada uma delas e, em especial, no seu conjunto.

Já o capítulo IV.2.2, além de descrever lavagem de ativos pela já men-
cionada técnica de uso de terceiros mediante depósitos em offshore, inclui modalida-
de de lavagem ainda mais sofisticada.

Referimo-nos aqui às operações de lavagem executadas mediante a 
realização de transações bancárias no exterior em nome de offshores seguidas da dis-
ponibilização de dinheiro em espécie no Brasil, pelo operador financeiro, aos finais 
beneficiários. Tal conduta foi assim descrita na inicial, pedindo perdão pela autocita-
ção, justificada por imperativo de clareza:

“Para acobertar a origem ilícita de parcela da propina paga ao ex-Diretor de Abaste-
cimento da  PETROBRAS, os denunciados  MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRI-
NO ALENCAR valeram-se de um dos esquemas de lavagem de dinheiro montados  
por ALBERTO YOUSSEF. Para tanto ALBERTO YOUSSEF utilizou-se de empresas se-
diadas fora do território nacional, conhecidas como offshores, algumas delas sedia-
das em paraísos fiscais. ALBERTO YOUSSEF, nesse proceder, encaminhava os dados  
de  contas  bancárias  mantidas  fora  do  território  nacional  para  ALEXANDRINO 
ALENCAR, que adotava os procedimentos necessários para realizar as transferências  
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a partir de offshores mantidas pela BRASKEM.
Por sua vez, ALBERTO YOUSSEF recebia de ALEXANDRINO ALENCAR os compro-
vantes das transferências internacionais, que tinham como destino as contas por ele  
indicadas. As contas no exterior que recebiam os valores eram controladas por dolei-
ros da confiança de ALBERTO YOUSSEF, entre estes NELMA KODAMA, LEONARDO 
MEIRELLES e,  ainda,  CARLOS ROCHA (“CEARÁ”),  que repassavam para  ALBERTO 
YOUSSEF em moeda nacional (Reais) o equivalente ao numerário depositado em dó-
lares norte-americanos. Esse valor era, então, entregue em espécie aos beneficiários  
da propina,  que passavam a deter a disponibilidade dos valores, dissociada de sua  
origem espúria.”

Em suma: visando disponibilizar o pagamento de propina no Brasil, 
os denunciados vinculados ao Grupo ODEBRECHT promoviam o depósito de moeda 
estrangeira em contas controladas por doleiros da confiança de ALBERTO YOUSSEF 
no exterior. Esses operadores financeiros disponibilizavam então, a ALBERTO YOUS-
SEF, no Brasil, a quantia equivalente em reais aos valores depositados no exterior em 
moeda estrangeira, para que ele os entregasse aos destinatários finais.

Nesse  caso,  observa-se  a  conjugação  das  já  referidas  técnicas  de 
mescla (com a realização de operações de compensação entre as empresas do grupo 
ODEBRECHT para a disponibilização, no exterior, do valor das propinas acordadas no 
Brasil) e uso de offshores em nome de terceiros com modalidade clássica do que se 
convencionou chamar de dólar cabo:

“No sistema dólar-cabo (ou 'cabodólar') a remessa de recursos pode ocorrer em dois  
sentidos opostos, os quais podem ser visualizados no quadro apresentado abaixo. No  
primeiro, o doleiro recebe no Brasil, em espécie ou mediante depósito, reais de seu  
cliente, efetuando, via internet banking ou mediante determinação ao gerente de sua  
conta no exterior, o débito de valor correspondente em moeda estrangeira, de conta  
que ele (doleiro) mantém no exterior, para crédito em favor de uma conta mantida  
no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada. No caso de o doleiro não  
possuir disponibilidade externa suficiente naquela data específica, vale-se das dispo-
nibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente), recompensando-o em reais, dó-
lares ou outra moeda, imediatamente ou num momento posterior, havendo assim  
operações de compensação ou troca de posições em dólar.
No sentido oposto, o doleiro é quem compra moeda estrangeira por cabo: recebe em  
sua conta mantida no exterior depósito em moeda estrangeira efetuado (direta ou  
indiretamente) por determinado cliente, entregando a este, no Brasil,  o correspon-
dente crédito em reais, em efetivo ('papel') ou mediante depósito em conta do cliente  
ou por este indicada, ou em dólares em espécie ('papel') (...)”120

O caso denunciado e provado nos autos se enquadra plenamente na 
descrição: os denunciados vinculados ao grupo ODEBRECHT efetuaram depósitos em 
moeda estrangeira nas contas estrangeiras indicadas por ALBERTO YOUSSEF, o qual, 
em contrapartida, entregou, no Brasil, o correspondente valor em reais às pessoas 
por eles indicadas.

Por fim, à semelhança de outros casos já denunciados nesta opera-
ção Lava Jato, tem-se a utilização de contratos e notas fiscais com objeto total ou 
120DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção e 

Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 398. Grifo nosso.
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parcialmente falso com a finalidade de conferir justificativa econômica aparentemen-
te lícita para repasses de valores criminosos (item IV.2.3. da denúncia).

Tem-se aqui o que se denomina de simulação de lucro em empresas 
(prestação simulada de produtos e serviços), como modalidade do gênero de téc-
nicas de lavagem que simulam origem aos recursos ilegítimos:

“9.6. Técnicas que simulam origem aos recursos ilegítimos.
Tais métodos de lavagem constituem ações que objetivam conferir aos ativos de ori-
gem ilegal uma origem simulada legal, o que envolve normalmente a prática ou o  
recurso a negócios jurídicos (unilateriais ou bilaterais). Nesses casos há uma plus à  
movimentação financeira de recursos, pois ela estará vinculada a um negócio jurídi-
co simulado que dará origem lícita aparente ao dinheiro criminoso. (…)
(...)
9.6.19. Simulação de lucro em empresas (prestação simulada de produtos e  
serviços). Trata-se de injetar os recursos de origem ilícita em uma entidade legal-
mente organizada, com atuação aparentemente legal na venda de produtos ou pres-
tação de serviços. O dinheiro sujo é contabilizado como faturamento (frio) ou lucro  
(fictício), podendo ser declarado às Receitas Federal e Estadual, pagando-se os res-
pectivos tributos, o que faz desse método o oposto do 'caixa 2'. A atuação comercial  
pode efetivamente acontecer, caso em que ocorrerá mistura ou mescla (commingling)  
dos ativos lícitos e ilícitos, ou pode ser fictícia. (...)”121

Tratando-se  de  técnica  utilizada para  simular  a  origem de valores 
provenientes diretamente de infrações penais, evidente sua adequação ao tipo insti-
tuído pela lei 9.613/98, sendo desnecessárias maiores digressões.

3.5.1.2. Da transnacionalidade dos crimes de lavagem 
denunciados

A defesa de ROGÉRIO ARAÚJO questiona a competência da justiça 
federal brasileira para o processamento do caso ao afirmar que não há conduta prati-
cada em território nacional que possa ser vinculada aos depósitos realizados no exte-
rior identificados na denúncia. 

Neste ponto, o réu sustenta absoluta distinção entre os valores man-
tidos pela ODEBRECHT no Brasil e no exterior, afirmando que os valores localizados 
em território estrangeiro são todos relacionados exclusivamente a operações da em-
presa ocorridas também em território estranho ao Brasil.

Um primeiro ponto a destacar quanto ao ponto é que, como já referi-
do no item anterior, não é verdadeira essa separação entre os recursos mantidos pela 
empresa no exterior e sua atuação delitiva praticada em território nacional.

Como já se explicou, o dinheiro proveniente dos crimes praticados no 
Brasil não era “compartimentalizado” em uma conta específica que seria de fácil iden-
tificação. Ao contrário, os representantes da ODEBRECHT serviram-se de operações 
de compensação interna entre as diversas empresas do grupo para possibilitar a dis-
ponibilização do numerário no exterior, sem que isso “elimine” a vinculação dos valo-
121DALLAGNOL, Deltan Martinazzo in DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Prevenção 

e Controle Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 412 e 418/419.
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res com sua origem ilícita.
Observe-se, nesse sentido, que não é necessária a remessa física de 

dinheiro ao exterior para que se caracterize o crime transnacional. É plenamente pos-
sível que a remessa se faça de maneira contábil, mediante a realização de operações 
de compensação internas ao grupo empresarial.

Em verdade, as operações de compensação realizadas pelos dirigen-
tes  do  grupo  ODEBRECHT  representam técnica  utilizada  dolosamente  justamente 
para promover a mescla do dinheiro ilícito com as movimentações lícitas do grupo, 
bem como entre o capital nacional e estrangeiro do mesmo conjunto de empresas, 
dificultando o rastreamento de sua origem e possibilitando alegações como as ora 
realizadas pela defesa. 

Todavia, inegável a vinculação dos delitos processados ao território 
nacional e à competência da justiça Federal.

Para aclarar a questão, tomemos como exemplo os valores destina-
dos à corrupção de PAULO ROBERTO COSTA. Tem-se cabal demonstração da prática 
de crimes de cartel e fraude às licitações com pagamento de propina ao ex-diretor no 
exterior, em detrimento da  PETROBRAS, tendo ele próprio afirmado que as contas 
por ele  controladas no estrangeiro foram criadas por  sugestão de funcionário da 
ODEBRECHT e que todos os valores lá depositados são oriundos dessa empresa. 

Comprova-se que essas contas controladas por PAULO ROBERTO re-
ceberam depósitos de empresas offshores que, por sua vez, receberam valores de di-
versas empresas vinculadas ao grupo ODEBRECHT, sem que a empresa apresente ou-
tra razão para tais depósitos. Parece evidente, desta forma, que o conjunto probatório 
é uníssono a indicar que os depósitos realizados no exterior foram feitos em virtude 
do esquema de cartel e fraude às licitações, com pagamento de propina, evidenciado.

Veja-se, assim, que ainda que tenham sido realizados atos executóri-
os de lavagem em países estrangeiros, tais delitos foram praticados por ordem e sob 
pleno domínio dos dirigentes do grupo ODEBRECHT no Brasil, no interesse da em-
presa brasileira e relacionados a crimes antecedentes praticados contra interesse da 
União em território nacional.

Assim, a aplicação da lei brasileira ao caso, bem como seu processa-
mento perante a Justiça Federal, se dá tanto pela transnacionalidade do delito, com a 
prática de atos que integram o iter criminis tanto no Brasil (com o recebimento dos 
valores ilícitos em contas nacionais, a determinação dos dirigentes da ODEBRECHT 
para que se iniciassem os trâmites de lavagem e a realização de operações de com-
pensação internas) quanto no exterior, quanto pelo fato de a lavagem estar inextrin-
cavelmente vinculada a crimes antecedentes de competência federal ocorridos em 
solo nacional.

Nessa linha, pertinentes os ensinamentos de Vladimir Aras:

“Doutrinariamente, a lavagem de dinheiro pode ser praticada de forma segmentada,  
em três fases ou etapas mais ou menos distintas, mas não estanques, que são deno-
minadas  obtenção/colocação/captação  dos  ativos  ilícitos  (pré-lavagem),  
ocultação/dissimulação/estratificação/camuflagem  (lavagem  propriamente  dita)  e  
integração/utilização (pós-lavagem). Uma vez iniciado o iter criminis da reciclagem,  
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se, em qualquer de suas etapas, a conduta 'tocar' o território do Brasil e o de outro  
país, estará determinada a competência federal. 
(…)
Hipoteticamente, se os agentes constituírem offshores em paraísos fiscais e utilizarem  
tais pessoas jurídicas interpostas para a lavagem de ativos obtidos no Brasil ou no  
estrangeiro, para posterior integração e utilização no próprio território nacional, ha-
verá reciclagem transnacional. Na mesma linha, se a ocultação e a integração ocor-
rerem no exterior, e o crime antecedente tiver sido praticado no Brasil (ou vice-versa),  
a competência também será da Justiça Federal, não se exigindo que o crime prece-
dente esteja também previsto em tratado internacional.”122 

Assim, absolutamente sem razão a defesa neste ponto.

3.5.1.3. Do crime de lavagem em relação ao crime de corrupção 
passiva

Alguns dos defendentes sustentam que as condutas de lavagem de-
nunciadas são atípicas, constituindo mero exaurimento do delito de corrupção ativa, 
pois se davam com a única finalidade de viabilizar o pagamento da propina.

Trata-se de alegação que já foi muito bem enfrentada por este juízo 
no bojo de diversos procedimentos vinculados a esta operação Lava Jato, como se 
observa,  originariamente,  na  r.  sentença  proferida  nos  autos  conexos  5026212-
82.2014.404.7000 (evento 1388 - grifos nossos):

“312. Poder-se-ia, como faz a Defesa de Waldomiro de Oliveira, alegar confusão en-
tre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que não haveria lava-
gem antes da entrega dos valores aos destinatários finais.
313. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupção,  
consistindo no repasse indireto dos valores.
314. O que se tem presente, porém, no presente caso é que a propina destina-
da à corrupção dos agentes públicos e políticos foi paga com dinheiro sujo,  
procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crime de pe-
culato e o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, já que caracterizado o superfatura-
mento e sobrepreço das obras contratadas pela Petrobras ao Consórcio Nacional Ca-
margo Correa no âmbito da RNEST.
315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem, porque  
os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há nenhum óbi-
ce para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.
316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal  
na Ação Penal 470. Nela, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, con-
denou Henrique Pizzolato por crimes de peculato, corrupção e lavagem. Pelo  
que se depreende do julgado, a propina paga ao criminoso seria proveniente  
de crimes antecedentes de peculato viabilizando a condenação por lavagem.  
Portanto, condenado por corrupção, peculato e lavagem. O mesmo não ocor-
reu com João Paulo Cunha, condenado por corrupção, mas não por lavagem,  
já que não havia prova suficiente de que a propina a ele paga tinha também  
origem em crimes antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a ele im-

122ARAS, Vladimir. Conflito de Competência. Lavagem de dinheiro transnacional é de competên-
cia federal. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2009-set-16/lavagem-dinheiro-transnacio-
nal-crime-competencia-federal?pagina=3 >, acesso em 30/11/15.
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putado ocorreu posteriormente à entrega da vantagem indevida.
317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se os dois  
delitos, a corrupção e a lavagem, esta tendo por antecedentes os crimes que geraram  
o valor utilizado para pagamento da vantagem indevida. É o que ocorre no presente  
caso, com a ressalva que a corrupção é objeto de outras ações penais.

No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica 
com ainda mais razão, pois há, como crimes antecedentes, os delitos de fraude à lici-
tação e cartel. 

Ainda que não fosse assim, isto é, ainda que não houvesse outros cri-
mes antecedentes absolutamente independentes, os réus deveriam ser condenados 
por lavagem independentemente da corrupção. 

Um primeiro aspecto que salta aos olhos nesse sentido é o fato de 
que evidentemente as condutas de lavagem denunciadas não constituem mera forma 
de recebimento da propina, tendo nítido objetivo autônomo de dar aparência de lici-
tude aos respectivos valores.

Ora, como já se demonstrou, a realização de complexas operações de 
mescla de dinheiro, seguidas de diversas outras técnicas de branqueamento, incluin-
do operações triangulares com a utilização de contas de passagem e contas de ter-
ceiros titularizadas por empresas offshore constituídas em paraísos fiscais, tem gritan-
te objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos va-
lores ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Nesse ponto, vale destacar que o crime de lavagem é delito autôno-
mo em relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II da 
Lei 9.613/98. Tem tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo bens 
jurídicos autônomos, consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 
470 pelo STF:

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o grande pul-
mão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas, passando pelo ter-
rorismo, até a corrupção que desfalca o Erário e deixa órfãos um sem-número de ci-
dadãos que necessitam dos serviços públicos, é também um mal por si, pois o seu  
combate previne o envenenamento de todo o sistema econômico-financeiro,  
concluindo-se que a repressão à lavagem de dinheiro visa a prevenir a conta-
minação da economia por recursos ilícitos, a concorrência desleal, o zelo pela  
credibilidade e pela confiança nas instituições (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão  
da lavagem do dinheiro em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37).  
(trecho da ementa do acórdão da AP 470/MG).
2.5.1. A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, mo-
vimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura penal autôno-
ma, para além daquela incidente sobre o delito antecedente , tal como ocorre,  
ad exemplum, com a ocultação do cadáver (art. 211 do Código Penal) subsequente a  
um homicídio, situação em que não se opera a consunção de um crime pelo outro.”  
(grifos nossos)

No mesmo sentido, a própria Corte Suprema já havia decidido quan-
to ao recebimento da denúncia na AP 470:
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“(…) CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E DISSIMU-
LAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE DE VALO-
RES.  RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS EM ESPÉCIE.  UTILIZAÇÃO DE INTER-
POSTA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTE-
RIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AU-
TORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1.  São improcedentes as alega-
ções de que a origem e a destinação dos montantes recebidos pelos acusados  
não foram dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero exau-
rimento do crime de corrupção passiva. Os acusados receberam elevadas quanti-
as em espécie, em alguns casos milhões de reais, sem qualquer registro formal em  
contabilidade ou transação bancária. Em muitos casos, utilizaram-se de pessoas não  
conhecidas do grande público e de empresas de propriedade de alguns dos denunci-
ados, aparentemente voltadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro, as  
quais foram encarregadas de receber os valores destinados à compra do apoio políti-
co. Com isto, logrou-se ocultar a movimentação, localização e propriedade das vulto-
sas quantias em espécie, bem como dissimular a origem de tais recursos, tendo em  
vista os diversos intermediários que se colocavam entre os supostos corruptores e os  
destinatários finais dos valores. 3. A tipificação do crime de lavagem de dinheiro,  
autônomo em relação ao crime precedente, é incompatível, no caso em análi-
se, com o entendimento de que teria havido mero exaurimento do crime ante-
rior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno - relator: Min. Joaquim Barbosa - Inq  
2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Não se desconhece que após exarar o acórdão acima citado, em jul-
gamento de embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos de-
nunciados pelo crime de lavagem sob o argumento de que, havendo prova do rece-
bimento, ainda que clandestino, integra ele o delito de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do 
colegiado naquele momento, o Ministério Público Federal entende que tecnicamente 
deve prevalecer o entendimento minoritário, circundado na oportunidade pelos ilus-
tres ministros Luiz Fux, Carmém Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello:

“Os ministros vencidos, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que  
rejeitavam os embargos, aduziram o seguinte:
a) a utilização de interposta pessoa para o saque de valores em agência bancária  
configuraria o delito de lavagem de dinheiro, pois seria o meio pelo qual a identida-
de do verdadeiro destinatário desses bens ficaria em sigilo;
b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem jurídico atingido  
pelo crime antecedente, mas também a higidez do sistema econômico-financeiro e a  
credibilidade das instituições;
c) a conduta caracterizada pelo recebimento de vantagem de forma dissimulada,  
máxime quando a prática ocorre por meio do sistema bancário, seria suscetível de  
censura penal autônoma. (AP 470, Plenário, Info 738)” 

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios 
evidentemente autônomos: 1) uma coisa é prometer/oferecer e aceitar/receber van-
tagens indevidas em razão de função exercida por funcionário público, e 2) outra é 
tomar atitudes para que o pagamento e recebimento se dê de forma dissimulada. 
Para usar o exemplo mencionado pelo próprio STF, uma coisa é praticar homicídio, e 
outra é promover a ocultação do cadáver.
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Caso os envolvidos não tivessem interesse de promover a dissimula-
ção dos valores, nada impediria que os funcionários corrompidos recebessem a pro-
pina diretamente em suas contas, por depósito dos próprios corruptores. Todavia, as-
sim não agiram, tendo utilizado os serviços de conhecidos operadores do mercado fi-
nanceiro negro e intrincadas técnicas de lavagem justamente para promover o rece-
bimento dos valores de forma dissimulada.

Não bastasse isso, há dois outros pontos que se devem destacar: 1) 
no momento das operações de lavagem, as corrupções tal qual denunciadas e de-
monstradas nos autos já estavam devidamente consumadas pela oferta/promessa e 
aceitação das vantagens ilícitas; e 2) conforme já se explanou, a origem ilícita dos va-
lores remonta aos crimes de cartel e fraude à licitação, que possibilitaram a inserção 
do montante indevido nas propostas contratadas pela estatal.

Portanto, tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro de-
nunciadas não se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em con-
curso material.

3.5.1.4 Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão do 
dolo eventual

É bastante comum em crimes praticados no seio de organização cri-
minosa estratificada, como no caso dos autos, que a atividade de lavagem dos valo-
res ilícitos seja terceirizada, de forma que “contratantes” do mecanismo de branquea-
mento afirmem que não tinham ciência da forma como recebido o dinheiro enquanto 
os “contratados” alegam desconhecer a origem ilícita dos valores.123 

Situação bastante semelhante ocorre quando a lavagem é determina-
da no bojo de estrutura hierarquizada, quando as atividades de lavagem por vezes 
são delegadas a setores específicos da empresa (como, por exemplo, o setor financei-
ro, responsável pela realização dos pagamentos), de forma que os mandantes do pa-
gamento afirmam desconhecer a forma como efetivados, enquanto seus executores 
alegam que desconheciam a origem do numerário.

No caso dos autos, como se demonstrará, todos os autores tinham 
plena ciência da origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebi-
mento se dava por intermédio de operações que visavam dissimular a origem, dispo-
sição, movimentação e propriedade dos valores, de forma que presente o dolo direi-
to.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual 
os agentes voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, 
deixando de realizar qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo 
123A profissionalização da lavagem de ativos, ao lado da internacionalização e complexidade, são as 

três  principais  características  da  lavagem  moderna  (BLANCO  CORDERO,  Isidoro.  Criminalidad 
organizada y mercados ilegales, p. 222). Segundo o GAFI, “a especialização na lavagem de dinheiro  
emerge  do  fato  de  que  as  operações  de  lavagem  podem  ser  algo  técnicas  e  assim  requerer  
conhecimento  especializado  ou  perícia  que  podem  não  estar  disponíveis  nas  fileiras  de  uma  
organização criminosa tradicional” (FATF. Report on money laundering typologies 2001-2002 (FATF-
XIII), p. 19.).
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de detectar sinais de aparência ilícita dos recursos. Mais ainda, na lavagem terceiriza-
da, os operadores recusam informações quanto à procedência do numerário para evi-
tar o risco de serem responsabilizados pelos delitos. 

Nesse aspecto, ganham relevo tanto a consideração da teoria da ce-
gueira deliberada quanto do dolo eventual,  destacados excerto do voto proferido 
pela ministra Rosa Weber na AP 470:

“(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à proce-
dência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual.
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, em-
bora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvi-
dos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da eleva-
da probabilidade dessa procedência criminosa.
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, es-
pecialmente nos casos de terceirização da lavagem.
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do  crime 
antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência 
criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofundar o co-
nhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime antecedente quer apenas o  
serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a proce-
dência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador profissional.
A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.
Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem   com dolo   
eventual significa na prática excluir a possibilidade de punição das formas  
mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional da lavagem.
(…).
A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18,  I, do Código  
Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal espe-
cífico.
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser ci-
tada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (will-
ful blindness doctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cor-
tes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à elevada  
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii)  
o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha delibe-
rada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possí-
vel a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de  
Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de  
Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação  
Federal do Primeiro Circuito.
Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, corte  
da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em  
caso de lavagem de dinheiro,  equiparando a cegueira deliberada ao dolo even-
tual, também presente no Direito brasileiro. (...)” - destaques nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem 
de dinheiro, o magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de 
caracterização do delito por intermédio de dolo eventual:
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“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa forma,  
ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por isso e considerando a previ-
são genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição legal específica na lei de la-
vagem contra a admissão do dolo eventual, podem elas ser trazidas para a nossa  
prática jurídica”.124

No caso dos autos, como já referido e se demonstrará com mais va-
gar adiante, todos os denunciados atuaram com dolo direto, tendo pleno conheci-
mento da utilização de contas em nome de terceiros para pagamentos no exterior, 
mediante dólar-cabo ou com base em documentos falseados.

Todavia, ainda que assim não fosse, o conceito de dolo eventual seria 
aplicável em diversas situações, como, por exemplo, o acusado alega que: i) no exer-
cício de sua atividade profissional, promoveu pagamentos de alto vulto em contas de 
terceiros no exterior sem conhecer a origem do numerário e fundamento do paga-
mento;  ii) que assinou documentos notadamente falsos sem ter conhecimento de 
que se destinavam a promover o branqueamento de valores ilícitos, ou, iii) no caso 
específico dos funcionários públicos denunciados, afirmam que recebiam os valores 
de operador financeiro do mercado negro sem ter consciência da forma dissimulada 
como tal recebimento seria operacionalizado.

3.5.2. Do Mérito
3.5.2.1. Da lavagem transnacional de ativos
3.5.2.1.1. Da materialidade

Auferidos recursos ilícitos referentes à obtenção de contratos com a 
PETROBRAS mediante a prática de crimes de cartel, fraude às licitações e corrupção, 
tal qual narrado nos capítulos anteriores, os dirigentes da empresa ODEBRECHT e os 
funcionários corrompidos da estatal iniciavam os trâmites para a promover a lavagem 
dos ativos, incluindo a atuação de operadores profissionais do mercado financeiro 
paralelo.

Neste primeiro tópico da lavagem de ativos, a denúncia faz menção à 
realização de transações por intermédio de contas titularizadas por empresas offsho-
res em nome de terceiros no exterior,  as quais eram precedidas de operações de 
compensação internas entre as diferentes empresas integrantes do grupo ODEBRE-
CHT. Temos aí, respectivamente, a utilização das técnicas de lavagem de uso de ter-
ceiros por  meio de sociedades  offshore e  de  mescla ou  commingling,  tal  qual 
apontado no capítulo 3.5.1.1.

Ainda, a maior parte das operações foi triangularizada, incluindo a re-
messa dos valores a contas de passagem, em técnica de lavagem conhecida como 
triangulação da movimentação financeira,  tal  qual  exposto no mesmo capítulo 
3.5.1.1.

Todas as operações estão descritas de maneira detalhada na denún-
cia, pelo que não serão aqui novamente esmiuçadas, limitando-se a exposição à de-
monstração das provas das operações de lavagem, em todas as suas etapas.
124MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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No  caso  dos  autos,  conforme  revelou  PAULO ROBERTO COSTA 
(evento 1046) e será melhor explicitado à frente quando da abordagem da autoria, os 
denunciados relacionados ao grupo ODEBRECHT manifestaram interesse em efetuar 
a lavagem dos valores, e subsequente pagamento de propina, em contas titularizadas 
no exterior, contando, para isso, com os serviços do operador BERNARDO FREIGH-
BURHAUS.

Esta, aliás, era forma usualmente elegida pelos dirigentes da empresa 
de construção para efetuar o pagamento de valores indevidos a diretores da estatal, 
como revelam os interrogatórios de ALBERTO YOUSSEF e PEDRO BARUSCO (eventos 
1046 e 1.108).

Assim, a primeira providência tomada pelos executivos da ODEBRE-
CHT denunciados e pelo operador financeiro por eles contratado, BERNARDO FREI-
BURGHAUS, em relação aos valores auferidos ilicitamente com a prática dos crimes 
de cartel e fraudes às licitações foi a remessa deles ao exterior mediante depósito em 
contas titularizadas por terceiros, especificamente offshores, que tinham como benefi-
ciária a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.

Nesse sentido, há prova documental incontestável de que as contas 
titularizadas pelas empresas SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., GOLAC 
PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP., SHERKSON INTERNATIONAL S.A., HAVINSUR 
S.A. e ARCADEX CORP. tem como beneficiária a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRE-
CHT S.A.. Remete-se, nesse sentido, às imagens constantes a fls. 149/152 da denún-
cia, que reproduzem documentos acostados ao evento 3, ANEXO165 a ANEXO173.

Ademais, em que pese os denunciados relacionados à ODEBRECHT 
neguem conhecimento da existência das referidas contas, admitem expressamente 
que HILBERTO SILVA, o subscritor da carta juntada ao evento 3, ANEXO 165, na qual 
se  confirma que a ODEBRECHT SA é a única beneficiária econômica da conta SMITH 
& NASH desde sua abertura, é funcionário que atua no setor financeiro, prestando 
serviços a todas as empresas do grupo ODEBRECHT. Nesse sentido os depoimentos 
de ANDRE AMARO DA SILVEIRA e CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO (ambos no 
evento 964,TERMOTRANSCDEP2),  CÉSAR RAMOS ROCHA (evento 1079),  ROGÉRIO 
ARAÚJO e MÁRCIO FARIA (evento 1.105).

Os mesmos documentos juntados ao evento 3 dos presentes autos 
comprovam  que  aludidas  contas  no  exterior  receberam  depósitos  das  empresas 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., OSEL ANGOLA DE – Odebrecht Servi-
ços no Exterior LTD., OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior LTD. e ODEBRECHT SER-
VIÇOS NO EXTERIOR, nas datas e valores informados pelo órgão ministerial em sua 
denúncia.

Veja-se  que  os  primeiros  depósitos  constatados  foram  realizados 
pela própria beneficiária dos contratos da PETROBRAS, a CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT, na conta da SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., a qual pos-
teriormente chegou a transferir valores diretamente para a conta SAGAR, titularizada 
por PAULO ROBERTO COSTA (evento 3, ANEXO 174/179), o que deixa clara a vincu-
lação das transferências com os crimes antecedentes praticados em solo brasileiro e a 
utilização da técnica de uso de terceiro (offshore) para a realização da lavagem.
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O fato de que, posteriormente, essas contas da primeira camada de 
lavagem passaram a receber depósitos de outras empresas do grupo ODEBRECHT 
significa que, visando dificultar ainda mais o rastreamento dos valores, os denuncia-
dos sofisticaram suas ações. Ou seja, entendendo que o mero depósito direto pela 
empresa beneficiada pelos atos ilícitos em conta titularizada por terceira pessoa não 
era mecanismo de dissimulação suficiente, os réus buscaram afastar ainda mais os va-
lores depositados nessas contas de sua origem ilícita, agregando à técnica de uso de 
terceiro (offshore) sofisticada modalidade de mescla ou commingling.

Passaram, assim, a efetuar depósitos por intermédio de outras em-
presas integrantes do grupo (notadamente, OSEL ANGOLA DE – Odebrecht Serviços 
no Exterior LTD., OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior LTD. e ODEBRECHT SERVIÇOS 
NO EXTERIOR, além da CO CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT), mediante a 
devida compensação interna, possibilitando confusão entre os valores lícitos e ilícitos 
auferidos pelo grupo e, assim, alegação de que os valores lá depositados não tinham 
vinculação com os crimes praticados no Brasil (como fizeram nos autos).

Todavia, a demonstração que dessas contas partiram depósitos para 
contas titularizadas pelos funcionários corrompidos da PETROBRAS evidencia a vincu-
lação delas com o esquema de cartel, fraude às licitações e corrupção na PETROBRAS, 
antes descrito.

Nesse sentido, veja-se que todas as contas receptoras, identificadas, 
seja como 2o ou 3o camada da lavagem, inequivocamente tem os ex-diretores cor-
rompidos como beneficiários. 

Conforme referido na denúncia125, há prova documental incontestável 
de que as contas em nome de SAGAR, QUINUS e SYGNUS beneficiavam PAULO RO-
BERTO COSTA (evento 3, ANEXOS 174/179, 180/193 e 194/206, respectivamente), 
enquanto as contas PEXO e MILZART tinham como beneficiários PEDRO BARUSCO 
(evento 3, ANEXOS 209/224) e RENATO DUQUE (evento 3, ANEXOS 207/208) respec-
tivamente.

Vale ressaltar que agenda apreendida em poder de PAULO ROBER-
TO COSTA no início da fase ostensiva da operação e, portanto, antes mesmo da cola-
boração premiada do denunciado, já documentava anotações referentes às contas 
em nome da SYGNUS, QUINNUS e SAGAR, corroborando a titularidade oculta das 
contas pelo ex-diretor da área de Abastecimento da  PETROBRAS (remete-se, nesse 
sentido, às imagens contantes a fls. 140/141 da denúncia, que reproduzem os docu-
mentos  juntados  ao  evento  42,  ANEXO2,  fls.  07/08,  dos  autos  5014901-
94.2014.404.7000).

Não bastasse isso, tanto PAULO ROBERTO quanto BARUSCO confir-
maram em juízo a titularidade das contas e o fato de que as utilizaram para receber 
valores de propina pagos pela ODEBEBRECHT (eventos 1.046 e 1.108). Além disso, 
PAULO ROBERTO foi além ao esclarecer que todos os valores depositados em referi-
das contas são oriundos de vantagens indevidas pagas pela ODEBRECHT:

“(…) Juiz Federal:- O senhor se recorda o nome das contas que o senhor recebeu no  

125Remete-se aqui, por brevidade, às fls. 153/160 da denúncia.
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exterior valores da Odebrecht?
Interrogado:- Isso consta de um dos meus depoimentos para a polícia federal e ago-
ra, no momento, eu não estou me lembrando, mas tem detalhes, um depoimento es-
pecífico só sobre conta do exterior.
Juiz Federal:- Na documentação aqui nos autos consta no evento 3, anexo 169, docu-
mentos de uma conta em nome de uma off-shore chamada Sygnus Assets.
Interrogado:- Era uma delas.
Juiz Federal:- Eu vou mostrar aqui esse documento, se o senhor puder dar uma olha-
dinha. Essa é a cópia do seu passaporte?
Interrogado:- É. Essa era uma delas.
Juiz Federal:- Também nesse processo, no evento 3, anexo 175, tem documentação  
de uma outra conta chamada Sagar Holding.
Interrogado:- Era outra delas, correto.
Juiz Federal:- Vou lhe mostrar aqui essa conta aberta no Julius Bär, na Suíça, eu peço  
para o senhor dar uma olhada nesse cadastro e virar a folha..
Interrogado:- Correto.
Juiz Federal:- O senhor reconheceu sua assinatura ali?
Interrogado:- Reconheci. Na verdade, eu que me lembro no momento, tinham 4 con-
tas lá, essas eram duas e tinham mais duas.
Juiz Federal:- Tem uma outra conta aqui também nesse processo, Quinus Services.
Interrogado:- Correto, é outra conta.
Juiz Federal:- Era outra conta do senhor?
Interrogado:- Perfeitamente.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor recebeu valores de comissões, propinas nessas contas tam-
bém?
Interrogado:- Todos os valores que foram depositados lá foram valores ilícitos.
Juiz Federal:- Nesse acordo que o senhor fez de colaboração que foi homologado  
pelo Supremo, o senhor se comprometeu a devolver os valores da conta,  isso foi  
feito?
Interrogado:- Foi feito, assinei todos os documentos e foi tudo entregue para o Minis-
tério Público Federal.
Juiz Federal:- No caso, essas contas foram utilizadas pra receber apenas propinas da  
Odebrecht ou também de outras empreiteiras?
Interrogado:- Pelo que me falou o Bernardo na época, era recebimento de propinas  
da Odebrecht, agora, como eu falei anteriormente aqui, eu tinha mencionado anteri-
ormente, quando tinha um consórcio de empresas às vezes uma empresa pagava  
pela outra, então pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, que esse controle eu  
nunca tive. (...)” 
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1.046)

Dessa forma, tem-se a certeza de que todos os depósitos recebidos 
nesta conta foram realizados pela empresa ODEBRECHT e que, portanto, as contas 
depositantes eram a ela vinculadas.

No mesmo sentido,  PEDRO BARUSCO confirmou o recebimento de 
valores ilícitos oriundos da ODEBRECHT na conta PEXO, afirmando que tinha memó-
ria clara dos depósitos efetuados pela DEL SUR, recordando-se dos demais a partir da 
denúncia:

“(…) Juiz Federal:- E como é que o senhor recebia da Odebrecht?
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Interrogado:- Olha, da Odebrecht quando... sempre lá fora, sempre recebi em contas  
na Suíça. Em relação à Odebrecht aconteceu o seguinte, eu sabia, só consegui identi-
ficar recebimentos de uma fonte, que eu recebia da Odebrecht, que era aquela cons-
trutora Delsur. Quando o Ministério Público fez, eu vi até uma apresentação na tele-
visão, ele colocou que outras contas, outras off-shores, seriam da Odebrecht, aí eu  
identifiquei nos meus documentos bancários depósitos dessas novas off-shores, que  
tinham sido colocadas pelo Ministério Público. Então eu consegui identificar mais de-
pósitos que seriam supostamente da Odebrecht. Fiz essa revisão e mandei para o Mi-
nistério Público, para o doutor Deltan. Então eu tenho lá com o doutor Deltan a  
identificação de depósitos daquelas contas off-shores que foram colocadas pelo Mi-
nistério Público.
Juiz Federal:- Que contas que o senhor usou no exterior pra receber propinas da  
Odebrecht?
Interrogado:- Eu acho que foi mais de uma... com certeza a Pexo, porque Pexo eu  
identifiquei alguns depósitos, mas eu tenho certeza que tem mais de uma conta. (...)” 
(trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 1.108)

Não há dúvida,  portanto,  de que todos os depósitos  oriundos da 
SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC., KLIENFELD SERVICES LTD., INNOVA-
TION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. e CONSTRUCTORA INTER-
NATIONAL DEL SUR recebidos nas contas beneficiárias de  PAULO ROBERTO e  PE-
DRO BARUSCO são transferências de valores ilícitos oriundos dos crimes de cartel e 
fraude às licitações da PETROBRAS realizadas pela ODEBRECHT.

Em relação à SMITH & NASH, como já se disse, comprovados os de-
pósitos efetuados pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e de outras empre-
sas do mesmo grupo econômico, bem como a posterior remessa de valores direta-
mente à conta SAGAR, de PAULO ROBERTO (evento 3, ANEXOS 165/166). 

No que se refere às demais, há prova documental de que receberam 
valores de contas controladas diretamente pela ODEBRECHT, demonstrando de ma-
neira clara sua utilização como contas de passagem em etapa de lavagem de valores. 

Assim e em suma, os documentos bancários das contas das empresas 
GOLAC (evento 3, ANEXOS 167/168), SHERKSON (evento 3, ANEXO 170) e da própria 
SMITH & NASH (evento 3, ANEXOS 165/166) evidenciam que, tendo como beneficiá-
ria a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e após receberem valores de empresas 
ligadas ao grupo, efetuaram depósitos nas contas da DEL SUR, KLIENFELD e INNOVA-
TION, que, como dito, posteriormente depositaram valores indevidos nas contas de 
PAULO ROBERTO e BARUSCO.

Esses documentos comprovam ainda que as mesmas DEL SUR, KLI-
ENFELD e INNOVATION realizaram as transferências milionárias descritas na denúncia 
em favor da conta titularizada pela MILZART OVERSEAS HOLDING INC. em Mônaco, a 
qual tinha RENATO DUQUE como beneficiário (conforme já mencionada comprova-
ção documental  constante do evento 3, ANEXOS 207/208).

O mesmo ocorre em relação aos depósitos recebidos por  RENATO 
DUQUE a partir de contas titularizadas pela empresa ARCADEX CORP. 

Os documentos bancários das contas titularizadas pela ARCADEX de-
monstram que, tendo a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT como beneficiária, 
recebeu, no ano de 2009, depósitos de empresas vinculadas ao grupo em sua conta 
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suíça e, no mesmo ano, realizou transferência de parte dos valores para a conta titu-
larizada por ela própria na Áustria (evento 3, ANEXOS 172/173). Já os documentos 
bancários da conta MILZART, de DUQUE, comprovam que, no começo do ano segu-
inte, a ARCADEX lhe promoveu pagamentos (evento 3, ANEXOS 203/204).

Por fim, vale ressaltar que esquema de transferência direta em nome 
de terceiros, semelhante ao praticado mediante a remessa de valores da SMITH & 
NASH para a conta SAGAR de PAULO ROBERTO, foi utilizado para a promover a des-
tinação de valores a RENATO DUQUE. Nesse sentido, documentalmente comprovada 
operação de USD 565.000,00 realizada da conta titularizada pela offshore HAVINSUR 
em benefício da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT diretamente para o conta 
MILZART, de RENATO DUQUE, como demonstram os documentos juntados ao even-
to 3, ANEXOS 171 e 207/208).

Não bastasse a comprovação documental dos depósitos e da dissi-
mulação dos efetivos mandantes e beneficiários dos pagamentos, aliada aos depoi-
mentos dos próprios acusados PAULO ROBERTO e BARUSCO, deve-se destacar que 
todos  os  depósitos  nas  contas  da  última camada da lavagem foram feitos  entre 
06/2007 e 09/2011, enquanto tanto PAULO ROBERTO quanto RENATO DUQUE ocu-
pavam cargos na Diretoria da estatal. Da mesma forma, todos os depósitos na conta 
PEXO se deram no ano de 2009, quando BARUSCO ocupava a gerência de engenha-
ria da Diretoria de serviços da petrolífera.

A absoluta maioria dos depósitos efetuados nas contas da primeira e 
segunda camadas da lavagem foi realizada em momento anterior ou contemporâneo 
às transações realizadas em favor dos ex diretores.  Contudo, deve-se lembrar que 
aqui denunciados atos de lavagem tendo por antecedentes crimes de cartel e fraude 
às licitações, de forma que não há necessária correspondência entre as datas e valo-
res repassados aos funcionários corrompidos em relação aos depósitos realizados pe-
los representantes da ODEBRECHT nas camadas anteriores.

Se é certo que o trâmite do dinheiro da 1ª à última camada demons-
tra o fato de que os valores se relacionam aos contratos obtidos fraudulentamente 
com a PETROBRAS, é igualmente certo que tais valores não se limitam aos 2% repas-
sados aos diretores corrompidos. Os denunciados vinculados à ODEBRECHT promovi-
am a lavagem de todos os valores auferidos a partir dos crimes de cartel e fraude às 
licitações mediante os depósitos nas contas de terceiros (offshores) e repassavam aos 
então funcionários da PETROBRAS somente os montantes que a eles eram prometi-
dos.

Assim, todos os depósitos ocorridos nas contas de 1ª e 2ª camada da 
lavagem são posteriores a 2006, quando já iniciado o funcionamento do cartel e seu 
efeito nas licitações da  PETROBRAS, com a ODEBRECHT auferindo recursos ilícitos 
mediante as práticas de crimes de cartel e fraude às licitações da estatal. Da mesma 
forma, como se disse, todos os depósitos verificados nas contas de PAULO ROBER-
TO,  DUQUE e  BARUSCO se deram na época em que diretores da estatal, havendo 
suficiente “lastro” em depósitos realizados pela ODEBRECHT nas camadas anteriores 
da lavagem.

O fato de haver depósitos em valores superiores e mesmo em datas 
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posteriores aos repasses efetuados aos ex-funcionários da  PETROBRAS significa tão 
somente que a ODEBRECHT utilizou dos mesmos métodos para promover a lavagem 
da parcela de valores que auferiu com a prática dos crimes de cartel e fraude às licita-
ções e que não foi repassada aos funcionários corrompidos.

Por fim, destaque-se que não foi encontrada e tampouco menciona-
da por nenhum dos réus nenhuma razão lícita para as transferências efetuadas para 
empresas offshore e pagamentos em favor dos então empregados da PETROBRAS. Li-
mitando-se ps réus a genérica negativa de conhecimento das contas (em que pese a 
comprovação documental de que vinculadas à ODEBRECHT). Parece bastante eviden-
te que, se razão lícita houvesse para as operações, seria muito fácil a qualquer dos 
envolvidos comprová-la com a juntada de documentos e indicação de testemunhas.

Assim, não há nenhuma dúvida razoável em relação ao esquema de 
lavagem de dinheiro auferido ilicitamente a partir dos crimes de cartel e fraude às li-
citações da PETROBRAS, mediante as técnicas de mescla, uso de terceiros (offshores)  
e triangulação da movimentação financeira, conforme denunciado no capítulo IV.I 
da peça inicial.

3.5.2.1.2. Da autoria

A autoria por parte dos ex-funcionários da  PETROBRAS é bastante 
evidente, tendo em vista que a conduta a eles atribuída é a de ocultar e dissimular a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores ilí-
citos mediante o seu recebimento em contas bancárias mantidas em nome de tercei-
ros no exterior.

Como já se referiu no capítulo anterior, o fato de que as contas PEXO, 
MILZART, SAGAR, QUINUS e SYGNUS beneficiavam respectivamente PEDRO BARUS-
CO, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA (as últimas 3), bem como recebe-
ram valores ilícitos oriundos do grupo ODEBRECHT, é comprovado documentalmente 
(evento 3, ANEXOS 174/224).

Ademais, como também lá se destacou, PAULO ROBERTO e PEDRO 
BARUSCO admitiram expressamente os fatos imputados pelo Ministério Público Fe-
deral, confirmando o recebimento nas contas estrangeiras, a partir de depósitos dissi-
mulados realizados pela ODEBRECHT, em virtude de vantagens indevidas decorrentes 
dos delitos praticados contra a PETROBRAS (eventos 1.046 e 1.108).

Merece um pouco mais de atenção, contudo, a autoria no que se re-
fere aos denunciados vinculados à ODEBRECHT, já que se serviram da estrutura em-
presarial para tentar manter suas identidades ocultas, realizando todas as transferên-
cias em nome de pessoas jurídicas ligadas ao grupo.

Nesse sentido, um primeiro ponto a se destacar é o fato de que, con-
forme referido por PAULO ROBERTO COSTA, conversava com MÁRCIO FARIA e RO-
GÉRIO ARAÚJO sobre as vantagens indevidas, sendo que foi o último quem, no inte-
resse da ODEBRECHT, sugeriu a criação de contas no exterior, por intermédio de BER-
NARDO FREIBURGHAUS, para o recebimento dissimulado dos valores indevidos:
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“(…) Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o se-
nhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.
(…)
Juiz Federal:- O senhor pode me contar a história dessas contas?
Interrogado:- Posso. Acho que por volta de 2009 ou 2010, o Rogério Araújo me pro-
curou e falou “Paulo...”, isso consta nos meus depoimentos, “Você ajuda os grupos po-
líticos, você ajuda um monte de gente, e você está pensando aí no seu futuro?”, eu  
falei “Meu futuro, eu estou aqui na diretoria, estou tocando minha vida aqui”, ele fa-
lou “Não, o futuro financeiro, era bom você pensar no futuro porque se um dia você  
precisar de algum apoio político, os políticos todos vão te virar as costas, então era  
bom você pensar em alguma coisa, de abrir alguma conta no exterior”, e aí ele me  
indicou o Bernardo Fri..., esqueci o nome dele, Bernardo alguma coisa, e fui lá nesse  
Bernardo, esse Bernardo então que abriu as contas pra mim no exterior, orientado  
pelo Rogério Araújo.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu valores de comissões, propinas nessas contas tam-
bém?
Interrogado:- Todos os valores que foram depositados lá foram valores ilícitos.
(…)
Juiz Federal:-  Mas o senhor foi encaminhado ao Bernardo pela Odebrecht, pelo se-
nhor Rogério?
Interrogado:- É, o Rogério já era conhecido do Bernardo, ele que me deu endereço,  
telefone e me apresentou ao Bernardo, o Rogério Araújo.
(...)” (Trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, transcrito junto ao even-
to 1046).

A partir daí, a atuação de BERNARDO na criação de todas as contas 
estrangeiras em benefício de PAULO ROBERTO COSTA é demonstrada por meio dos 
próprios documentos bancários, consoante exposição realizada a fls. 153/158 da den-
úncia (à qual, por brevidade, se remete), com base nos documentos acostados ao 
evento 3, ANEXOS 174/179, 180/193 e 194/206.

Destaque-se que a sugestão da ODEBRECHT, por meio de ROGÉRIO, 
em verdade objetivava facilitar a lavagem de dinheiro já habitualmente efetuada pela 
empresa em relação aos valores ilícitos auferidos em prejuízo da PETROBRAS, como 
demonstram os interrogatórios de ALBERTO YOUSSEF e PEDRO BARUSCO (eventos 
1046 e 1.108) somados à demonstração documental das transferências denunciadas, 
ao comprovar que o depósito no exterior em nome de terceiros era a forma usual-
mente escolhida pela empresa para fazer os repasses.

Interesse notar, ainda, não só a indicação da “conveniência” de serem 
abertas contas no exterior, mas também a utilização de profissional da lavagem de 
capitais, que indica o dolo com que agiram tanto os denunciados vinculados ao gru-
po ODEBRECHT quanto os funcionários corrompidos da PETROBRAS.

Como novamente esclarece  PAULO ROBERTO COSTA,  BERNARDO 
agia como verdadeiro profissional da lavagem de capitais, cuidando não só da aber-
tura das contas em nome de terceiros no exterior, mas também de toda a respectiva 
movimentação, de forma que o beneficiário sequer tinha conhecimento das contas 
de origem, prestando contas regularmente das atividades, com posterior destruição 
dos respectivos documentos para não deixar vestígios:
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“(…) Juiz Federal:- O senhor não tinha um controle dos recebimentos desses valores  
na contas do exterior?
Interrogado:- Eu ia no escritório lá do Bernardo normalmente uma vez por mês, uma  
vez a cada 2 meses, quando ele me apresentava um extrato e depois esse extrato ele  
destruía lá na minha frente, lá numa máquina de picar papel.
(…)
Juiz Federal:- Nos pagamentos feitos nas suas contas foram feitas algumas análises  
dos extratos pelo ministério público, no evento 3, anexo 194, consta aqui a análise da  
Sygnus Assets e, por exemplo, um dos principais depositantes é uma empresa cha-
mada Inovation Research Engineer, o senhor sabia quem eram, vamos dizer assim, os  
depositantes exatamente na sua conta, o senhor controlava isso?
Interrogado:- Não, quando eu ia fazer a, vamos dizer, um tipo de prestação de contas  
bastante simples lá com o Bernardo, ele me apresentava só os extratos, os valores  
que tinham entrado e saldo atual, mas ele não me apresentava quem era que fazia  
depósito, ele nunca me apresentou isso.
(…)
Juiz Federal:- Esses depósitos o senhor tinha presente que a origem deles era a Ode-
brecht ou o senhor indicou essa conta também para outras pessoas fazerem depósi-
tos?
Interrogado:- Não, essa conta foi aberta por Bernardo e só ele tinha o controle de  
acesso à conta, só o Bernardo.
Juiz Federal:- O senhor não chegou a passar essa conta pra alguma outra empreitei-
ra para efetuar depósitos?
Interrogado:- Não, nunca, só a Odebrecht que tinha conhecimento dessa conta.
(…)” 
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA conforme transcrição acostada  
ao evento 1.046).

A atuação de  ROGÉRIO,  contudo, não se limitou a efetuar contato 
inicial com o operador para que a partir daí este cuidasse da lavagem de valores no 
interesse da ODEBRECHT, e nem a colocá-lo em contato com PAULO ROBERTO COS-
TA. 

A análise dos dados telefônicos dos réus evidenciam não apenas os 
contatos  frequentes  entre  ROGÉRIO e  BERNARDO,  mas  também que  em muitas 
oportunidades tais contatos aconteceram em momentos muito próximos à realização 
dos depósitos bancários por meio dos quais praticados os atos de lavagem denuncia-
dos, evidenciando que o funcionário da ODEBRECHT acompanhava e tinha domínio 
sobre todo o processo (evento 3, ANEXOS 83 e 163).

No que se refere à diretoria de Serviços,  PEDRO BARUSCO,  após 
afirmar que sempre recebeu da ODEBRECHT em contas sediadas no exterior, incluin-
do a PEXO, informa que era ROGÉRIO ARAÚJO quem lhe avisava dos depósitos efe-
tuados:

“(…) Juiz Federal:- E como é que o senhor recebia da Odebrecht?
Interrogado:- Olha, da Odebrecht quando... sempre lá fora, sempre recebi em contas  
na Suíça. Em relação à Odebrecht aconteceu o seguinte, eu sabia, só consegui identi-
ficar recebimentos de uma fonte, que eu recebia da Odebrecht, que era aquela cons-
trutora Delsur. Quando o Ministério Público fez, eu vi até uma apresentação na tele-
visão, ele colocou que outras contas, outras off-shores, seriam da Odebrecht, aí eu  
identifiquei nos meus documentos bancários depósitos dessas novas off-shores, que  
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tinham sido colocadas pelo Ministério Público. Então eu consegui identificar mais de-
pósitos que seriam supostamente da Odebrecht. Fiz essa revisão e mandei para o Mi-
nistério Público, para o doutor Deltan. Então eu tenho lá com o doutor Deltan a  
identificação de depósitos daquelas contas off-shores que foram colocadas pelo Mi-
nistério Público.
Juiz Federal:- Que contas que o senhor usou no exterior pra receber propinas da  
Odebrecht?
Interrogado:- Eu acho que foi mais de uma... com certeza a Pexo, porque Pexo eu  
identifiquei alguns depósitos, mas eu tenho certeza que tem mais de uma conta.
Juiz Federal:- E pra abrir essa Pexo, a Odebrecht ajudou o senhor de alguma forma?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Foi iniciativa do senhor abrir a conta?
Interrogado:- Foi, foi. Foi minha.
Juiz Federal:- E quando foi colocada essa questão do pagamento de propina, foi o se-
nhor que sugeriu que fosse pago lá fora ou foi da Odebrecht?
Interrogado:- Eu não me recordo, assim, de quem partiu a iniciativa, mas a combina-
ção foi de pagar lá fora.
Juiz Federal:- O senhor que se encarregava desse procedimento de, vamos dizer, da  
remessa desse valor ou quem fazia era a Odebrecht e o senhor só sabia do depósito?
Interrogado:- Eu só verificava na conta se caiu uma determinada quantia, mais nada.  
Quem tratava tudo era a Odebrecht.
Juiz Federal:- E o senhor recebia informação deles “Oh, fiz o depósito”, como é que  
funcionava, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Sim. Foi um depósito de tanto e tal.
Juiz Federal:- Mas quem, o pessoal da Odebrecht, o senhor Rogério lhe avisava?
Interrogado:- É. Me avisava.
Juiz Federal:- Que tinha depósito?
Interrogado:- É. (...)” (trecho do interrogatório de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo  
no evento 1.108)

Demonstrada, assim, de maneira inelutável a autoria delitiva dolosa 
de ROGÉRIO, deve-se destacar que atuou sempre de forma conjugada com MÁRCIO 
FARIA e MARCELO ODEBRECHT na prática dos atos de lavagem.

Nesse sentido, um primeiro ponto a se destacar é que ROGÉRIO não 
só foi subordinado a  MÁRCIO FARIA durante todo o tempo em que trabalhou na 
ODEBRECHT, como também é referida a atuação conjunta de ambos em assuntos ilí-
citos relacionados à PETROBRAS:

“(…) Juiz Federal:- O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licita-
ção?
Interrogado:- O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em  
relação a essas empresas do cartel, das obras de maior porte né, porque a Petrobras  
tinha dezenas, centenas de obras, muitas obras de menor porte não tinham partici-
pação das empresas do cartel e não tinha esse acerto.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou  
isso?
Interrogado:- Isso me foi dito por duas empresas, foi dito pela UTC e pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Quem disse isso na UTC para o senhor?
Interrogado:- Na UTC foi Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogé-
rio Araújo.(…)
(…)
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Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.(…)
(…)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim. (...)” 
(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, juntada ao evento 1046)

“(…) Ministério Público Federal:- Nessas reuniões também foi veiculada a pactuação  
de pagamento de vantagem indevida, de propina?
Depoente:- Sim, foi conversado...
Ministério Público Federal:- Foi acertado o pagamento?
Depoente:- Foi. Basicamente na área de engenharia tenho certeza que estávamos  
nós três...
Ministério Público Federal:- Nós três, o senhor poderia repetir quem eram as pessoas?
Depoente:- Doutor Márcio Faria, doutor Ricardo Pessoa e eu.
(…)
Juiz Federal:- O senhor teve algum contato com algum outro executivo da Odebrecht  
relativamente a esse assunto de acerto de propina?
Depoente:- Não, eu tive um contato com o doutor Rogério Araújo, o doutor Rogério  
era um diretor local da Odebrecht que cuidava, evidentemente também com o dou-
tor Márcio, mas como esse era um assunto de deliberação praticamente do nível,  
praticamente do mais alto nível de gerenciamento, dados os valores, o Rogério evi-
dentemente interagiu conosco durante todo o processo, na troca de informações, na  
busca de informações e na busca de ideias, mas quanto aos compromissos assumi-
dos, isso foi conversado especificamente com o doutor Márcio.
Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi bem, então relativamente a esse assunto  
propina o senhor não tratou com o senhor Rogério Araújo?
Depoente:- Não tratei, tratei com o doutor Márcio Faria.
Juiz Federal:- Nem de comentário ou operacionalização?
Depoente:- Doutor Rogério Araújo como era uma pessoa extremamente, talvez uma  
pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente conhecida na Petro-
bras, não só nesse período de 10 anos, eu e ele fomos colegas durante 30 anos, eu te-
nho certeza que ele tinha conhecimento disso, de maneira que não era uma conversa  
entre nós, corriqueira, porque já era um fato consumado, já era um “modus operan-
di” conhecido, de maneira que eu não posso dizer ao senhor “ele não conhecia”...
Juiz Federal:- Sim, mas de afirmações, houve alguma afirmação dele ou o senhor  
apenas acha que ele sabia?
Depoente:- Eu acho que ele sabia. (...)” 
(trecho do depoimento da testemunha JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, reduzi-
do a termo no evento 553)

Além disso, como já referido, MÁRCIO era um dos mais presentes re-
presentantes da ODEBRECHT nas reuniões do cartel e tratava diretamente de assun-
tos relacionados ao pagamento de propina a funcionários da PETROBRAS. Nesse con-
texto, em oportunidades de pagamento de propina envolvendo consórcios, os repre-
sentantes de outras empresas afirmam que ele ficou responsável por organizar a for-
ma de pagamento da parte que cabia à ODEBRECHT: 
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“(…) Ministério Público Federal:- O pagamento foi feito da mesma forma que das ou-
tras vezes?
Depoente:- Depois que foi determinado o valor e foi feito o compromisso, eu não  
participei da operacionalização do pagamento,  isso ficou como missão do doutor  
Márcio junto à Odebrecht e missão do doutor Ricardo junto à UTC. Eu, apesar de ter  
conhecimento daquilo que foi combinado, eu não participei neste caso da liquidação  
desses valores. (...)” 
(trecho do depoimento da testemunha JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, reduzi-
do a termo no evento 553)

“(…) Depoente:- O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa...
Ministério Público Federal:- Pode contar. 
Depoente:- Mas também houve pagamento de propina, nesse caso nós ficamos en-
carregados de pagar a diretoria de serviços, senhor João Vaccari e ao Barusco, nós fi-
zemos esse pagamento, isso consta do meu termo de colaboração. A diretoria de  
abastecimento não ficou ao nosso cargo e ficou a cargo do Márcio resolver o que fa-
zer. (...)”
(trecho do depoimento da testemunha RICARDO RIBEIRO PESSOA, juntado ao even-
to 654).

ALBERTO YOUSSEF refere inclusive que certa feita foi MÁRCIO FARIA 
quem lhe indicou pessoa na ODEBRECHT para acordar a forma de pagamento da 
propina, que, ao final, foi acordada mediante o depósito de valores em contas no ex-
terior:

“(…) Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer,  
o senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- E os pagamentos foram de fato concretizados?
Interrogado:- Sim, foram concretizados. (...)” 
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

O próprio  CÉSAR ROCHA,  embora negue que o contato tenha se 
dado para a realização de operações de lavagem, confirma que ALBERTO YOUSSEF, 
conhecido operador do mercado financeiro paralelo, lhe foi apresentado por MÁR-
CIO (evento 1079).

Assim, fica evidente a ciência e domínio que  MÁRCIO FARIA tinha 
sobre todo o processo em virtude do alto cargo por ele ocupado na organização do 
grupo ODEBRECHT. 

Da mesma forma, inafastável a conclusão de que  MARCELO ODE-
BRECHT, como mais alta liderança do grupo, mantinha pleno controle da organiza-
ção em seus aspectos lícitos e ilícitos, conforme já demonstrado nos capítulos anteri-
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ores, interessando aqui destacar os elementos de prova que corroboram seu pleno 
conhecimento e direção sobre os atos de lavagem transnacional.

Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que há prova docu-
mental de que MARCELO ODEBRECHT articulava operações de compensação inter-
na, com “transferência de resultados”, o que indica fortemente sua participação nas 
antes referidas operações internas de mescla de valores lícitos com ilícitos. Refere-se, 
aqui, ao ANEXO 35  da denúncia (evento 3, ANEXO 35), em que, ao tratar de possível 
sobrepreço em contratação de sondas, no qual afirma que “internamente, eu posso 
transferir resultado da OOG para a CNO126 (...)”.

Não bastasse isso, o aspecto que melhor demonstra a atuação tanto 
de  MARCELO ODEBRECHT quanto de  ROGÉRIO ARAÚJO e  MÁRCIO FARIA nas 
operações de lavagem transnacionais aqui tratadas são as claras referências a opera-
ções na Suíça, em contexto vinculado à Operação Lava Jato, contantes em celular de 
MARCELO. Refere-se aqui, em especial, à anotação nº 10048, consoante Relatório de 
Análise de Polícia Judiciária nº 417 (evento 3, ANEXO 42), valendo aqui nova transcri-
ção dos trechos destacados na exordial:

Celular de MARCELO ODEBRECHT (anotação sob o nº 10048)
Assunto: LJ: ação JES/JW? MRF vs agenda BSB/Beto.
[...]
CMP e MG? Defesa  RA? Conv. Curitiba.  Sw (CNO vs  Pessoal vs  RA vs as dos 
BOs? PKB?)... 
[...]
Swiss: Pic (declarar ctas já) RA, PKB...). Eu 
[…]
Afinal oque tem contra RA e MF? Risco Swiss? E EUA? 
[…]
MF/RA: n  ão movimentar nada e reimbolsaremos tudo e   asseguraremos a fami  -  
lia. Vamos segurar até o fim 
Higienizar apetrechos MF e RA 
Vazar doação campanha. 
[…]
RA vs cc Sw (direção fluxo? Delação dos envolvidos?) 
[…]

Fica bastante claro que, apesar de em juízo os denunciados negarem 
conhecimento das contas mantidas na Suíça em benefício da Construtora Norberto 
Odebrecht, tinham pleno conhecimento delas e de seu relacionamento com os fatos 
investigados nesta Operação Lava Jato. Evidentes, nesse sentido, as diversas referên-
cias feitas por  MARCELO à Suíça (“Swiss” ou “Sw”) e às instituições financeiras nas 
quais mantidas as contas (PKB e Pictet & Cia S.A. (“Pic”), relacionadas aos denuncia-
dos MÁRCIO FARIA (“MF”) e ROGÉRIO ARAÚJO (“RA”).

Nesse sentido, as explicações fornecidas por escrito pelo denunciado 
no evento 1015 não tem valor probatório e nem são verossímeis. 

126OOG é a sigla que designa a Odebrecht Óleo e Gás enquanto CNO é a sigla de Construtora Nor-
berto Odebrecht.
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A apresentação de declarações por escrito não tem valor de prova, 
eis que não constituem representação gráfica de fatos de forma a caracterizar prova 
documental e nem foram produzidas sob o contraditório que marca a prova oral pro-
duzida em interrogatório. Se o réu tem o desejo e a possibilidade de esclarecer os fa-
tos, deve fazê-lo oralmente na audiência,  possibilitando que se constate que real-
mente fala sobre o que tem conhecimento (sem a possibilidade, por exemplo, da cri-
ação de uma versão defensiva pela defesa técnica) e, sobretudo, oportunizando o 
contraditório ao permitir a realização de questionamentos pela outra parte. Da forma 
como realizadas as declarações escritas do réu, devem ser tomadas como alegações 
da defesa, e não prova.

Não bastasse isso, também no conteúdo as declarações são inconsis-
tentes. Nesse sentido, veja-se primeiramente que se trata de uma mesma anotação, 
um mesmo documento, no qual o denunciado pretende fazer crer que ora utilizava 
RA para Rafael Angulo e ora para Rogério Araújo. 

Além disso,  as explicações desconsideram trechos importantes das 
anotações, como, por exemplo na anotação “RA vs cc Sw”, em relação à qual a alega-
ção escrita afirma se tratar de referência a swifts mencionados por RAFAEL ANGULO, 
desconsiderando que a expressão “Sw” está antecedida da anotação “cc”, que é sigla 
comumente utilizada em referência a conta bancária.

Por fim, em outros pontos, as explicações simplesmente não fazem 
sentido, como, por exemplo,  na anotação “Afinal o que tem contra RA e MF? Risco 
Swiss? E  EUA?”, em que pretendem fazer crer que se tratava de indagação sobre as 
provas existentes contra ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA e questionamento so-
bre o porque se falava tanto em recebimento de valores por agentes da PETROBRAS 
na Suíça, sem esclarecer como a palavra “risco” se insere nesse contexto e nem por 
qual motivo o réu se preocupou especificamente com “alguma investigação envol-
vendo os Estados Unidos”.

Em verdade, o acusado busca dar às anotações  a interpretação que 
melhor lhe aproveita, sendo que negou-se, peremptoriamente, a prestar qualquer es-
clarecimento sobre estes fatos quando de seu interrogatório, preferindo que sua pa-
lavra escrita preponderasse sobre qualquer possibilidade de contradizer-se ou não 
conseguir se explicar.

Veja-se que, consoante ilustrado na denúncia, todas as contas da pri-
meira camada da lavagem de ativos que tinham a Construtora Norberto Odebrecht 
como beneficiária eram sediadas no PKB PRIVATBANK AG127, na Suíça, e receberam 
aportes de outras empresas do grupo ODEBRECHT, em sua maioria por meio de con-
tas localizadas nos Estados Unidos da América (EUA)128. Ou seja, ao questionar “Afinal 
oque tem contra RA e MF? Risco Swiss? E EUA?” MARCELO ODEBRECHT em verda-
de demonstra inequívoco conhecimento das transações bancárias que constituíram a 
primeira  camada  da  lavagem transnacional,  com expressa  referência  a  ROGÉRIO 

127Remete-se aqui, por economia, ao quadro contante a fls. 148 da denúncia, consoante documentos 
juntados ao evento 3, ANEXO165 a ANEXO173.

128Remete-se, aqui, por economia, aos quadros contantes a fls. 162, 163 e 164 da denúncia, consoan-
te documentos juntados ao evento 3, ANEXO165 a ANEXO173.
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ARAÚJO e MÁRCIO FARIA. 
Não bastasse isso, MARCELO demonstra ciência do trajeto dos valo-

res nas camadas subsequentes, fazendo expressa referência a conta destinatária man-
tida por ex-funcionário da PETROBRAS no exterior. Refere-se aqui à anotação de nú-
mero 9970 do celular de MARCELO, com o seguinte teor: “PRC/Suíça.”, que, confor-
me bem apontado pela análise policial se trata de alusão às contas bancárias manti-
das em favor de PAULO ROBERTO COSTA (PRC), em bancos suíços.

Portanto, tem-se contundente conjunto probatório a indicar a ciência 
e participação dos réus nos atos de lavagem transnacional denunciados, o qual torna 
totalmente insubsistente a negativa de conhecimento das contas que sustentaram 
em juízo. Nesse sentido, pacífico e lógico o entendimento jurisprudencial de que a 
mera negativa não se sobrepõe aos fatos indicados pelo conjunto probatório:

DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. CERTI-
DÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDA-
DE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INDÍCIOS. PROVA. FIXAÇÃO DA PENA. ART. 59 DO  
CP. PRESCRIÇÃO. 1. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade  
processual se a falsidade do documento restou demonstrada por outros elementos de  
prova, tornando despicienda a perícia. Precedentes. 2. A mera negativa dos denunci-
ados não encontra respaldo no conjunto probatório, que mostra-se suficiente para  
conferir certeza da autoria da infração. 3. Em face do princípio da livre convicção do  
julgador insculpido no art. 158 do CPP, os indícios são equivalentes a qualquer outro  
meio de prova. 4. A circunstância do crime ter sido praticado em concurso de agen-
tes, por si só, não justifica o aumento da pena-base. Quando as vetoriais do art. 59  
do CP se revelam predominantemente favoráveis ao sentenciado a reprimenda deve  
ser fixada no mínimo legal. 5. Prescrição da pretensão punitiva em face da pena in  
concreto, tendo em conta o decurso de mais de quatro anos entre a data dos fatos e  
o recebimento da denúncia. 
(TRF 4ª Região – Oitava Turma – Unânime – relator: Des. Élcio Pinheiro de Castro –  
Apelação Criminal – Autos: 20020401479580 – decisão: 20/10/03 – DJ: 12/11/03)

Não bastasse isso, a negativa de conhecimento pelos denunciados é 
totalmente implausível. Veja-se que considerados somente os valores que foram de-
positados nas contas da 1ª camada da lavagem de capitais tem-se a movimentação 
de um montante superior a 129 milhões de dólares, num período de aproximada-
mente 3 anos. Parece evidente que montante tão expressivo não pode simplesmente 
sumir das contas conhecidas do grupo sem que fosse percebido pelos altos executi-
vos denunciados.

Diante do exposto, demonstrada, para além de qualquer dúvida razo-
ável, a autoria de  PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO, 
MARCELO ODEBRECHT,  MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO em relação aos atos 
de lavagem transnacionais denunciados.
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3.5.2.2. Da lavagem de ativos desenvolvida por ALBERTO 
YOUSSEF e Outros

3.5.2.2.1 Lavagem de ativos promovida em favor da ODEBRECHT

Como apurado nos presentes autos, no período entre 23/09/2011 e 
18/05/2012, MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR 
ROCHA,  na  condição  de  executivos  do  Grupo  ODEBRECHT,  juntamente  com  o 
operador  financeiro ALBERTO  YOUSSEF  e  o  ex-Diretor  de  Abastecimento  da 
PETROBRAS,  PAULO ROBERTO COSTA, ocultaram e  dissimularam a  origem    e  a   
propriedade  de  valores  diretamente provenientes  dos  crimes  de  organização 
criminosa, fraude à licitação,  cartel e corrupção em face da PETROBRAS, descritos 
nesta peça, convertendo-os em ativos lícitos, violando desta forma o disposto no art. 
1º da Lei 9613/98, e incorrendo, assim, na prática do crime de lavagem de capitais.

A  presente  denúncia  trata,  especificamente,  de  oito  operações  de 
lavagem  de  capitais  realizadas  pelos  executivos  da  ODEBRECHT,  notadamente 
MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA,  e 
ALBERTO  YOUSSEF,  no  interesse  de  PAULO  ROBERTO  COSTA.  Os  valores 
repassados  correspondiam  ao  pagamento  de  parte  das  vantagens  indevidas, 
correspondente a, aproximadamente, R$7.500.000,00, prometidas ao então Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS, em decorrência da celebração dos contratos entre a 
estatal e os consórcios RNEST-CONEST – para a execução das obras de (i) UDA e (ii)  
UHDTs e UGHs da RNEST -, TUC – para as obras de Utilidades de Geração de Vapor e 
Energia, Tratamento de Água e Efluentes do COMPERJ – e PIPERACK – para as obras 
do piperack do COMPERJ -, todos compostos pela ODEBRECHT.

Tais  operações  foram  efetivadas  através  de  depósitos,  pela 
ODEBRECHT,  na  conta-corrente  titularizada  pela  offshore  RFY  e  controlada  pelo 
doleiro LEONARDO MEIRELLES, conforme indicação de ALBERTO YOUSSEF. Uma vez 
recebidos  os  valores  em  dólares  no  exterior,  no  total  de  USD  4.267.919,15,  o 
montante correspondente em moeda nacional foi entregue pelo doleiro a ALBERTO 
YOUSSEF em território nacional e por ele repassado a PAULO ROBERTO COSTA, ao 
Partido Progressista – PP – e terceiros por eles indicados.

A  materialidade  do  delito,  inicialmente,  restou  comprovada  pelos 
extratos da conta titularizada pela offshore  RFY Import & Export Limited, no Standar 
Chartered  Bank,  juntados  ao  evento  3,  ANEXO71  (p.  4  e  ss.),  em  que  foram 
identificados os seguintes depósitos:

Data da operação Valor Conversão em 
Reais129

23/09/2011 US$699.998,05 R$ 1.310.886,35
26/09/2011 US$ 499.998,05 R$ 921.846,40
03/10/2011 US$349.978,00 R$ 658.098,63

129A conversão foi feita através de ferramenta online oferecida pelo Banco Central do Brasil: 
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp

  313/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

28/10/2011 US$179.998,05 R$ 305.618,69
31/10/2011 US$299.998,05 R$ 506.336,71
23/12/2011 US$437.998,05 R$ 812.661,58
01/04/2012 US$1.499.995,10 R$ 2.732.241,07
18/05/2012 US$299.955,80 R$ 602.551,21

Total: US$ 
4.267.919,15

Total: R$ 
7.850.240,64

A  documentação  encontra-se  anexada  a  termo  de  colaboração 
complementar  prestado  por  ALBERTO  YOUSSEF,  em  que  o  operador  financeiro 
reconhece que os depósitos em questão correspondem ao pagamento de vantagens 
indevidas pela ODEBRECHT (evento 3, ANEXO71, p. 1-2):

“QUE tais valores correspondem a um acordo para pagamento de 7,5 milhões de Re-
ais, a ser pagos no exterior pela ODEBRECHT; (…) QUE os valores fazem parte de um  
"pacote" de pagamentos de ODEBRECHT relacionadas às obras do RNEST e do COM-
PERJ; QUE se recorda do Consórcio Pipe Rack no COMPERJ, integrado por Odebrecht,  
Mendes Júnior e UTC e do Contrato de Utilidades, também integrado pela Odebrecht,  
Mitsue Toyo e UTC; Que essas duas obras do COMPERJ havia o "acerto" do paga-
mento de 15 milhões de Reais em cada uma delas; QUE com relação à sistemática de  
pagamentos da conta da RFY, era feito um cronograma onde parte era pago em Re-
ais no Brasil, diretamente ao declarante, e parte em dólares no exterior; QUE tam-
bém foram realizados pagamentos em outras contas, como por exemplo a DGX, ELI-
TE DAY, bem como contas de outros operadores como NELMA PENASSO, CARLOS  
ROCHA, etc; QUE não se recorda quais foram as contas remetentes dos valores pagos  
na conta de LEONARDO cujo extrato é anexo ao presente termo”

Em sede de interrogatório judicial, ALBERTO YOUSSEF pormenorizou 
o esquema de lavagem de dinheiro perpetrado em desfavor da PETROBRAS:

Juiz Federal:- O senhor já respondeu inicialmente, no começo, mas vamos pedir al-
guns detalhamentos, o senhor mencionou que o senhor intermediava propinas para  
a diretoria de abastecimento e para o partido progressista, é isso?
Interrogado:- É. Na verdade, para o partido progressista que repassava parte desses  
recursos ao diretor de abastecimento que era o doutor Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- E isso, essa propina era calculada como?
Interrogado:- Na verdade eu recebia os 100% da propina e repassava 30% desse va-
lor para o Paulo Roberto Costa, conforme combinado com o partido progressista, 5%  
eu retinha que era o meu comissionamento e 5% eu repassava ao senhor Genu.
Juiz Federal:- E como era calculada a propina, era em cima do valor do contrato, em  
cima do valor do aditivo?
Interrogado:- Normalmente era em cima do valor do contrato, mas não necessaria-
mente 1% do valor do contrato, muitas vezes o doutor Paulo Roberto Costa discutia  
isso diretamente com os dirigentes da empresa e reduzia isso, dava desconto, enfim.
Juiz Federal:- A Odebrecht é uma das empreiteiras que efetuou o pagamento dessas  
propinas?
Interrogado:- Sim.
(...)
Juiz Federal:- Eu vou em todos os contratos aqui, depois eu entro em detalhes dos  
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pagamentos. Contrato da Petrobras consórcio Rnest e Conest, Odebrecht e OAS, para  
implantação da UDA e o HDT na refinaria Nordeste, Abreu e Lima, na Rnest.
Interrogado:- Também teve.
Juiz Federal:- O senhor se recorda quem efetuou o pagamento da propina nesse caso,  
foi a Odebrecht, foi a OAS ou se foi o consórcio?
Interrogado:- Parte foi feito pelo consórcio Conest, que era se eu não me engano a  
parte da OAS, e parte foi feito pela Odebrecht lá fora, alguma coisa, e alguma coisa  
entregue em reais no escritório também.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras consórcio Pipe Rack, Odebrecht, UTC e Mendes  
Junior, o Pipe Rack do Comperj.
Interrogado:- Foi recebido parte, eu não estou muito lembrado se foi 100% pago pela  
Odebrecht ou se a UTC pagou também parte disso, mas eu lembro que o recebimen-
to da Odebrecht veio via reais no escritório parte, e parte também foram indicadas  
contas lá fora para que eles pudessem fazer o pagamento.
Juiz Federal:- Depois, consórcio TUC Construções, Odebrecht/UTC, PPI, Projetos de  
Plantas Industriais, unidade de geração de vapor e energia do complexo petroquími-
co do Rio de Janeiro.
Interrogado:- Este contrato das utilidades eu recebi parte da Odebrecht, que eu me  
lembro, porque na verdade o Paulo Roberto Costa destinou esses recursos, a maioria  
desses recursos para que fosse resolvido um problema com o, na época, governador  
Eduardo Campos, se eu não me engano.
Juiz Federal:- Esse do consórcio TUC?
Interrogado:- Não, Eduardo Campos não, o governador do Rio de Janeiro, que o vice-
governador era o Pezão e o, não estou lembrado do nome do governador agora, mas  
era do governo do Rio de Janeiro.
Juiz Federal:- Nesses 4 contratos que eu passei para o senhor o montante da propina  
foi em torno desse 1% mesmo?
Interrogado:- Olha, se eu não me engano era 30 milhões que tinha ficado este acerto  
e, se eu não me engano, o que foi direcionado para que eu pudesse receber foi cerca  
de 7 milhões e meio de reais.
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios ou o senhor está falando só do  
consórcio TUC?
Interrogado:- Estou falando só do consórcio TUC, das utilidades.
(...)
Juiz Federal:- Do consórcio Rnest/Conest?
Interrogado:- Consórcio Rnest/Conest foi, na verdade era para ser 45 milhões, teve  
um acordo entre o doutor Paulo Roberto Costa e Eduardo Campos, na época gover-
nador de Pernambuco, e aí inclusive houve até uma confusão por conta desses valo-
res e nós recebemos só 20 milhões.
Juiz Federal:- E no Pipe Rack do Comperj, o senhor se recorda quanto foi?
Interrogado:- Era para ser recebido 18 milhões e pouco, foi dado um desconto e ficou  
por 15 milhões, sendo que parte disso foi entregue aqui no Brasil em reais e parte foi  
pago lá fora.
Juiz Federal:- Da Odebrecht, o senhor pode me dizer como é que o senhor recebia es-
ses valores?
Interrogado:- Parte lá fora e parte aqui em reais.
Juiz Federal:- Parte lá fora, o senhor pode me detalhar como isso era feito, o procedi-
mento?
Interrogado:- Eu indicava as contas de alguns doleiros que eu mantinha contato, eles  
faziam os pagamentos e eu retirava os reais aqui no Brasil.
Juiz Federal:- O senhor indicava conta de doleiros então lá fora, que doleiros, por  
exemplo, o senhor indicava?
Interrogado:- Indiquei do Leonardo Meireles, indiquei da Nelma Kodama, indiquei do  
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senhor Carlos Rocha, de clientes do senhor Carlos Rocha.
Juiz Federal:- Essas contas que o senhor indicava no exterior não eram contas que o  
senhor controlava?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- E a Odebrecht fazia depósitos nessas contas então?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E quem lhe passava os reais aqui?
Interrogado:- Eu não sei porque na verdade chegava, eles marcavam o horário, o dia  
e horário, e sempre ia uma ou duas pessoas entregar esses valores no escritório.
Juiz Federal:- Esses valores eram entregues em espécie no seu escritório ou o senhor  
utilizava contas bancárias para receber esses valores?
Interrogado:- Não, esses valores eram entregues em espécie no meu escritório.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Na  mesma  oportunidade,  ALBERTO  YOUSSEF  confirmou  as 
declarações   acima  transcritas  prestadas  em  decorrência  de  seu  acordo  de 
colaboração premiada:

Juiz Federal:- Quando o senhor foi ouvido no inquérito, foram lhe mostrados alguns  
extratos de uma conta chamada, em nome de uma off-shore chamada RFY, o senhor  
se recorda de ter visto esses extratos?
Interrogado:- Sim, me recordo.
Juiz Federal:- Esses extratos se encontram aqui nos autos, no evento 3, anexo 220, eu  
vou lhe mostrar novamente os extratos dessa conta RFY no Standard Chartered Bank.  
No depoimento que o senhor prestou no inquérito o senhor identificou algumas ope-
rações, o senhor mencionou operação 16/12/2009, de 480 mil dólares, 18/12/2009  
320 mil dólares, 10/03/2010 400 mil dólares e 15/03/2010 350 mil dólares. O senhor  
identificou essas operações como sendo provenientes da Odebrecht ou da Braskem, o  
senhor se recorda disso?
Interrogado:- Me recordo e confirmo.
Juiz Federal:- E como o senhor identificou, assim, essas operações são delas por que  
não poderiam ser de outras empreiteiras? O que levou o senhor a fazer essa identifi-
cação?
Interrogado:- Porque na verdade eu, por identificar que esses valores vieram da Ode-
brecht e da Braskem por conta de que esta conta RFY, que na verdade era do Leonar-
do Meireles, dificilmente eu indicava essa conta para um terceiro pagar ou uma ou-
tra empreiteira pagar, então eu me lembro muito bem que esta conta eu indiquei  
para que a Odebrecht e Braskem pagassem.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer se essas operações são da Odebrecht ou se  
são da Braskem?
Interrogado:- Olha, eu lembro que houve recebimentos que a Braskem, pagamentos  
que a Braskem fez e que a Odebrecht também fez mais ou menos na mesma época,  
então, portanto, eu não pude dizer se era direcionado da Braskem ou da Odebrecht,  
mas que com certeza era de uma das duas empresas.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

No  mesmo  sentido  colocam-se  as  declarações  de  LEONARDO 
MEIRELLES. Quando de sua oitiva perante a autoridade policial, o doleiro informou 
que, efetivamente, os depósitos acima referidos, identificados em extrato da conta-
corrente titularizada pela offshore RFY e por si controlada, foram realizados em favor 
de de ALBERTO YOUSSEF pela ODEBRECHT:
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“QUE,  todos  os  pagamentos  relacionados  no  laudo 777/2015-SR/PR e  realizados  
junto a conta da RFY junto ao Standart Chartered em Hong Kong foram promovidos  
por  ALBERTO YOUSSEF,  apontando que desconhece a última operação perante  o  
Julius Baer, datada de 30/09/2013; QUE, perguntado de como pode saber que tais  
operações foram realmente promovidas por ALBERTO YOUSSEF, afirma que os únicos  
valores significativos, ou seja, se valor mais elevado que ingressaram na conta da  
RFY foram determinados por YOUSSEF, o qual detinha o controle acerca do que se  
referiam;  QUE,  acerca  dos  depositos  mencionados  por  ALBERTO  YOUSSEF  se  
referirem de fato a operaçoes determinadas pela ODEBRECHT e se o mesmo teria  
condições vincular os depositos aos responsaveis pelos mesmos, afirma que sim, que  
YOUSSEF  possuia  um controle  sobre  essas  operações,  observando  que  o  mesmo  
vinculou aos depositos ao pagamento de uma divida maior de 7,5 milhoes de reais a  
serem pagos no exterior pela ODEBRECHT;  QUE , informa que tais recursos foram  
disponibilizados a YOUSSEF no Brasil, podendo ter utilizado as contas da IND E COM  
DE MEDICAMENTOS LABOGEN e PIROQUIMICA COMERCIAL; (evento 3, ANEXO72)

Tais  declarações  foram  confirmadas  quando  de  seu  depoimento 
perante  este  juízo  (evento  654,  TERMOTRASCDEP1),  em  que,  na  condição  de 
testemunha  de  acusação,  LEONARDO  MEIRELLES  confessou  ter  disponibilizado  a 
ALBERTO  YOUSSEF as  contas  de  suas  empresas,  dentre  elas  a  RFY  IMPORT  & 
EXPORT LTD, para o recebimento de valores provinientes da ODEBRECHT:

Ministério Público Federal:- Só para ficar bem explicado, bem claro. Com relação a  
alguns depósitos  que foram identificados na conta do senhor,  eu tenho até aqui,  
consta do laudo 777/2015 da Polícia Federal, anexo 19, juntado aos autos, eu vou só  
apresentar uma planilha para o senhor só para o senhor confirmar, o senhor confir-
ma o recebimento desses valores?
Juiz Federal:- Então é do laudo 777, folha 28130, uma relação de depósitos em contas  
de RFY Import Export. 
Depoente:- Com licença. Confirmo todos os recebimentos.
Ministério Público Federal:- Esses recebimentos foram recebimentos a partir do se-
nhor Alberto Youssef? 
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Como o senhor sabe que foram do senhor Alberto Yous-
sef? 
Depoente:- Toda a informação, ele pedia que eu fosse ao escritório dele e me passava  
que havia valores para que houvesse a conferência posterior, antes que os valores  
entrassem em conta, e esses valores todos entraram.
Ministério Público Federal:- Foram pelo senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor tem conhecimento de pagamentos em  
favor da, relacionados à empresa Odebrecht? 
Depoente:- Por intermédio dele, ele me confirmou que seria da Odebrecht.
Ministério Público Federal:- O que ele informou ao senhor? 
Depoente:- Pagamento, que eu tinha um recebimento da Odebrecht, simplesmente.
Ministério Público Federal:- Esse pagamento era de origem lícita, era ilícita, ele deu  
algum detalhe, falou se tinha alguma dívida, algum valor preciso que precisava re-
passar? 
Depoente:- Na verdade, doutora, eu não entrava em pormenores em relação a valo-
res e a pagamentos, era só ordenado o recebimento ou pagamento, eu executava e  

130Referido laudo encontra-se no evento 3, ANEXO19, dos presentes autos.
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ganhava a minha comissão.
Ministério Público Federal:- Quando o senhor prestou depoimento durante as investi -
gações o senhor mencionou "que o senhor Alberto Youssef possuía um controle sobre  
essas operações, observando que o mesmo vinculou os depósitos ao pagamento de  
uma dívida maior de 7 milhões e meio de reais a serem pagos no exterior pela Ode-
brecht". 
Depoente:- Perfeito.
Ministério Público Federal:- É isso? 
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Verdade? 
Depoente:- Sim. Era um valor total de 7 milhões e meio e seriam pagos em várias  
parcelas, que eu confirmo todos esses recebimentos.
Ministério Público Federal:- Essas daqui são parcelas desse pagamento aqui… 
Depoente:- Provavelmente sim. Mas todos esses valores entraram em minhas contas  
no exterior.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654)

A testemunha ainda confirmou que após a realização dos depósitos 
no exterior, o valor equivalente em moeda nacional era entregue em território nacio-
nal a ALBERTO YOUSSEF, em espécie de dólar-cabo:

Juiz Federal:- Uns esclarecimentos do juízo muito rapidamente. Essa conta que foi  
mostrada ao senhor nesse documento, nesse laudo do ministério público, RFY Impor-
tação e Exportação Ltd., uma conta que o senhor controla?
Depoente:- Sim. De minha titularidade.
Juiz Federal:- Ela fica em que banco e em que país?
Depoente:- Fica na China, Hong Kong, China, Banco HSBC e Banco Standard Charte-
red.
Juiz Federal:- O senhor tinha outras contas no exterior?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- Quais seriam?
Depoente:- Outra empresa chamada DGX Import e Export Ltd., Banco HSBC.
Juiz Federal:- Em que país?
Depoente:- Hong Kong, China.
Juiz Federal:- Mais alguma conta?
Depoente:- Não. No exterior não.
Juiz Federal:- O senhor recebeu valores pagos nessas contas por solicitação do senhor  
Alberto Youssef?
Depoente:- Inúmeras.
Juiz Federal:- Quem depositava era o próprio senhor Alberto Youssef ou eram tercei-
ros a pedido dele?
Depoente:- A grande maioria, terceiros. Algumas pontuais direto das contas dele.
Juiz Federal:- O senhor tinha contato com os clientes do senhor Alberto Youssef como  
regra?
Depoente:- Não, não tinha, minha relação era diretamente com ele.
Juiz Federal:- O senhor sabia a identidade de quem fazia esses depósitos na sua con-
ta como regra?
Depoente:- Não, como regra não, ele só comunicava que entraria o valor X para eu  
confirmar se estaria entrando os recursos ou não, alguns casos comentou de quem  
poderia ser proveniente, mas nada específico.
Juiz Federal:- Pelo que o senhor declarou anteriormente, certa feita ele disse que es-
ses valores eram da Odebrecht, é isso?

  318/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Depoente:- Sim. Nesse caso específico sim, seriam vários valores, várias entradas.
Juiz Federal:- E esses valores que eram depositados nas contas lá da RFY e DGX vi-
nham do Brasil naquelas importações, operações de importações, ou era outra situa-
ção?
Depoente:- Sempre são pagamentos diretos no exterior.
Juiz Federal:- Eles são pagamentos diretos.
Depoente:- É. Eu recebia direto no exterior.
Juiz Federal:- E aquele pagamento que o senhor recebia no exterior, o senhor fazia o  
que, o senhor transferia para alguém a pedido do senhor Alberto Youssef ou o senhor  
disponibilizava o dinheiro para o senhor Alberto Youssef no Brasil?
Depoente:- A maioria das vezes era transferência a mando dele para quem deveria  
ser feita a transferência, em alguns casos eu entreguei os reais para ele aqui no Bra-
sil.
Juiz Federal:- Essa disponibilização, alguém que ele teria solicitado, era disponibiliza-
ção em conta no exterior também?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- Em Hong Kong, outros países?
Depoente:- Geralmente China.
Juiz Federal:- E os valores, quando o senhor disponibilizava em reais esses valores,  
como é que se procedia isso aqui no Brasil?
Depoente:- Entregava no escritório dele.
Juiz Federal:- Fazia alguma transferência bancária para a conta no Brasil ou entre-
gava em espécie?
Depoente:- Em espécie.
(…)
Juiz Federal:- Esses valores que o senhor recebeu lá na RFY, que houve esse comentá-
rio de que eram pagamentos da Odebrecht, foi também informado ao senhor o des-
tino desses valores em seguida?
Depoente:- Não, só que eu teria que liquidar a posição, que ele recebeu os recursos,  
confirmava que precisava liquidar os reais, a posição em reais.
Juiz Federal:- Eu não sei se entendi bem, esses valores foram disponibilizados em re-
ais no Brasil?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- Não foi uma transferência posterior?
Depoente:- Eu recebi no exterior, em algumas situações transferi para onde ele deter-
minou, em alguns casos entreguei a ele direto.
Juiz Federal:- Sim. Mas esses pagamentos específicos da Odebrecht, o senhor se re-
corda se foi um caso ou outro ou se foi ambos os casos?
Depoente:- Todos os casos foram transferências a mando dele, eu recebi, conferi na  
conta, e aí ele me deu uma ordem para quem teria que fazer a transferência no exte-
rior para ele poder receber os reais aqui no Brasil.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654)

PAULO ROBERTO COSTA,  beneficiário do esquema de lavagem de 
dinheiro, confirmou, em seu interrogatório, a promessa e o recebimento de vanta-
gens indevidas da ODEBRECHT, sendo o pagamento operacionalizado por ALBERTO 
YOUSSEF:

Juiz Federal:- E no caso do senhor Alberto Youssef, dos pagamentos que ele efetuava  
ao senhor, ele fazia pagamentos no exterior?
Interrogado:- Eu não tenho essa informação, ele nunca me falou...
Juiz Federal:- Ele pagou para o senhor no exterior?
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Interrogado:- Que eu saiba não.
Juiz Federal:- Como é que ele pagava ao senhor?
Interrogado:- Pagava aqui no Brasil.
Juiz Federal:- E como que ele pagava?
Interrogado:- Em espécie. Se ele fez algum depósito no exterior, numa conta dessas  
do Bernardo acho pouco provável, porque era o Bernardo que fazia esse tipo de con-
trole.
Juiz Federal:- E no caso do senhor Alberto Youssef, o senhor mencionou lá que o se-
nhor recebia um percentual em cima daquele 1%, e como que era calculado essas  
propinas pagas lá no exterior?
Interrogado:- Essas propinas, dentro desse processo dos consórcios, eles se acertavam  
entre eles, eu não sei exatamente como é que era feito, só sei que eu recebia uma  
parte, eu não tenho esse controle também como é que era feito, o percentual do con-
trole no exterior eu não tenho esse conhecimento.
Juiz Federal:- Mas esses pagamentos do exterior eram feitos ao senhor por fora da-
quele acerto do Alberto Youssef, pelo que eu entendi?
Interrogado:- Provavelmente sim, sim.
(…)
Juiz Federal:- Essa ação penal aqui fala do contrato da Petrobras com o consórcio  
Compar,  o  consórcio  Compar  é  Odebrecht,  UTC Engenharia  e  OAS,  execução  de  
obras do ISBL da carteira de gasolina e HDT da refinaria Presidente Getúlio Vargas,  
Repar, o senhor se recorda se nesse contrato houve pagamento de propina?
Interrogado:- Houve. Quando tinha consórcio, às vezes mesmo sem ter consórcio, de-
terminada empresa às vezes ficava responsável pelo pagamento, então, como essas  
empresas que foram citadas por vossa excelência todas elas participaram do cartel,  
tem afirmação positiva.
Juiz Federal:- Mas o senhor se recorda de detalhes, com quem o senhor negociou,  
quem efetuou o pagamento da propina para esse contrato? Se o senhor não se recor-
dar, o senhor diga que não se recorda.
Interrogado:- Não, a parte toda, vamos dizer, dos pagamentos quem recebia isso e  
quem negociava os pagamentos era o José Janene e depois o Alberto Youssef, o deta-
lhamento de pagamento eu não tinha e não tinha esse tipo de controle.
Juiz Federal:- Depois consta aqui também contrato da Petrobras com o consórcio  
Rnest/Conest, Odebrecht e OAS, implantação das UDAS e UHDT da refinaria do Nor-
deste, Abreu e Lima, o senhor saberia me dizer se nesse houve pagamento?
Interrogado:- Houve pagamento na mesma sistemática do anterior que eu mencionei  
aí, do Paraná, da Repar.
Juiz Federal:- Depois consta aqui contrato da Petrobras com o consórcio Pipe Rack no  
Comperj,  Odebrecht,  UTC Engenharia e Mendes Junior,  execução do EPC do Pipe  
Rack no Comperj, o senhor se recorda se nesse caso houve?
Interrogado:- Houve pagamento também, na mesma sistemática.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras com o consórcio TUC Construções, unidade de  
vapor do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Odebrecht, UTC Engenharia e  
PPI, Projetos de Plantas Industriais Ltda., o senhor recorda se nesse caso houve?
Interrogado:- É, da PPI eu não tenho conhecimento, mas as duas outras empresas  
sim.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

RICARDO PESSOA, por sua vez, também confirmou que foram pagas 
vantagens indevidas pelas UTC e pela ODEBRECHT à Diretoria de Abastecimento em 
decorrência da contratação do Consórcio TUC pela PETROBRAS para a execução de 
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obras no COMPERJ:

Ministério Público Federal:- Perfeito. Com relação ao consórcio TUC da Comperj.
Depoente:- O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa...
Ministério Público Federal:- Pode contar.
Depoente:- Mas também houve pagamento de propina, nesse caso nós ficamos en-
carregados de pagar a diretoria de serviços, senhor João Vaccari e ao Barusco, nós fi-
zemos esse pagamento, isso consta do meu termo de colaboração. A diretoria de  
abastecimento não ficou ao nosso cargo e ficou a cargo do Márcio resolver o que fa-
zer.
Ministério Público Federal:- Essa negociação de pagamento de propina, enfim, eu vou  
repetir, mas ela foi pactuada entre todos os participantes?
Depoente:- Sim. Até porque o custo era do consórcio.
(…)
Juiz Federal:- Depois esse outro, o último aqui, o consórcio TUC, que foi também in-
dagado, o consórcio TUC Construções, houve definição de prioridade para a UTC e  
para o consórcio pra esse contrato?
Depoente:- Não, porque esse consórcio TUC, o escopo do contrato são as utilidades  
do Comperj, e essas utilidades foram, o projeto foi feito primeiro por um consórcio  
que é a Toyo, Odebrecht e UTC, e era uma parceria público-privada, uma outsour-
cing, e nós fazemos um investimento e um trabalho durante 4 anos, então, pelo fato  
de nós termos feito o projeto e nós íamos fazer o investimento, e depois íamos cobrar  
pelo serviço de utilidades, não tinha concorrência porque nós...
Juiz Federal:- Isso foi uma contratação direta, não é?
Depoente:- Foi feita uma contratação direta depois de um parecer do jurídico da Pe-
trobras, porque nós não poderíamos concorrer eventualmente porque éramos os exe-
cutores do próprio projeto.
Juiz Federal:- Nesse contrato houve pagamento de propina?
Depoente:- Houve, houve propina, já até informei aqui.
(trecho do depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 654).

Restou a autoria de PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, 
MARCELO  ODEBRECHT,  MÁRCIO  FARIA,  ROGÉRIO  ARAÚJO  e  CÉSAR  ROCHA 
também comprovada. ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA confessaram 
tanto o recebimento dos valores repassados pela ODEBRECHT, em decorrência dos 
contratos celebrados com a PETROBRAS pelos consórcios RNEST-CONEST (contratos 
para a construção das (i) UDAs e (ii) UHDT e UGHs), TUC e PIPE RACK, quanto a ocul-
tação da origem e da natureza dos valores através de meios espúrios: 

Juiz Federal:- Eu vou em todos os contratos aqui, depois eu entro em detalhes dos  
pagamentos. Contrato da Petrobras consórcio Rnest e Conest, Odebrecht e OAS, para  
implantação da UDA e o HDT na refinaria Nordeste, Abreu e Lima, na Rnest.
Interrogado:- Também teve.
Juiz Federal:- O senhor se recorda quem efetuou o pagamento da propina nesse caso,  
foi a Odebrecht, foi a OAS ou se foi o consórcio?
Interrogado:- Parte foi feito pelo consórcio Conest, que era se eu não me engano a  
parte da OAS, e parte foi feito pela Odebrecht lá fora, alguma coisa, e alguma coisa  
entregue em reais no escritório também.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras consórcio Pipe Rack, Odebrecht, UTC e Mendes  
Junior, o Pipe Rack do Comperj.
Interrogado:- Foi recebido parte, eu não estou muito lembrado se foi 100% pago pela  
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Odebrecht ou se a UTC pagou também parte disso, mas eu lembro que o recebimen-
to da Odebrecht veio via reais no escritório parte, e parte também foram indicadas  
contas lá fora para que eles pudessem fazer o pagamento.
Juiz Federal:- Depois, consórcio TUC Construções, Odebrecht/UTC, PPI, Projetos de  
Plantas Industriais, unidade de geração de vapor e energia do complexo petroquími-
co do Rio de Janeiro.
Interrogado:- Este contrato das utilidades eu recebi parte da Odebrecht, que eu me  
lembro, porque na verdade o Paulo Roberto Costa destinou esses recursos, a maioria  
desses recursos para que fosse resolvido um problema com o, na época, governador  
Eduardo Campos, se eu não me engano.
Juiz Federal:- Esse do consórcio TUC?
Interrogado:- Não, Eduardo Campos não, o governador do Rio de Janeiro, que o vice-
governador era o Pezão e o, não estou lembrado do nome do governador agora, mas  
era do governo do Rio de Janeiro.
Juiz Federal:- Nesses 4 contratos que eu passei para o senhor o montante da propina  
foi em torno desse 1% mesmo?
Interrogado:- Olha, se eu não me engano era 30 milhões que tinha ficado este acerto  
e, se eu não me engano, o que foi direcionado para que eu pudesse receber foi cerca  
de 7 milhões e meio de reais.
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi, nos 4 consórcios ou o senhor está falando só do  
consórcio TUC?
Interrogado:- Estou falando só do consórcio TUC, das utilidades.
(...)
Juiz Federal:- Do consórcio Rnest/Conest?
Interrogado:- Consórcio Rnest/Conest foi, na verdade era para ser 45 milhões, teve  
um acordo entre o doutor Paulo Roberto Costa e Eduardo Campos, na época gover-
nador de Pernambuco, e aí inclusive houve até uma confusão por conta desses valo-
res e nós recebemos só 20 milhões.
Juiz Federal:- E no Pipe Rack do Comperj, o senhor se recorda quanto foi?
Interrogado:- Era para ser recebido 18 milhões e pouco, foi dado um desconto e ficou  
por 15 milhões, sendo que parte disso foi entregue aqui no Brasil em reais e parte foi  
pago lá fora.
Juiz Federal:- Da Odebrecht, o senhor pode me dizer como é que o senhor recebia es-
ses valores?
Interrogado:- Parte lá fora e parte aqui em reais.
Juiz Federal:- Parte lá fora, o senhor pode me detalhar como isso era feito, o procedi-
mento?
Interrogado:- Eu indicava as contas de alguns doleiros que eu mantinha contato, eles  
faziam os pagamentos e eu retirava os reais aqui no Brasil.
Juiz Federal:- O senhor indicava conta de doleiros então lá fora, que doleiros, por  
exemplo, o senhor indicava?
Interrogado:- Indiquei do Leonardo Meireles, indiquei da Nelma Kodama, indiquei do  
senhor Carlos Rocha, de clientes do senhor Carlos Rocha.
Juiz Federal:- Essas contas que o senhor indicava no exterior não eram contas que o  
senhor controlava?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- E a Odebrecht fazia depósitos nessas contas então?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E quem lhe passava os reais aqui?
Interrogado:- Eu não sei porque na verdade chegava, eles marcavam o horário, o dia  
e horário, e sempre ia uma ou duas pessoas entregar esses valores no escritório.
Juiz Federal:- Esses valores eram entregues em espécie no seu escritório ou o senhor  
utilizava contas bancárias para receber esses valores?
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Interrogado:- Não, esses valores eram entregues em espécie no meu escritório.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)

Juiz Federal:- Nesse processo aqui, ele tem por objeto alguns contratos específicos na  
Petrobras, mas antes até de fazer essa pergunta, esses valores que eram pagos no  
caso à diretoria de abastecimento era 1%, em torno, do contrato?
Interrogado:- Era, quando chegava-se a um valor dentro da faixa mais alta era 1%,  
tiveram alguns contratos que o valor era menor que 1%.
Juiz Federal:- E como que era a divisão desse 1%?
Interrogado:- 60 era para os políticos, 20 % era para despesas de notas fiscais, con-
tratos e uma série de coisas, e os outros 20% era distribuído 70% para mim e 30 %  
para o José Janene quando ele era vivo.
Juiz Federal:- E depois que o José Janene faleceu?
Interrogado:- Aí esse valor ficou com o Alberto Youssef.
Juiz Federal:- Isso durou até a sua saída da Petrobras?
Interrogado:- Isso até a minha saída por aposentadoria, que eu me desliguei da com-
panhia em abril de 2012, depois disso eu não tive mais nenhum contato e não sei se  
continuou ou não esse tipo de pagamento, eu acredito que não.
Juiz Federal:- O senhor ainda assim recebeu alguns remanescentes, depois
de 2012?
Interrogado:- Recebi de coisas pendentes, de serviços realizados até a minha saída,  
não de coisas que foram realizadas após a minha saída.
Juiz Federal:- O senhor se recorda se a Odebrecht lhe pagou remanescentes depois  
da sua saída?
Interrogado:- Eu acredito que sim, eu não tenho, sim, pagou, pagou, pagou em con-
tas lá no exterior, pagou.
(…)
Juiz Federal:- Essa ação penal aqui fala do contrato da Petrobras com o consórcio  
Compar,  o  consórcio  Compar  é  Odebrecht,  UTC Engenharia  e  OAS,  execução  de  
obras do ISBL da carteira de gasolina e HDT da refinaria Presidente Getúlio Vargas,  
Repar, o senhor se recorda se nesse contrato houve pagamento de propina?
Interrogado:- Houve. Quando tinha consórcio, às vezes mesmo sem ter consórcio, de-
terminada empresa às vezes ficava responsável pelo pagamento, então, como essas  
empresas que foram citadas por vossa excelência todas elas participaram do cartel,  
tem afirmação positiva.
Juiz Federal:- Mas o senhor se recorda de detalhes, com quem o senhor negociou,  
quem efetuou o pagamento da propina para esse contrato? Se o senhor não se recor-
dar, o senhor diga que não se recorda.
Interrogado:- Não, a parte toda, vamos dizer, dos pagamentos quem recebia isso e  
quem negociava os pagamentos era o José Janene e depois o Alberto Youssef, o deta-
lhamento de pagamento eu não tinha e não tinha esse tipo de controle.
Juiz Federal:- Depois consta aqui também contrato da Petrobras com o consórcio  
Rnest/Conest, Odebrecht e OAS, implantação das UDAS e UHDT da refinaria do Nor-
deste, Abreu e Lima, o senhor saberia me dizer se nesse houve pagamento?
Interrogado:- Houve pagamento na mesma sistemática do anterior que eu mencionei  
aí, do Paraná, da Repar.
Juiz Federal:- Depois consta aqui contrato da Petrobras com o consórcio Pipe Rack no  
Comperj,  Odebrecht,  UTC Engenharia e Mendes Junior,  execução do EPC do Pipe  
Rack no Comperj, o senhor se recorda se nesse caso houve?
Interrogado:- Houve pagamento também, na mesma sistemática.
Juiz Federal:- Contrato da Petrobras com o consórcio TUC Construções, unidade de  
vapor do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Odebrecht, UTC Engenharia e  
PPI, Projetos de Plantas Industriais Ltda., o senhor recorda se nesse caso houve?
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Interrogado:- É, da PPI eu não tenho conhecimento, mas as duas outras empresas  
sim.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Observe-se que  PAULO ROBERTO COSTA admite, ainda, que eram 
os valores repassados por ALBERTO YOUSSEF, operador responsável pela estrutura-
ção das operações de lavagem de capitais. Há, portanto, prova cabal de seu dolo, 
uma vez que não apenas tinha conhecimento de que os valores recebidos eram espú-
rios, como também utilizava-se conscientemente dos serviços do operador financeiro 
a fim de ocultar a origem e a natureza de referidos valores. Caso não fosse esta a in-
tenção do acusado, poderia ter recebido os valores diretamente em sua conta-cor-
rente, o que não acontecia justamente pela consciência da ilicitude dos valores que o 
então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS detinhas e a consequente necessida-
de de dissimular referida natureza.

A autoria de ALBERTO YOUSSEF resta comprovada, ainda, pelo de-
poimento de LEONARDO MEIRELLES, em que o doleiro afirma ter recebido, em favor 
de ALBERTO YOUSSEF, valores provenientes da empresa ODEBRECHT:

Juiz Federal:- O senhor recebeu valores pagos nessas contas por solicitação do senhor  
Alberto Youssef?
Depoente:- Inúmeras.
Juiz Federal:- Quem depositava era o próprio senhor Alberto Youssef ou eram tercei-
ros a pedido dele?
Depoente:- A grande maioria, terceiros. Algumas pontuais direto das contas dele.
Juiz Federal:- O senhor tinha contato com os clientes do senhor Alberto Youssef como  
regra?
Depoente:- Não, não tinha, minha relação era diretamente com ele.
Juiz Federal:- O senhor sabia a identidade de quem fazia esses depósitos na sua con-
ta como regra?
Depoente:- Não, como regra não, ele só comunicava que entraria o valor X para eu  
confirmar se estaria entrando os recursos ou não, alguns casos comentou de quem  
poderia ser proveniente, mas nada específico.
Juiz Federal:- Pelo que o senhor declarou anteriormente, certa feita ele disse que es-
ses valores eram da Odebrecht, é isso?
Depoente:- Sim. Nesse caso específico sim, seriam vários valores, várias entradas.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654)

Especificamente quanto à autoria dos executivos do Grupo ODEBRE-
CHT,  ALBERTO YOUSSEF mencionou tanto em seu termo de declarações comple-
mentar, quanto em seu interrogatório judicial que CÉSAR ROCHA e MÁRCIO FARIA 
eram os executivos do Grupo ODEBRECHT com quem mantinha contato com a finali-
dade de acertar o pagamento das vantagens indevidas:

“QUE o declarante conheceu MARIO FARIA, Presidente da ODEBRECHT ÓLEO E GAS,  
que, por sua vez lhe encaminhou para a pessoa de CÉSAR ROCHA (Diretor Financei-
ro da Holding) para tratar dos pagamentos da ODEBRECHT; QUE CÉSAR ROCHAR  
era conhecido por "NARUTO", apelido utilizado pelo mesmo no BBM”.
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(trecho das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF, anexadas aos autos no  
evento 3, ANEXO71)

“Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor Márcio Faria e o  
senhor César Rocha, da Odebrecht, o senhor tratou desses assuntos de propinas com  
eles? Interrogado:- Eu tratei com Márcio Faria e, quando na época do pagamento, ele  
me colocou com o senhor César Rocha.
Juiz Federal:- Ele indicou o senhor César Rocha ou alguma reunião que ele apresen-
tou, o senhor pode me esclarecer? 
Interrogado:- Eu tomei um café por duas ou três vezes com Márcio Faria e César Ro-
cha no Shopping Eldorado, onde a Odebrecht tinha o escritório.
Juiz Federal:- E foi nessa ocasião tratado desse assunto do pagamento das comissões,  
das propinas? 
Interrogado:- Na verdade o assunto do comissionamento já estava tratado com Már-
cio Faria e Paulo Roberto, na verdade eu só entreguei contas para que o senhor Cé-
sar Rocha efetuasse o pagamento.
Juiz Federal:- Mas foi tratado sobre o motivo desses pagamentos na ocasião? 
Interrogado:- Não, simplesmente que tinha esses pagamentos para serem feitos com  
o César Rocha, não foi dito o porquê ou do que era.
(...)
Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- E os pagamentos foram de fato concretizados?
Interrogado:- Sim, foram concretizados.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

Especificamente  quanto  à  autoria  de CÉSAR  ROCHA,  ALBERTO 
YOUSSEF confirmou que manteve tratativas acerca dos pagamentos indevidos atra-
vés do programa BBM – BlackBerry Messenger, tendo mantido conversas com MÁR-
CIO FARIA tão somente via telefone:

Juiz Federal:- O senhor também se comunicava com os outros executivos da Odebre-
cht ou da Braskem via Blackberry?
Interrogado:- Olha, eu devo ter comunicado com César Rocha duas ou três vezes  
através do Blackberry Naruto e com Márcio Faria só por telefone,  nunca troquei  
mensagem com ele que eu me lembre.
Juiz Federal:- Esse Naruto, isso era o apelido dele ou era algo que o senhor colocou,  
como era, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Não, isso era uma, quando eu conectei o celular que ele utilizava, que  
foi passado para mim para que eu conversasse com ele, quando eu conectei já apa-
receu o nick name Naruto.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

Corroboram  as  alegações  de  ALBERTO  YOUSSEF a  Informação 
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018/2015-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR (evento 3,  ANEXO73) elaborado pela Polícia 
Federal, na qual consta que dentre os interlocutores do operador financeiro no Black-
berry Messenger fora identificado o usuário "NARUTO", cujo e-mail cadastrado era 
"cesarrocha@odebrecht.com", endereço pertencente ao denunciado CÉSAR ROCHA.

No mesmo sentido coloca-se a oitiva LEONARDO MEIRELLES, o qual 
informou  que  o  contato  do  operador  financeiro  junto  à  empreiteira  era  pessoa 
apelidada "NARUTO", em consonância com o alegado por ALBERTO YOUSSEF:

Ministério Público Federal:- Certo. Bom, voltando aqui ao termo do senhor, o senhor  
teria mencionado, perguntado quem seria o contato de Youssef na Odebrecht, "lem-
bra do mesmo ter mencionado o nome de Naruto", de onde o senhor tirou essa infor-
mação? Depoente:- Assim, eu não posso fazer uma confirmação, ele comentou comi-
go na sala “O Naruto está aguardando os reais que eu tenho que levar até a Odebre-
cht”, foi um comentário, não foi nada específico, não estive com a pessoa, eu nunca  
fui na Odebrecht.
Ministério Público Federal:- Mas houve esse comentário do senhor Alberto Youssef?  
Depoente:- Sim, na sala dele, sim.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654)

A autoria de MÁRCIO FARIA, especificamente no que tange à la-
vagem dois valores pagos a título de propina em decorrência da contratação do Con-
sórcio TUC, restou comprovada também pela testemunha de acusação RICARDO PES-
SOA:

Ministério Público Federal:- Perfeito. Com relação ao consórcio TUC da Comperj.
Depoente:- O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa...
Ministério Público Federal:- Pode contar.
Depoente:- Mas também houve pagamento de propina, nesse caso nós ficamos en-
carregados de pagar a diretoria de serviços, senhor João Vaccari e ao Barusco, nós fi-
zemos esse pagamento, isso consta do meu termo de colaboração. A diretoria de  
abastecimento não ficou ao nosso cargo e ficou a cargo do Márcio resolver o que fa-
zer.
Ministério Público Federal:- Essa negociação de pagamento de propina, enfim, eu vou  
repetir, mas ela foi pactuada entre todos os participantes?
Depoente:- Sim. Até porque o custo era do consórcio.
(…)
Juiz Federal:- Sim, o senhor mencionou. O senhor conversou pra esse contrato com  
algum executivo da Odebrecht, sobre propinas?
Depoente:- Minhas tratativas em relação a esse tipo de acordo e das decisões, tanto  
de gestão como empresariais, eram com o Márcio Faria.
Juiz Federal:- O Márcio Faria tratava esse assunto com o senhor com autonomia ou  
ele se reportava a alguém superior?
Depoente:- Sempre teve autonomia.
Juiz Federal:- Alguma vez ele mencionou que ele tinha necessidade de tratar com  
mais alguém esses assuntos?
Depoente:- Não.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046).

PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, confirmou ter acertado o 
recebimento das vantagens indevidas com  MÁRCIO FARIA  e  ROGÉRIO ARAÚJO, 
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comprovando a autoria de ambos os executivos:

Juiz Federal:- O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o senhor ti-
nha contato, o senhor pode reiterar?
Interrogado:- Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência  
era o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
(…)
Juiz Federal:- Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o senhor  
teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas?
Interrogado:- Sim.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor Márcio Faria e o senhor Rogério Araújo, nas conversas que o  
senhor tinha com eles, eles tinham autonomia pra resolver esses assuntos ou eles fa-
lavam “Ah, tem que rever com não sei quem” ou “Tem que obter autorização”?
Interrogado:- Eles nunca me falaram que precisariam conversar com alguém, sempre  
mostraram que tinham autonomia.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Observe-se, no tocante à autoria de ROGÉRIO ARAÚJO, impende 
destacar que o executivo acordava com o então Diretor de Abastecimento não ape-
nas a promessa de pagamento de referidos valores espúrios em decorrência da con-
tratação da ODEBRECHT pela PETROBRAS, como também o efetivo montante a ser 
repassado. Deste modo, conclui-se que apenas os últimos detalhes do repasse dos 
valores eram acertados por ALBERTO YOUSSEF, MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA, 
tendo  ROGÉRIO ARAÚJO  plena consciência de que os pagamentos anteriormente 
combinados com PAULO ROBERTO COSTA seriam efetuados de modo dissimulado.

Em adição, estando inseridos no contexto de uma mesma organi-
zação criminosa, resta evidente a participação ativa de ROGÉRIO ARAÚJO para que 
os delitos de lavagem de dinheiro ora julgados pudessem ser concretizados. Tanto é 
verdade que o executivo tinha consciência da sistemática de pagamentos espúrios 
efetuados a PAULO ROBERTO COSTA pela ODEBRECHT, que foi o responsável pelo 
oferecer vantagens indevidas adicionais ao então Diretor de Abastecimento, a serem 
pagas diretamente em conta mantida no exterior:

Juiz Federal:- O senhor pode me contar a história dessas contas?
Interrogado:- Posso. Acho que por volta de 2009 ou 2010, o Rogério Araújo me pro-
curou e falou “Paulo...”, isso consta nos meus depoimentos, “Você ajuda os grupos po-
líticos, você ajuda um monte de gente, e você está pensando aí no seu futuro?”, eu  
falei “Meu futuro, eu estou aqui na diretoria, estou tocando minha vida aqui”, ele fa-
lou “Não, o futuro financeiro, era bom você pensar no futuro porque se um dia você  
precisar de algum apoio político, os políticos todos vão te virar as costas, então era  
bom você pensar em alguma coisa, de abrir alguma conta no exterior”, e aí ele me  
indicou o Bernardo Fri..., esqueci o nome dele, Bernardo alguma coisa, e fui lá nesse  
Bernardo, esse Bernardo então que abriu as contas pra mim no exterior, orientado  
pelo Rogério Araújo.
(…)
Juiz Federal:- Não sei se eu entendi direito, mas esse acerto com o senhor, com o Ro-
gério Araújo, com essas contas no exterior não têm relação com acerto com Alberto  
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Youssef, com a parte do Alberto Youssef?
Interrogado:- Não, não, é Rogério Araújo, não, não tem.
(…)
Interrogado:- Eles marcavam os contratos, eu lembro que uma vez o Rogério Araújo  
me apresentou uma tabela de contratos e onde ele tinha então valores que ele me  
pagava, e acredito, eu não tenho essa tabela, eu nunca tive em mãos essa tabela, só  
olhei, mas acredito que devia ser alguma coisa naquela faixa dos 20% que me com-
petia dentro do processo, mas eu não tinha esse controle.
Juiz Federal:- Eu não sei se isso ficou claro também para mim, mas esses valores fo-
ram oferecidos ao senhor ou partiu de uma exigência do senhor, uma solicitação do  
senhor, esse adicional?
Interrogado:- Esses valores foram oferecidos dentro daquele contexto que o Rogério  
me falou que eu devia pensar no meu futuro, porque quando eu precisasse de algum  
político esse político iria me virar as costas.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor chegou a fazer cobranças de algum pagamento atrasado  
em decorrência desses contratos, no caso para o senhor Bernardo, para o senhor Ro-
gério?
Interrogado:- Não, para o Bernardo não, mas o Rogério uma vez eu fiz um comentá-
rio lá de um contrato que estava atrasado, com o Rogério fiz.
Juiz Federal:- O senhor lembra qual contrato que era?
Interrogado:- Não  me lembro,  excelência,  era  um dos  contratos  de  construção  e  
montagem, mas eu não me lembro qual era.
Juiz Federal:- Mas era um atraso em relação àquela parte que ia por intermédio do  
senhor Alberto Youssef ou da parte que ia por fora?
Interrogado:- Da parte que ia para mim.
Juiz Federal:- Por fora?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E o que ele disse ao senhor?
Interrogado:- Que estava com atraso lá na Petrobras, se eu não me engano era um  
aditivo, e estava em atraso, então eram coisas do passado ainda, do tempo em que  
eu estava lá, que estavam pendentes, se eu não me engano era um aditivo, ele falou  
“Quando resolver o aditivo a gente vai acertar”, porque já eram serviços realizados.
Juiz Federal:- E depois acertaram?
Interrogado:- Não tenho essa informação, não me recordo.
Juiz Federal:- Esse pagamento por fora que o senhor recebia, o senhor mencionou  
que a iniciativa foi do senhor Rogério Araújo, é isso?
Interrogado:- Perfeitamente.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046).

Finalmente, em relação à autoria de MARCELO ODEBRECHT, faz-se 
necessário estabelecer que, muito embora não tenha atuado diretamente no paga-
mento e lavagem de vantagens indevidas, foi o responsável por atribuir a  MÁRCIO 
FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA a autonomia necessária para que fos-
sem os pagamentos de vantagens indevidas oferecidos a PAULO ROBERTO COSTA, 
acordados e efetivamente repassados. 

Observe-se, nesta seara, que, conforme restou comprovado pelos di-
versos e-mails colacionados no tópico acerca da autoria da prática do delito de orga-
nização criminosa, ao qual se faz remissão por brevidade,  MARCELO ODEBRECHT 
possuía conhecimento e ingerência acerca de todos os âmbitos de contratação do 
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Grupo ODEBRECHT. É evidente que, dentre eles, coloca-se o pagamento de vanta-
gens indevidas. 

Note-se que, embora aleguem as testemunhas de defesa – funcioná-
rios do Grupo ODEBRECHT – que possuíam autonomia e não se reportavam a MAR-
CELO ODEBRECHT, os e-mails colacionados acima desmentem a tese da defesa. No 
mesmo sentido, colocam-se as declarações do executivo ROBERTO PRISCO PARAÍSO 
RAMOS (evento 799), quando admite que deveria prestar contas de sua atuação ao 
acusado:

Defesa:- Objetivamente, no que diz respeito ao exercício da sua função de presidente  
de importante empresa da organização Odebrecht, em alguma oportunidade o se-
nhor sofreu alguma interferência de Marcelo Odebrecht como presidente do conselho  
ou qualquer outra qualidade no âmbito da organização?
Depoente:- Em todas eu tinha autonomia total como presidente do conselho, claro,  
tinha que prestar contas da minha atuação e apresentar resultados, mas em mo-
mento nenhum, nenhuma decisão minha foi contestada ou revisada por decisão de  
qualquer conselheiro, inclusive Marcelo Odebrecht.
(trecho do depoimento de ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, reduzido a termo no  
evento 799).

No mesmo sentido colocam-se as declarações de ROGÉRIO ARAÚJO 
e MÁRCIO FARIA, segundo os quais os líderes empresariais do Grupo ODEBRECHT 
deveriam prestar contas de sua atuação a MARCELO ODEBRECHT, devendo as de-
cisões de conteúdo relevante ser comunicadas e ratificadas pelo executivo:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
(...)
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-
presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
cimento.”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105) 

“Juiz Federal:- O senhor era o diretor chefe da área de engenharia industrial?
Interrogado:- Era diretor superintendente nessa época.
Juiz Federal:- Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial?
Interrogado:- Tinha, antes eu tive 2 líderes, o Renato Baiardi e depois foi suce-
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dido por Marcelo Odebrecht.
Juiz Federal:- Até quando o senhor Marcelo Odebrecht permaneceu como dire-
tor dessa área?
Interrogado:- Até 2009, depois ele se tornou diretor presidente.
Juiz Federal:- Ele foi para holding, é isso?
Interrogado:- É, diretor presidente da holding.
Juiz Federal:-  Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo  
Odebrecht?
Interrogado:- Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função.
Juiz Federal:- Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele, e ele estava nes-
sa área de engenharia industrial?
Interrogado:- Não, ele era o responsável, líder empresarial da Construtora Nor-
berto Odebrecht.
Juiz Federal:- Ah, da Construtora?
Interrogado:- É,  porque a industrial  é  uma divisão da Construtora Norberto  
Odebrecht.
Juiz Federal:- Certo, e  na... nessa área industrial o senhor que era o chefe?
Interrogado:- Eu era o responsável.
Juiz Federal:- Não tinha chefe acima do senhor na área industrial?
Interrogado:- Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da Constru-
tora.
Juiz Federal:- Da Construtora, tá.
Interrogado:- Isto.”
(trecho do interrogatório de MÁRCIO FARIA, reduzido a termo no evento 1105)

Este cenário mostra-se evidente em face das anotações apreendidas 
no telefone celular de MARCELO ODEBRECHT (Relatório de Análise de Polícia Judici-
ária nº 417 – evento 3, ANEXO11), as quais demonstram que, efetivamente, o acusa-
do possuía completo controle e consciência acerca do que se passava em seu grupo 
empresarial, inclusive quanto às condutas ilícitas. Neste sentido, destaque-se os se-
guintes trechos anotados, os quais trazem referências a contas na Suíça e à China, 
país em que se situa a conta da offshore RFY, em que foram efetuados os pagamentos 
a mando de ALBERTO YOUSSEF:

“Assunto: LJ: ação JES/JW? MRF vs agenda BSB/Beto. 
Notas Dida/PR/açoes MRF. Agenda (Di e Be). limp/prep 
E&C. Desbloq OOG. Dossie? China? Band? Roth? 
Integrante OA? Minha cta Tau? Perguntas CPI. Delação 
RA? Arquivo Feira, V, etc. Volley ok? Panama”

“Swiss: Pic (declarar ctas já) RA, PKB...). Eu”

“MF/RA: não movimentar nada e reimbolsaremos tudo e
asseguraremos a familia. Vamos segurar até o fim
Higienizar apetrechos MF e RA
Vazar doação campanha.”

É incontestável, portanto, o controle exercido por  MARCELO ODE-
BRECHT no grupo empresarial.
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Comprovada,  portanto,  de  modo  irrefutável,  a  autoria  e  a 
materialidade da prática do delito de lavagem de dinheiro, positivado pelo art. 1º da 
Lei  9613/98,  por  oito  vezes,  através de depósito  de  valores  indevidos  em conta-
corrente mantida no exterior e titularizada pela offshore RFY IMPORT & EXPORT LTD, 
por MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR ROCHA, 
ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA.

3.5.2.2.2 Lavagem de ativos promovida em face da BRASKEM

Como exposto anteriormente,  MARCELO ODEBRECHT  e  ALEXAN-
DRINO ALENCAR,  atuando em nome da  BRASKEM S/A,  empresa pertencente ao 
Grupo ODEBRECHT, ajustaram o esquema de lavagem de dinheiro com os beneficiári-
os PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, e JOSÉ 
JANENE, na condição de líder do Parido Progressista – PP, bem como com o operador 
financeiro ALBERTO YOUSSEF,  a fim de  ocultar e dissimular a origem, disposição, 
movimentação,  localização  e  propriedade  dos  valores  provenientes,  direta  e 
indiretamente, dos delitos de corrupção ativa e passiva, violando, por cinco vezes, o 
disposto no art. 1º da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de 
capitais.

Conforme restou comprovado no capítulo atinente à prática dos deli-
tos de corrupção, MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR, na condição 
de administradores e gestores da BRASKEM, ofereceram vantagens indevidas a PAU-
LO ROBERTO COSTA, individualmente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, no 
valor médio anual de US$ 5 milhões de dólares, no intuito de favorecer a empresa na 
negociação do novo preço a ser praticado na transação de compra e venda de nafta 
realizada  pela BRASKEM (compradora) e pela PETROBRAS (vendedora).  O ofereci-
mento e pagamento das vantagens indevidas, embora acordado entre os executivos, 
PAULO  ROBERTO  COSTA  e  JOSÉ  JANENE,  inicialmente  auxiliado  por  ALBERTO 
YOUSSEF e por ele substituído por após seu falecimento, desde o ano de 2006, dila-
tou-se no tempo, tendo dado fulcro ao posicionamento do então diretor quando da 
negociação da renovação do contrato entre as empresas no ano de 2009.

ALBERTO YOUSSEF utilizava contas em nome de offshores controla-
das por doleiros de sua confiança, como NELMA KODAMA, LEONARDO MEIRELLES e 
CARLOS ROCHA (CEARÁ), transmitindo os dados de tais contas a  ALEXANDRINO 
ALENCAR, que adotava os procedimentos necessários para realizar as transferências 
a partir de offshores mantidas pela BRASKEM. Uma vez recebidos os comprovantes 
destas transferências internacionais,  os controladores das referidas contas repassa-
vam para ALBERTO YOUSSEF em moeda nacional (Real) o equivalente ao numerário 
depositado em dólares norte-americanos, valor este que era, então, entregue em es-
pécie aos beneficiários da propina, que passavam a deter a disponibilidade dos valo-
res, dissociada de sua origem espúria.

Na presente ação penal, foram denunciadas cinco condutas específi-
cas de lavagem de ativos, totalizando o valor total de US$ 1.850.000,00, praticadas no 
interregno entre 16/12/2009 e 15/03/2010, as quais restam comprovadas pelos swifts 
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fornecidos por RAFAEL ÂNGULO (evento 3, ANEXO75):

A materialidade do delito restou, ainda, comprovada pelas alegações 
de ALBERTO YOUSSEF em sede de colaboração premiada, as quais foram corrobora-
das por seu interrogatório judicial. O acusado não apenas explica o modus operandi 
do pagamento de propinas pela BRASKEM, confirma que os pagamentos denuncia-
dos nestes autos foram implementados através da doleira NELMA KODAMA, a qual 
forneceu, em reais e em território nacional, ao operador financeiro o equivalente ao 
montante depositado no exterior:

“QUE,  perguntado  sobre  quando  teria  iniciado  a  relação  entre  PAULO ROBERTO  
COSTA e a BRASKEM, afirma que desde o final de 2005, começo de 2006 já havia  
uma interlocução entre ALEXANDRINO DE ALENCAR e PAULO ROBERTO COSTA;  
QUE, foram realizadas diversas reuniões entre ALEXANDRINO ALENCAR, JOSÉ JANE-
NE, JOÃO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO COSTA sendo tratados de diversos as-
suntos de interesse da BRASKEM, inclusive da nafta; QUE, perguntado quando teri-
am iniciado os pagamentos de vantagens ilícitas por parte da BRASKEM, afir-
ma que desde que teria voltado a atuar como operador, após deixar a prisão,  
essas  transações  já  ocorriam;  QUE,  conforme era declarado o dinheiro  era  
sempre pago no exterior por meio de depósitos nas contas de NELMA, depois  
de CARLOS ROCHA e depois de LEONARDO MEIRELLES; QUE, informava a ALE-
XANDRINO o número das contas onde os valores eram depositados, competin-
do ao responsável pelas mesmas (NELMA, CARLOS ROCHA e LEONARDO MEI-
RELLES), disponibilizar os valores em reais no BRASIL; QUE, a maior parte dos  
valores pagos a PAULO ROBERTO por conta do acerto com a BRASKEM foram entre-
gues  ao  ex-Diretor  de  Abastecimento  seja  pessoalmente  seja  por  meio  de  JOAO  
CLAUDIO GENU e o genro dele de nome MARCIO; QUE, observa que os valores de-
positados junto as contas que PAULO ROBERTO COSTA possuia no exterior e que se-
riam administrados por BERNARDO FREIBURGHAUS se tratavam de um acerto que o  
mesmo possuia 'por fora' com a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, todavia é  
possível que as mesmas possam ter recebido alguns pagamentos da BRASKEM tam-
bém; QUE, a vista dos swifts que foram juntados no EV268 do eproc 5024251-
72.2015.4.04.7000 observa que as operações realizadas em 16/12/2009 (US$  
480.000,00),  em  18/12/2009  (US$  320.00,00),  em  10/03/2010  (US$  
400.000,00) e em 15/03/2010 (US$ 350.000,00) foram todas implementadas  
por meio da doleira NELMA PENASSO e por conta do acerto havido entre PAU-
LO ROBERTO COSTA e ALEXANDRINO ALENCAR, sendo todos os depósitos fei-
tos pela BRASKEM nas contas que informou a ALEXANDRINO; QUE, observa  
também que os swifts apresentados por RAFAEL ANGULO foram entregues a  
ele por ALEXANDRINO ALENCAR apenas nos casos em que os valores pagos  
pela BRASKEM não eram localizados nas contas dos doleiros anteriormente  
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Dados da Origem Data Valor Dados do Beneficiário

16/12/09 USD 480.000,00

18/12/09 USD 320.000,00
Klienfeld Services 29/06/09 USD300.000,00 ilegivel

10/03/10 USD 400.000,00

15/03/10 USD 350.000,00
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mencionados, o que ocorreu apenas com uma pequena parte dos depósitos  
feitos pela petroquímica; QUE, perguntado se BERNARDO GRADIN teria participa-
do de alguma dessas reuniões, afirma que o mesmo teria comparecido a apenas um  
desses encontros, realizados no Hotel Hayt em São Paulo, acreditando tenha corrido  
entre 2007/2008, mas com certeza que antes do final do ano de 2009, pois JANENE  
também teria participado desse encontro; QUE, quanto a CARLOS FADIGAS, afirma  
que o mesmo nunca teria participado de qualquer reunião a fim de tratar de propi-
nas a serem pagas pela BRASKEM, todavia recorda de ALEXANDRINO ter dito que  
PAULO ROBERTO tratava diretamente com FADIGAS a fim de que os pagamentos  
fossem liberados.”
(termo constante no evento 3, ANEXO220 – destaques nossos)

“(…) Juiz Federal:- Parte lá fora, o senhor pode me detalhar como isso era fei-
to, o procedimento?
Interrogado:- Eu indicava as contas de alguns doleiros que eu mantinha con-
tato, eles faziam os pagamentos e eu retirava os reais aqui no Brasil.
Juiz Federal:- O senhor indicava conta de doleiros então lá fora, que doleiros,  
por exemplo, o senhor indicava?
Interrogado:- Indiquei do Leonardo Meireles, indiquei da Nelma Kodama, in-
diquei do senhor Carlos Rocha, de clientes do senhor Carlos Rocha.
Juiz Federal:- Essas contas que o senhor indicava no exterior não eram contas que o  
senhor controlava? 
Interrogado:- Não.
(...)
Juiz  Federal:-  O  senhor  pode  me  esclarecer  agora  a  sua  relação  então  com  a  
Braskem? Interrogado:- Na verdade, a relação com a Braskem vinha de 2006 por  
conta do senhor José Janene, que me apresentou o Alexandrino para que na época  
eu pudesse receber alguns valores que então a Braskem estava doando ao partido  
progressista,  e aí então criou-se esse relacionamento com o Alexandrino e com a  
Braskem.
Juiz Federal:- Alexandrino, Alexandrino Alencar? 
Interrogado:- Alexandrino Alencar.
Juiz Federal:- E isso começou em 2006 e foi até quando aproximadamente? 
Interrogado:- Olha, depois o senhor José faleceu e aí eu que fiquei nesse contato com  
o Alexandrino e o partido, na verdade eu continuei, dei sequência ao andamento  
desses valores.
Juiz Federal:- E até quando mais ou menos a Braskem efetuou esses pagamentos?
Interrogado:- Eu acho que o último pagamento deve ter acontecido em 2011, começo  
de 2012, pode ser.
Juiz Federal:- Nesses pagamentos feitos pela Braskem isso também beneficiava o se-
nhor Paulo Roberto Costa? 
Interrogado:- Olha, na verdade o partido progressista tinha um compromisso com o  
Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse 30% ele mandaria para o Paulo  
Roberto, e assim eu o fazia.
Juiz Federal:- Então desses valores que a Braskem repassava ao senhor parte tam-
bém ia para o Paulo Roberto Costa? 
Interrogado:- Ia para o Paulo Roberto Costa, por conta de que o partido tinha um  
compromisso com Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse repassaria  
30% ao Paulo Roberto Costa. 
Juiz Federal:- Na Braskem, com que executivos o senhor teve contato?
Interrogado:- Eu tive contato só com o Alexandrino.
Juiz Federal:-  O senhor tratou diretamente com ele esses assuntos relativos a esses  
pagamentos?
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Interrogado:- Na verdade eu tratei com ele relativo a esses pagamentos, mas sempre  
tinha a situação de que não era ele que decidia e sim o presidente da Braskem, no  
primeiro momento era o Gradim e no segundo momento, se não me engano, o José  
Carlos.
Juiz Federal:- O senhor teve contato direto com os presidentes?
Interrogado:- Nenhum dos dois.
Juiz Federal:-  Mas eu não entendi, o Alexandrino lhe dizia que ele tinha que obter  
autorização, alguma coisa?
Interrogado:- Sim, sim.
Juiz Federal:- Para esses pagamentos?
Interrogado:- Para que ocorressem essas doações.
Juiz Federal:-  E esses pagamentos, o senhor menciona doações, mas essas são co-
missões também à semelhança do que eram os pagamentos da Odebrecht no caso  
das obras, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação, ele nunca trata-
va isso como uma propina, nós entendíamos que era como propina, mas a empresa  
sempre tratou esse assunto como doação.
Juiz Federal:- Mas foi feita doação eleitoral registrada?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- A Braskem repassava esses valores ao senhor como?
Interrogado:- Eu recebia esses valores no exterior, algumas vezes foi pago valores em  
reais no meu escritório, da mesma maneira que foram pagos pela Odebrecht.
Juiz Federal:- Havia uma distinção dos valores que eram da Braskem e os valores que  
eram pagos pela Odebrecht?
Interrogado:-  Havia, era totalmente separado, uma coisa não tinha vínculo com a  
outra, nenhum.
Juiz Federal:-  E essas doações da Braskem tinham por base algum percentual tam-
bém em cima de contratos?
Interrogado:-  Olha, eu sei que, inclusive eu já prestei depoimento com referência a  
isso, e discutimos esse assunto inclusive numa acareação com o doutor Paulo Rober-
to Costa, havia uma questão da Nafta e existia um contrato muito grande na Petro-
bras com a Braskem na questão Nafta, e sempre o PP deu apoio para que esse con-
trato fosse mantido.
Juiz Federal:- Mas isso lá desde 2006?
Interrogado:- Eu acredito que até antes. Como eu não estava no processo em 2006,  
eu só entrei no processo final de 2005, começo de 2006, mas eu acredito que isso já  
vinha de antes.
Juiz Federal:- E como que o PP dava apoio para que esse contrato fosse mantido?
Interrogado:-  Através do José Janene e também através do diretor Paulo Roberto  
Costa.
Juiz Federal:- Os seus contatos sobre pagamentos da Braskem era somente o senhor  
Alexandrino, é isso?
Interrogado:- Somente o senhor Alexandrino.
Juiz Federal:- O senhor Rafael Ângulo Lopes trabalhava com o senhor?
Interrogado:- Ele trabalhava comigo, eu pedia que ele muitas vezes fosse até o Ale-
xandrino com envelope para entregar contas para que ele pudesse fazer o pagamen-
to.
Juiz Federal:- Ele juntou no processo, não sei se o senhor teve oportunidade de ver,  
mas alguns swifts que ele afirma que teria apanhado com o senhor Alexandrino, ele  
lhe entregava esses papéis?
Interrogado:- Olha, sempre ele levava um envelope lacrado e sempre me trazia o en-
velope lacrado.
Juiz Federal:- Mas ele levava envelope lacrado com o que?
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Interrogado:- Com a conta para que fosse feito o pagamento.
Juiz Federal:- E ele trazia o envelope lacrado com o que?
Interrogado:- Com o recibo do pagamento.
Juiz Federal:- O senhor guardava esses comprovantes de pagamento?
Interrogado:- Na verdade eu nunca guardei, mas, como era o Rafael que cuidava da  
contabilidade, então provavelmente ele tenha guardado esses documentos.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer aproximadamente quanto que a Braskem pa-
gava, quanto ela pagava, tinha um pagamento periódico, o senhor pode me esclare-
cer isso, como é que funcionava?
Interrogado:- Não, às vezes isso girava em torno de 3,4 milhões de dólares ao ano, às  
vezes 5, às vezes 2,5.
Juiz Federal:- E por que tinha essa variação?
Interrogado:- Aí eu não sei lhe explicar.
Juiz Federal:- O senhor não sabe me dizer se isso era um percentual então em cima  
de volume de vendas?
Interrogado:- Percentual eu tenho certeza que não.
Juiz Federal:- Mas, e quem definia esses valores a serem pagos?
Interrogado:- Na verdade isso a empresa dizia que podia contribuir só com esse valor.
Juiz Federal:- No processo aqui, anexo 74 do evento 3, foram juntados alguns  
desses swifts, embora tenham sido juntados pelo senhor Rafael Ângulo, mas  
eu vou mostrar aqui ao senhor para o senhor dar uma olhadinha, se o senhor  
se recorda especificamente desses swifts ou não se recorda, se o senhor não se  
recordar diga que não se recorda.
Interrogado:- Eu me recordo sim, inclusive eu prestei um depoimento para o doutor  
delegado Mauat com referência a esses documentos.
Juiz Federal:- Esses eram swifts então que eram apresentados como comprovan-
tes de pagamentos?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E sempre ele apresentava esses swifts?
Interrogado:- Não necessariamente, só quando não conseguia localizar os valo-
res.
Juiz Federal:- Quem não conseguia localizar os valores?
Interrogado:- Na conta que a gente indicava às vezes a gente não conseguia lo-
calizar os valores e aí eu requeria o recibo para que eu pudesse, como eu não  
tinha o controle das contas, para que eu pudesse fazer esse recebimento.
Juiz  Federal:- São  5  aqui swifts,  então  teve  mais  pagamentos  do  que  esses  
5 swifts?
Interrogado:- Sim, teve.
Juiz Federal:- Quantificar o número de transações o senhor conseguiria?
Interrogado:- Não, eu não posso, não quero dizer uma coisa que eu não me lembre  
realmente com certeza.
Juiz Federal:- Naquele primeiro extrato que eu lhe mostrei, que era da conta RFY,  
quando foi indagado ao senhor no seu inquérito o senhor mencionou: "que à vista  
dos swifts que foram juntados", não esses swifts aqui, aquele extrato da RFY, "foram 
todas implementadas por meio da doleira Nelma Penasso".
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Não?
Interrogado:- Não, RFY é a conta do Leonardo Meireles, não tem nada a ver com isso.
Juiz Federal:- Ah, do Leonardo, acho que eu estou me confundindo aqui. Não.  
Perdão, são esses swifts aqui mesmo que eu lhe mostrei agora, o senhor decla-
rou que foram todos implementados por meio da doleira Nelma Kodama?
Interrogado:- Sim senhor, excelência.
Juiz Federal:- E por que o senhor tem esse conhecimento específico, o que leva o  
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senhor a fazer essa afirmação?
Interrogado:- Porque eu lembro das empresas que eram clientes dela.
Juiz Federal:- Que empresas seriam essas?
Interrogado:- É Well Ease Industries que é uma empresa na China se eu não me  
engano,  que importava equipamentos para o Paraguai,  eletrônicos.  Depois  
aqui, a Super NE PTE Ltd. que também era uma empresa que mandava eletrô-
nicos para o Paraguai através de lojistas que compravam equipamentos ele-
trônicos, e essa aqui, se eu não me engano, era de um cliente dela do Braz.
Juiz Federal:- O senhor pode devolver. E ela teria feito, ela teria recebido esses  
depósitos a seu pedido?
Interrogado:- Recebeu a meu pedido e me entregou reais aqui.
(…)
Ministério Público Federal:- Tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer, o  
senhor quando estava respondendo as perguntas do juiz o senhor informou que o  
seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria e que o senhor teve contato  
com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele.
Interrogado:- Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por duas ou  
três vezes no máximo, onde Márcio Faria me apresentou a ele e eu entreguei as con-
tas para que ele pudesse fazer o pagamento.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, e essas contas bancárias que o senhor infor-
mava eram essas contas no exterior, de doleiros que o senhor mencionou?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:-  Está certo. No caso da Braskem também, o senhor  
mencionou que o senhor encaminhava números de contas também para o se-
nhor Alexandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046 –  
destaques nossos)

Quando de sua oitiva, CARLOS ROCHA confirmou o recebimento de 
valores no exterior a pedido de ALBERTO YOUSSEF, dentro da sistemática de dólar-
cabo explicada pelo operador financeiro, recordando-se, inclusive, que parte dos pa-
gamentos foram feitos em decorrência da contratação pelo Grupo ODEBRECHT - no 
caso, pela empresa BRASKEM – da PETROBRAS para o oferecimento de um produto. 
Embora os pagamentos denunciados não tenham sido efetuados nas contas de clien-
tes  da testemunha,  a  sistemática  de  lavagem  dos  valores  espúrios  pagos  pela 
BRASKEM a PAULO ROBERTO COSTA é por ele comprovada:

“(…) Ministério Público Federal:- Como era essa relação, o senhor recebia de-
pósitos nas contas do senhor, como era essa relação do senhor com o senhor 
Youssef?
Depoente:- Eu nunca tive conta fora, simplesmente o senhor Alberto Youssef 
me pedia para arrumar algumas contas para ele fazer pagamentos de transfe-
rências do exterior, eu tinha um conhecido e esse conhecido arrumava as con-
tas, eu passava para ele, e ele fazia os depósitos, eu pagava com reais para ele.  
Isso não era uma situação constante, era quando aparecia.
(...)
Ministério Público Federal:-  O senhor Alberto Youssef, quando fazia, quando pedia  
esses favores ao senhor, para o senhor providenciar que o senhor depositasse os valo-
res e depois pedia que o senhor entregasse em reais no Brasil, ele mencionava a que  
título, de quem eram esses valores, fornecia informações?
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Depoente:- Olha doutora, ele falava para mim que era sempre de construtoras, mas  
ele não entrava em muitos detalhes não, e não era favor não, eu fazia e ganhava  
uma comissão, não era favor não, era negócio.
Ministério Público Federal:- Entendi. Bom, e nesse negócio que o senhor fazia, o se-
nhor sabe quais foram, o senhor se recorda de quais eram as construtoras que o se-
nhor intermediou essas operações?
Depoente:- Sim senhora, ...
Ministério Público Federal:-  Especificamente com relação à Odebrecht, o senhor se  
recorda?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda exatamente do fato que envol-
veu a Odebrecht, como o senhor Alberto Youssef informou ao senhor?
Depoente:- Bem, o que eu sei da Odebrecht é que por volta de 2010, 2011, por  
aí,  tanto para entregar,  para você fazer a transferência você precisava dar  
uma conta e quando a pessoa faz transferência ela dá um documento que se  
chama swift, um número do swift  que é o comprovante daquele pagamento,  
umas 3 ou 4 vezes eu fui a um shopping em São Paulo com ele, Eldorado, não  
me lembro se eu fui entregar a conta ou se pegar recibo, também não me lem-
bro se foi negócio que ele fez comigo, ele ia se encontrar com um senhor de  
barba branca, barba branca não, barba rala, um senhor muito elegante, muito  
bem vestido, ele falava que esse senhor era da Odebrecht, e esse senhor, pelo  
que eu me recordo, é o senhor Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Entendi. O senhor foi apresentado a ele, a esse Alexandri-
no?
Depoente:- Não, não, doutora, não fui apresentado, eu ia para o shopping com ele,  
ele entrava no café...
Ministério Público Federal:- Com ele quem, com o Alexandrino, com o Youssef, com  
os dois?
Depoente:- Não, não, com o senhor Alberto Youssef. Eu ia para o shopping com  
ele, sempre no shopping Eldorado, que ele dizia que ele tinha um escritório ali  
perto, nas intermediações, também não sei onde era o escritório dele, mas ele  
não atendia em escritório, ele sempre marcava com o Beto nesse café do shop-
ping Eldorado, ele entrava no café, eu saía, ia dar uma volta no shopping, aí  
ia para o carro, não era um encontro demorado, era 15, 20 minutos, e depois a  
gente se encontrava no carro, às vezes eu passava no café, eu nunca fui apre-
sentado a esse senhor Alexandrino, eu nunca fui, que eu me recorde não.
Ministério Público Federal:-  Certo. Mas o senhor viu ele, até porque fez essa descri-
ção, o senhor viu ele?
Depoente:- Vi, passei lá perto da mesa do Alberto, sim senhora.
Ministério Público Federal:- E ele entregava os swifts para o senhor, o Youssef, ele...
Depoente:-  Doutora, eu não me recordo se era entrega de  swift  ou era entrega, o  
Beto entregava a conta para ele pagar, pode ter situações que o Beto foi pegar, o se-
nhor Alberto Youssef foi pegar o swift e pode ter situações que o senhor Alberto Yous-
sef foi entregar a conta para ele pagar.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor, só para esclarecer, o senhor  
tinha conhecimento que era essa a relação estabelecida entre o senhor Alberto  
Youssef e o senhor Alexandrino, é isso, de entregas de contas e swifts?
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Sim, senhora. A única coisa que eu me recordo, que eu posso acres-
centar a isso aí é que o Beto falou para mim que era, eu às vezes perguntava,  
porque não era da minha conta, eu fazia meu serviço, mas eu me recordo mui-
to bem que uma vez eu perguntei para ele, ele falou para mim que a Petrobras  
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tinha uma cota de alguma coisa, de algum produto que eu não lembro o que  
é, e para aumentar essa cota existia aquele pagamento de propina, pagamen-
to de comissão, sei lá, foi isso aí que o senhor Alberto Youssef falou para mim a res-
peito do senhor Alexandrino, ele que pagava as contas da Ode... Esse foco, eu não sei  
o que era, alguma coisa que a Petrobras, que a Odebrecht Óleo e Gás, eu acho que é  
praxe que tinha uma cota e pra aumentar essa cota existia esse pagamento por fora.
Ministério Público Federal:-  Entendi.  E esses valores que eram depositados nessas  
contas se referiam em relação a isso, a essa cota?
Depoente:- Exatamente, foi o que o senhor Alberto Youssef me falou uma vez que eu  
perguntei ou duas vezes que eu perguntei a ele. Porque existia essa conversa porque  
as ordens às vezes demoravam muito a entrar, aí ele dizia “Rapaz, eu não posso co-
brar porque isso é um comissionamento e tal, não é assim”, por isso que chegou a  
esse ponto do senhor Alberto me explicar isso aí.
(trecho do depoimento de CARLOS ROCHA, reduzido a termo no evento 654 – desta-
ques nossos).

Note-se, novamente, que embora CARLOS ROCHA mencione apenas 
a empresa ODEBRECHT, ALBERTO YOUSSEF indica a utilização de seus serviços para 
o recebimento de valores indevidos também da BRASKEM, sendo a explicação pelos 
pagamentos, assim como o envolvimento de ALEXANDRINO ALENCAR condizentes 
com a lavagem ora analisada.

LEONARDO MEIRELLES também confirmou o recebimento de valores, 
a pedido de ALBERTO YOUSSEF, através da conta-corrente titularizada pela offshore 
RFY, com subsequente disponibilização de reais no Brasil a YOUSSEF, fechando o ci-
clo da operação de dólar-cabo por meio do uso de terceiros (offshores):

“(…) Ministério Público Federal:- Especialmente, eu vou pedir para o senhor ser  
mais preciso, especialmente em relação ao trabalho que o senhor fez para o  
senhor Alberto Youssef, qual era exatamente a atividade, como o senhor fazia,  
como o senhor recebia dinheiro, como o senhor repassava para ele ou para as  
pessoas que ele indicava, como o senhor disponibilizava?
Depoente:- Eu passava, recebia a informação da entrada dos valores, eu con-
feria nas minhas contas...
Ministério Público Federal:- Certo, só para esclarecer, havia ordem do senhor  
Alberto Youssef para pagar na sua conta, é isso?
Depoente:- Perfeito.
Ministério Público Federal:- Certo. É para ficar bem claro.
Depoente:- Para poder receber os recursos nas minhas empresas.
Ministério Público Federal:- Certo. E depois que o senhor recebia…
Depoente:- Ele informava...
Ministério Público Federal:- E aí como o senhor repassava de novo o dinheiro?
Depoente:- Esse dinheiro, era feitas operações simuladas de importação atra-
vés de contratos de câmbio, esses valores iam para o exterior para empresas  
de minha titularidade, de lá, provavelmente, tinham repagamentos na verda-
de para terceiros e aí os reais chegavam aqui no Brasil para ele.
Ministério Público Federal:- Depois, então, só para esclarecer, depois desse de-
pósito no exterior o senhor disponibilizava o dinheiro em reais aqui no Brasil,  
é isso?
Depoente:- É, aqui.
Ministério Público Federal:- Só para ficar bem explicado, bem claro. Com rela-
ção a alguns depósitos que foram identificados na conta do senhor, eu tenho  
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até aqui, consta do laudo 777/2015 da Polícia Federal, anexo 19, juntado aos  
autos, eu vou só apresentar uma planilha para o senhor só para o senhor con-
firmar, o senhor confirma o recebimento desses valores?
Juiz Federal:-  Então é do laudo 777, folha 28, uma relação de depósitos em  
contas de RFY Import Export.
Depoente:- Com licença. Confirmo todos os recebimentos.
Ministério Público Federal:-  Esses recebimentos foram recebimentos a partir  
do senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Como o senhor sabe que foram do senhor Alberto Yous-
sef?
Depoente:- Toda a informação, ele pedia que eu fosse ao escritório dele e me passava  
que havia valores para que houvesse a conferência posterior, antes que os valores  
entrassem em conta, e esses valores todos entraram.
Ministério Público Federal:- Foram pelo senhor Alberto Youssef?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor tem conhecimento de pagamen-
tos em favor da, relacionados à empresa Odebrecht?
Depoente:- Por intermédio dele, ele me confirmou que seria da Odebrecht.
(trecho do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, reduzido a termo no evento 654 –  
destaques nossos)

Embora o doleiro indique apenas a ODEBRECHT como depositante, é 
de se observar que ALBERTO YOUSSEF confirmou que os valores depositados em re-
ferida conta eram provenientes também da BRASKEM, sendo confirmado pela teste-
munha que a conta era utilizada por ALBERTO YOUSSEF para recebimento de altas 
somas de dinheiro.

Neste sentido, cumpre destacar também trecho do interrogatório de 
PAULO ROBERTO COSTA, segundo o qual parte dos valores pagos a título de propi-
na decorrente dos contratos da BRASKEM com a PETROBRAS era operacionalizada 
por ALBERTO YOUSSEF, que em conjunto com JOSÉ JANENE, cuidava do rateio dos 
valores entre o Partido Progressista e o ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS:

Juiz Federal:- No caso da Braskem, o senhor mencionou que o senhor foi mem-
bro do conselho, o senhor recebeu também valores de comissão, propina, da  
Braskem?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Esse era um acerto junto com aquele acerto da Odebrecht ou era uma  
coisa separada?
Interrogado:- Esse, que eu me lembro, teve uma reunião em São Paulo onde eu  
participei com o José Janene e com o Alexandrino, onde foi definido então um  
valor anual que seria pago para o PP e isso foram vários anos desse acordo, e  
a minha parte em relação à Odebrecht, que a maior acionista da Braskem é a  
Odebrecht, a minha parte também o Bernardo mencionou várias vezes que  
parte minha da Braskem estava sendo paga nessas contas do exterior, agora,  
além disso, era pago também aqui no Brasil para o PP.
Juiz Federal:- Então essas contas do exterior também receberam valores a título  
de propina da Braskem?
Interrogado:- Perfeitamente, da minha parte sim.
Juiz Federal:-  E até quando aproximadamente o senhor recebeu esses pagamentos  
no caso da Braskem, o mesmo período da Odebrecht?
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Interrogado:- No mesmo período da Odebrecht.
Juiz Federal:- O senhor Alberto Youssef também intermediava pagamentos nes-
se caso da Braskem?
Interrogado:- Ele teve contato também com algumas pessoas, acho que com o  
Alexandrino, ele chegou a conhecer o Alexandrino, acho que ele teve contato  
também, e deve ter recebido, porque o Janene recebia, então ele deve ter rece-
bido parte da Braskem.
Juiz Federal:- Mas o senhor recebia também propinas por intermédio do senhor  
Alberto Youssef, relativamente aos acertos da Braskem?
Interrogado:- O que o Alberto me pagava eu não tinha também esse tipo, nun-
ca fiz esse tipo de controle, é provável que sim, é provável que sim.
Juiz Federal:- No caso dos contratos da Braskem, da propina da Braskem, isso era um  
percentual em cima de alguma coisa?
Interrogado:- Desculpe, eu não entendi.
Juiz Federal:- Isso era um percentual em cima de alguma coisa no caso da Braskem?
Interrogado:- O que eu me lembro dessa reunião com o Janene e com outra pes-
soa que eu mencionei aí, Alexandrino, tinha sido acertado um valor anual, se  
eu não me engano alguma coisa como 5 milhões de dólares por ano, ia pa-
gando mensalmente de acordo com o desenvolvimento do contrato, então era  
um valor fixo anual, que eu me lembro.
Juiz Federal:- E esse acerto foi até 2012, quando da sua saída?
Interrogado:- Acredito que sim.
Juiz Federal:- Com que executivos da Braskem o senhor tratou desse assunto da pro-
pina?
Interrogado:-  O assunto da propina foi tratado nessa reunião com o Alexandrino e  
com o José Janene.
Juiz Federal:- Não foi tratado com outros executivos?
Interrogado:- Diretamente não, mas os outros executivos, no caso os presiden-
tes da Braskem, sabiam do processo porque tivemos algumas conversas e eles  
sabiam o que estava acontecendo.
Juiz Federal:-  Foi mencionado nessas conversas esse assunto dos pagamentos  
das comissões, da propina?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- Quem seriam esses presidentes?
Interrogado:- O primeiro que tinha contato era o José Carlos Grubisich, depois  
teve Bernardo Gradim e depois teve Carlos Fadigas, todos eles sabiam do que  
estava acontecendo.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento  
1046 – grifos nossos).

Por fim, os comprovantes de transferências internacionais, swifts, jun-
tados aos autos no evento 3 (ANEXO74) e anteriormente mencionados, foram confir-
mados por  ALBERTO YOUSSEF  e RAFAEL ANGULO LOPEZ como provenientes das 
transações efetuadas pela  BRASKEM, sendo estes documentos entregues por  ALE-
XANDRINO ALENCAR. 

Juiz Federal:- No processo aqui, anexo 74 do evento 3, foram juntados alguns  
desses swifts, embora tenham sido juntados pelo senhor Rafael Ângulo, mas  
eu vou mostrar aqui ao senhor para o senhor dar uma olhadinha, se o senhor  
se recorda especificamente desses swifts ou não se recorda, se o senhor não se  
recordar diga que não se recorda. 
Interrogado:- Eu me recordo sim, inclusive eu prestei um depoimento para o  
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doutor delegado Mauat com referência a esses documentos.
Juiz Federal:- Esses eram swifts então que eram apresentados como compro-
vantes de pagamentos? 
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E sempre ele apresentava esses swifts? 
Interrogado:- Não necessariamente, só quando não conseguia localizar os valores.
Juiz Federal:- Quem não conseguia localizar os valores? 
Interrogado:- Na conta que a gente indicava às vezes a gente não conseguia locali-
zar os valores e aí eu requeria o recibo para que eu pudesse, como eu não tinha o  
controle das contas, para que eu pudesse fazer esse recebimento.
Juiz Federal:- São 5 aqui swifts, então teve mais pagamentos do que esses 5 swifts?
Interrogado:- Sim, teve.
Juiz Federal:- Quantificar o número de transações o senhor conseguiria? 
Interrogado:- Não, eu não posso, não quero dizer uma coisa que eu não me lembre  
realmente com certeza.
(...)
Ministério Público Federal:- Está certo. No caso da Braskem também, o senhor 
mencionou que o senhor encaminhava números de contas também para o se-
nhor Alexandrino, eram também essas contas no exterior?
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:- Certo. E depois era o senhor Alexandrino que en-
caminhava a comprovação dos pagamentos, os swifts?
Interrogado:- Sim. Eu nunca tratei com ninguém na Braskem a não ser o Ale-
xandrino.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046 –  
destaques nossos)

Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor fazia alguma outra atividade  
em relação a isso, à Brasken, ao senhor Alexandrino? 
Depoente:-  Eu retirava, posteriormente, quando o senhor Alberto pedia, al-
guns swifs, que era o comprovante de pagamento, ou seja, de depósito fora.
Ministério Público Federal:- Fora do país? 
Depoente:- Fora do país.
(trecho do depoimento de RAFAEL ANGULO LOPEZ, reduzido a termo no evento 553  
– destaques nossos)

Vale destacar que tais documentos comprovam inclusive a utilização 
da conta da KLEINFELD SERVICES pela BRASKEM, sendo que a mesma conta foi utili-
zada também pela ODEBRECHT para promover lavagem de valores mediante triangu-
lação da movimentação financeira, como demonstrado no capítulo anterior referente 
à lavagem transnacional de ativos (evento 3, ANEXO74, fls. 10/12).

Cabalmente comprovada a materialidade dos delitos de lavagem im-
putados mediante o serviço de doleiros, em operações do tipo dólar cabo com a 
utilização de contas no exterior titularizadas por offshores, verifica-se que restou 
igualmente comprovada a autoria de PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, 
ALEXANDRINO ALENCAR e MARCELO ODEBRECHT. 

Em seu interrogatório,  ALBERTO YOUSSEF  confirmou sua autoria, 
bem como a atuação de ALEXANDRINO ALENCAR como interlocutor da BRASKEM: 

Juiz  Federal:-  O  senhor  pode  me  esclarecer  agora  a  sua  relação  então  com  a  
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Braskem? Interrogado:- Na verdade, a relação com a Braskem vinha de 2006 por  
conta do senhor José Janene, que me apresentou o Alexandrino para que na época  
eu pudesse receber alguns valores que então a Braskem estava doando ao partido  
progressista,  e aí então criou-se esse relacionamento com o Alexandrino e com a  
Braskem.
Juiz Federal:- Alexandrino, Alexandrino Alencar? 
Interrogado:- Alexandrino Alencar.
Juiz Federal:- E isso começou em 2006 e foi até quando aproximadamente? 
Interrogado:- Olha, depois o senhor José faleceu e aí eu que fiquei nesse contato com  
o Alexandrino e o partido, na verdade eu continuei, dei sequência ao andamento  
desses valores.
Juiz Federal:- E até quando mais ou menos a Braskem efetuou esses pagamentos?
Interrogado:- Eu acho que o último pagamento deve ter acontecido em 2011, começo  
de 2012, pode ser.
Juiz Federal:- Nesses pagamentos feitos pela Braskem isso também beneficiava o se-
nhor Paulo Roberto Costa? 
Interrogado:- Olha, na verdade o partido progressista tinha um compromisso com o  
Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse 30% ele mandaria para o Paulo  
Roberto, e assim eu o fazia.
Juiz Federal:- Então desses valores que a Braskem repassava ao senhor parte tam-
bém ia para o Paulo Roberto Costa? 
Interrogado:- Ia para o Paulo Roberto Costa, por conta de que o partido tinha um  
compromisso com Paulo Roberto Costa de que tudo que se arrecadasse repassaria  
30% ao Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Na Braskem, com que executivos o senhor teve contato? 
Interrogado:- Eu tive contato só com o Alexandrino.
Juiz Federal:- O senhor tratou diretamente com ele esses assuntos relativos a esses  
pagamentos? 
Interrogado:- Na verdade eu tratei com ele relativo a esses pagamentos, mas sempre  
tinha a situação de que não era ele que decidia e sim o presidente da Braskem, no  
primeiro momento era o Gradim e no segundo momento, se não me engano, o José  
Carlos.
Juiz Federal:- O senhor teve contato direto com os presidentes? 
Interrogado:- Nenhum dos dois.
Juiz Federal:- Mas eu não entendi, o Alexandrino lhe dizia que ele tinha que obter  
autorização, alguma coisa? 
Interrogado:- Sim, sim.
Juiz Federal:- Para esses pagamentos? 
Interrogado:- Para que ocorressem essas doações.
Juiz Federal:- E esses pagamentos, o senhor menciona doações, mas essas são co-
missões também à semelhança do que eram os pagamentos da Odebrecht no caso  
das obras, o senhor pode me esclarecer? 
Interrogado:- O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação, ele nunca trata-
va isso como uma propina, nós entendíamos que era como propina, mas a empresa  
sempre tratou esse assunto como doação.
Juiz Federal:- Mas foi feita doação eleitoral registrada? 
Interrogado:- Não.
(...)
Juiz Federal:- Os seus contatos sobre pagamentos da Braskem era somente o senhor  
Alexandrino, é isso? 
Interrogado:- Somente o senhor Alexandrino.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento 1046)
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RAFAEL ANGULO LOPEZ,  ao ter  seu depoimento colhido em juízo, 
afirmou ter se dirigido à empresa BRASKEM tanto para entregar números de contas 
como  para  receber  swifts,  tratando  nestas  oportunidades  com  ALEXANDRINO 
ALENCAR, a mando de ALBERTO YOUSSEF.

Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de ter feito, a pedido do senhor Al-
berto Youssef, de ter se dirigido à empresa Brasken e ter entregado, ter entregue nú-
meros de contas para o senhor Alexandrino? 
Depoente:- Sim, eu levei algumas contas algumas vezes na Brasken, na Marginal Pi-
nheiros, em São Paulo, não me recordo o andar, entreguei pra ele pessoalmente.
Ministério Público Federal:- Essa atividade que o senhor fazia, quando o senhor ia  
entregar o número dessas contas o senhor ia a mando do senhor Alberto Youssef? 
Depoente:- A mando do senhor Alberto Youssef.
Ministério Público Federal:- E quando o senhor ia ao edifício da Brasken, o senhor fa-
lava diretamente com o senhor Alexandrino? 
Depoente:- Sim, senhora.
Ministério Público Federal:- E o senhor entregava diretamente a ele essas contas?
Depoente:- Exato. O senhor Alberto me entregava um envelope, a maioria das vezes  
lacrado, ele pedia pra entregar em mãos, eu me anunciava na recepção, posterior-
mente a secretária me atendia, me encaminhava ao senhor Alexandrino.
(trecho do depoimento de RAFAEL ANGULO LOPEZ, reduzido a termo no evento 553)

Já no que diz respeito à relação mantida entre ALBERTO YOUSSEF e 
ALEXANDRINO ALENCAR,  as declarações de RAFAEL ANGULO são no sentido de 
que estes se reuniam de forma eventual em restaurantes, flats e até mesmo na sede 
da  BRASKEM  com a finalidade de acertar o pagamento de propinas, ocasiões nas 
quais RAFAEL ÂNGULO era requisitado para levar pastas, documentos ou envelopes 
para ALBERTO YOUSSEF no local em que se encontrava com ALEXANDRINO.

Ministério  Público  Federal:-  Entendi.  E qual  era a relação entre  o senhor Alberto  
Youssef e o senhor Alexandrino? 
Depoente:- Eles tinham um relacionamento de algumas reuniões que eles faziam, às  
vezes fora, não no escritório do seu Alberto,  seu Alberto chegou a ir também na  
Braskem e eles se encontravam em restaurantes, em flats, eles almoçavam juntos, às  
vezes o seu Alberto me ligava me pedia pra levar a pasta dele ou algum documento  
que estivesse na mesa dele, ou algum envelope pra ele entregar para o seu Alberto  
no local que ele estava com o seu Alexandrino.
Ministério Público Federal:- Tá certo. E eles se encontravam com frequência? Depoen-
te:- Não, muita frequência, mas algumas vezes até umas duas vezes por mês, outras  
vezes passava três, quatro meses sem eu saber que se encontravam, pelo menos.
(trecho do depoimento de RAFAEL ANGULO LOPEZ, reduzido a termo no evento 553)

Da  mesma  forma,  PAULO  ROBERTO  COSTA, ao  ser  interrogado, 
também confirmou o  recebimento  das  vantagens  indevidas  através  de  ALBERTO 
YOUSSEF, em espécie e de modo dissimulado, e o papel de ALEXANDRINO ALEN-
CAR como representante da BRASKEM nestas operações de lavagem de dinheiro:

Juiz Federal:- No caso da Braskem, o senhor mencionou que o senhor foi membro do  
conselho, o senhor recebeu também valores de comissão, propina, da Braskem?Inter-
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rogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Esse era um acerto junto com aquele acerto da Odebrecht ou era uma  
coisa separada? 
Interrogado:- Esse, que eu me lembro, teve uma reunião em São Paulo onde eu parti -
cipei com o José Janene e com o Alexandrino, onde foi definido então um valor anual  
que seria pago para o PP e isso foram vários anos desse acordo, e a minha parte em  
relação à Odebrecht, que a maior acionista da Braskem é a Odebrecht, a minha par -
te também o Bernardo mencionou várias vezes que parte minha da Braskem estava  
sendo paga nessas contas do exterior, agora, além disso, era pago também aqui no  
Brasil para o PP.
(…)
Juiz  Federal:-  O senhor  Alberto  Youssef  também intermediava pagamentos  nesse  
caso da Braskem?
Interrogado:-  Ele teve contato também com algumas pessoas, acho que com o Ale-
xandrino, ele chegou a conhecer o Alexandrino, acho que ele teve contato também, e  
deve ter recebido, porque o Janene recebia,  então ele deve ter recebido parte da  
Braskem.
Juiz Federal:-  Mas o senhor recebia também propinas por intermédio do senhor Al-
berto Youssef, relativamente aos acertos da Braskem?
Interrogado:- O que o Alberto me pagava eu não tinha também esse tipo, nunca fiz  
esse tipo de controle, é provável que sim, é provável que sim.
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

Conforme acima destacado, ALBERTO YOUSSEF confirmou, em sede 
de interrogatório judicial (evento 1046), que foram repassadas vantagens indevidas 
pela BRASKEM para PAULO ROBERTO COSTA.

No tocante à atuação de MARCELO ODEBRECHT, é possível concluir 
que, na condição de executivo do Grupo ODEBRECHT e presidente do conselho de 
administração da BRASKEM, este comandou o pagamento das vantagens indevidas, 
tendo ALEXANDRINO ALENCAR agido com autorização do executivo. 

Nesta seara, observe-se que ROGÉRIO ARAÚJO, quando de seu in-
terrogatório, informou que os líderes empresariais de todas as empresas do Grupo 
ODEBRECHT se reportavam a  MARCELO ODEBRECHT,  especificamente quando da 
tomada de decisões importantes. O acusando explica conversa de e-mail,  em que 
MARCELO ODEBRECHT participa justamente por envolver os líderes empresariais da 
BRASKEM e de outra empresa do grupo:

“Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
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Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:-  Não,  porque...  informativo,  porque lá  na empresa a gente  costuma  
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... frequenta-
va muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas esse so-
bre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht Óleo e  
Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-
presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
(…)
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que o Marcelo ficava... não se envolvia diretamente  
nos negócios?
Interrogado:-  Não, ele não se envolve, mas às vezes ele tomava conhecimento das  
coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter ideia, ele era... im-
pactava muito o programa do governo, o governo queria muito investimento no Bra-
sil,  realmente foram feitos,  nós estamos investindo quase 3 bilhões na Bahia, nós  
não, nós, quando eu digo...
Juiz Federal:- Sim, perfeito.
Interrogado:- ... não é a engenharia industrial, eu estou falando pela... a engenharia  
industrial não tem nada a ver com isso.
Juiz Federal:- Quando você fala do contrato entre a Braskem e a Petrobras de forne-
cimento de nafta, o senhor teve alguma participação nisso?
Interrogado:-  Não tive, nenhuma. O que acontece é o seguinte, eu vi os e-mails lá  
que foram anexados, a Petrobras, ela gira muito com os executivos dela, então tem  
um executivo que hoje ele é, por exemplo, é gerente executivo da exploração e pro-
dução, nada impede que esse executivo seja transferido, seja um gerente executivo  
da área de engenharia, então tem gente que eu conhecia muito na área de engenha-
ria que vai para área de abastecimento, a Petroquisa, etc., às vezes eu estava lá, a  
pessoa me encontra, fala “Olha, Rogério, eu estou com um problema assim, assado”,  
eu tenho que escutar a pessoa, aí eu escutava, dizia “Olha, você sabe que eu não te-
nho nada a ver com isso, mas vou passar essa sua informação para dentro da em-
presa”, porque eu tinha que ser habilidoso com essas pessoas porque daqui a pouco  
ele voltava para área de engenharia, então eu fazia um trabalho de, vamos dizer as-
sim, usar um termo assim meio chulo, meio de campo né, para... mas eu não tinha a  
menor ingerência sobre isso.
Juiz Federal:- Então aqui no evento 3, anexo 33, eu tenho um e-mail do senhor Mar-
celo Bahia Odebrecht em 01/12/2011 e começa assim “A receita não está todo erra-
da. De fato a Petrobras importa para a petroquímica”, ele está respondendo aqui um  
e-mail do senhor, Rogério Araújo.
Interrogado:- Exato.
Juiz Federal:- Vou lhe mostrar aqui para o senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Não, esse mais... eu me lembro, é o seguinte, Excelência...
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Juiz Federal:- Por que Márcio Faria também estava sendo copiado?
Interrogado:- Ah, porque ele é meu chefe, entende? Minha ligação era sempre com o  
Márcio, mas aí eu não podia às vezes dar uma informação para o presidente sem ele  
também estar sabendo, então a gente fazia esse tipo de comunicação.
Juiz Federal:- Então o senhor se envolvia eventualmente nesses assuntos?
Interrogado:- Não envolvia, é como eu falei para o senhor, de jeito nenhum, eu escu-
tava a pessoa e passava, então, o que esse técnico da Petrobras me disse...  olha...  
nós... porque a Petrobras o que ela fez, ela reduziu muito o volume de nafta no Brasil  
lá por uma série de razões, ele disse que não tinha mais nafta para vender, etc., aí eu  
“está bom”... escutava, como eu falei para o senhor antes, e passava a informação,  
mas eu não interferia nisso em nada, a Braskem é outra empresa, tem outros sócios,  
tem outra governança, eu não tenho nada a ver com a Braskem, mas como eu estava  
ali dentro da Petrobras, imagina, a pessoa vem me procura, quer dar uma informa-
ção, me conceituar um problema, eu tenho que ouvir a pessoa, não posso chegar e  
dizer “oh, isso não é comigo, tchau e benção”, não podia fazer isso.
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:- Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem,  
também LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo...”
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105)

Corrobora as declarações de ROGÉRIO ARAÚJO conversa de e-mail, 
anexada à denúncia (evento 3, ANEXO33),  mantida entre CARLOS FADIGAS, então 
presidente da BRASKEM, ROGÉRIO ARAÚJO e  MARCELO ODEBRECHT,  datada de 
23/11/2011. Nela, os executivos debatem justamente a veracidade da alegação acerca 
da necessidade de importação pela PETROBRAS de nafta para que a demanda da 
BRASKEM fosse atendida. Constata-se que o denunciado possuía amplo conhecimen-
to acerca do tema, o que comprova sua ciência acerca dos negócios realizados pela 
BRASKEM e sua anuência com o pagamento das vantagens indevidas pela empresa, 
uma vez que evidente o controle por si exercido na empresa.

A atuação efetiva de  MARCELO ODEBRECHT enquanto conselheiro 
da BRASKEM foi confirmada pela testemunha EDMUNDO AYRES:

“Defesa:-  O senhor poderia nos dizer como era a atuação de Marcelo Odebrecht  
como presidente do conselho de administração da Braskem, no período em que o se-
nhor foi conselheiro?
Depoente:-  A presença bastante atuante e sempre buscando o melhor para a  
Braskem, como é o dever de qualquer conselheiro.”
(trecho do depoimento de EDMUNDO AYRES, reduzido a termo no evento  
799).

O mesmo foi declarado pelo colaborador PAULO ROBERTO COSTA, 
segundo o qual em todas as reuniões das quais participou relacionadas à BRASKEM, 
MARCELO ODEBRECHT demonstrou amplo conhecimento acerca dos temas relacio-
nados à empresa, tendo sido bastante participativo. Informou, ainda, que MARCELO 
ODEBRECHT  possivelmente tenha participado de reunião realizada pelo ex-Diretor 
de Abastecimento e BERNARDO GRADIN em que foram solicitados descontos no 
preço  de  nafta  a  ser  estabelecido  na  renovação  do  contrato  celebrado  entre  a 
BRASKEM e a PETROBRAS, no ano de 2009 (evento3, ANEXO41), e que “encaminhava 

  346/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

o presidente da BRASKEM” para tratar desse assunto: 

“(…) Juiz Federal:- O senhor mencionou antes dos presidentes da Braskem e o senhor  
Alexandrino, essa negociação desses percentuais o senhor se recorda se eles partici-
param dessa negociação?
Interrogado:- Nessa reunião era só o Alexandrino, eu e o Janene.
Juiz Federal:- Não da propina, mas da negociação dos preços aqui da Nafta, do con-
trato?
Interrogado:- Ah não, depois sim, sim, participaram.
Juiz Federal:- O Alexandrino também?
Interrogado:- Não, não, os diretores, os presidentes da Braskem, o Alexandrino não,  
aí eram os presidentes que participavam da reunião comigo.
Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor saberia me dizer se ele partici-
pou de reuniões tratando desse assunto?
Interrogado:- Comigo não, comigo participavam os presidentes das empresas, os que  
eu citei aí, os 3 presidentes aí.
Juiz Federal:- Tratando da questão do preço da Nafta ele nunca tratou com o senhor,  
em reuniões ou...?
Interrogado:- O...
Juiz Federal:- Marcelo Odebrecht.
Interrogado:- Não me recordo, porque não era função dele, ele encaminhava o presi-
dente da Braskem para tratar comigo.
(…)
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor Marcelo Odebrecht demonstrava ter co-
nhecimento amplo sobre o que acontecia na Braskem?
Interrogado:-  Possivelmente sim, por ser presidente do conselho sim, mas eu nunca  
conversei com ele, nem ele me tocou nunca em nenhum assunto relativo a esse pro-
cesso de ilícitos.
Ministério Público Federal:-  Não, não, eu estou perguntando do que acontecia na  
Braskem, se ele demonstrava ter bastante conhecimento, ser bastante participativo,  
se ele conhecia, demonstrava conhecimento?
Interrogado:- Como presidente do conselho da Braskem sim, porque essa reunião de  
conselho era dos acionistas da Braskem, a Odebrecht era a acionista principal e a Pe-
trobras era a segunda acionista da Braskem, o resto eram ações de bolsa, obviamen-
te que como presidente do conselho ele deveria conhecer com profundidade a com-
panhia não é?
(trecho de interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento  
1046)

QUE, de fato o pleito da BRASKEM foi atendido, nos termos do que foi sugerido por  
BERNARDO GRADIN; QUE, no tocante a participação de MARCELO ODEBRECHT nes-
sa reunião, acha possível que isso tenha ocorrido, considerando que o mesmo era o  
presidente do Conselho; QUE, diz nunca ter tratado do assunto propina diretamente  
com MARCELO; QUE nas reuniões das quais participou MARCELO sempre era bastan-
te atuante e informado quanto aos assuntos ligados a BRASKEM (trecho do termo de  
declarações de PAULO ROBERTO COSTA perante a Polícia Federal, juntado ao evento  
3, ANEXO 41).

Observa-se, neste sentido, que MARCELO ODEBRECHT compareceu 
à sede da PETROBRAS por diversas vezes durante o ano de 2009 (evento 3, ANE-
XO39), inclusive poucos dias depois que a pretensão contratual da BRASKEM não foi 
acolhida pela Diretoria Executiva da Estatal, sendo que, dias depois, em virtude da in-
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fluência de PAULO ROBERTO COSTA, esta decisão foi revertida pelo órgão, autori-
zando-se a contratação como pretendida pela BRASKEM. Tal fato restou comprovado 
pelos e-mails trocados entre GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, funcionário da 
PETROBRAS, e HARDI SCHUCK, diretor da BRASKEM, em que o primeiro informa, na 
data de 13/03/2009, isto é, no dia em que realizada a primeira reunião da Diretoria 
Executiva, que a renovação do contrato celebrado entre a BRASKEM e a PETROBRAS 
havia sido aprovada pelo órgão, mas os valores de piso e teto para o preço a ser pra-
ticado haviam sido alterados (evento 3, ANEXO149, p. 71 a 73):
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Ainda, há, na agenda de PAULO ROBERTO COSTA, anotação acerca de 
reunião a ser realizada com MARCELO ODEBRECHT e BERNARDO GRADIN, diretor 
da BRASKEM, cuja pauta respeitava as negociações acerca da renovação do contrato 
de compra e venda da BRASKEM. Note-se que a reunião foi realizada em 20/03/2009, 
ou seja,  depois da reunião da Diretoria Executiva em que o assunto foi  discutido 
(evento 3, ANEXO40, p. 1-2):
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Conforme anteriormente referenciado no tópico atinente à corrup-
ção em favor da BRASKEM, a testemunha GUILHERME PONTES GALVÃO DE FRANÇA 
informou que as tratativas foram efetivamente reabertas depois da reunião da Direto-
ria Executiva, a pedido de  PAULO ROBERTO COSTA, sendo a pauta da reunião de 
13/03/2009 alterada retroativamente:

Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda se depois dessa decisão da diretoria  
executiva ocorrida no dia 12, foi determinada o reinício, apesar da decisão da direto-
ria executiva, se houve alguma ordem por parte do Senhor Paulo Roberto Costa, de  
reiniciar as tratativas para que se obtivesse um percentual inferior ao determinado  
pela diretoria executiva?
Depoente:- Veja bem, até essa série de (ininteligível) que começaram em julho e tal,  
eu não tinha muita informação do que aconteceu nesse período de 12 de março até  
02 de abril. Mas assim, depois, já lendo os depoimentos e tendo conversado com o  
Francisco Pais e com o Hélio Shiguenobu, que a gente viu o seguinte,  como que a 
pauta foi então determinada 97%, 103% isso nunca foi registrado, pelo que eu  
entendo, aí o então assistente do diretor, o Francisco Pais, ele falou para o di-
retório:- “Mas temos que desbloquear a pauta para que a área lá (ininteligí-
vel) possa fazer alteração.”, ou seja, botar o 97% e o 103%. O diretor Paulo en-
tão teria determinado que a pauta não fosse desbloqueada, informando que  
ele ia reanalisar a situação. Depois o diretor então demandou ao (ininteligível), ao  
gerente-executivo, através do Francisco Pais, que a gente fizesse outras simulações  
de piso e teto e seria apresentado, seria atuado de contrapartidas para serem negoci-
adas com a BRASKEM Quattor, esse ponto a gente teve conhecimento, esse ponto an-
terior de bloqueia pauta, desbloqueia (ininteligível) a gente não ficou sabendo, o as-
sunto meio assim no ar para nós isso que eu falei aqui, foi porque agora eu já con-
versei com o Francisco Pais, vi os depoimentos dele, ele esclareceu esses pontos. E aí  
nós fizemos, nesse intra a BRASKEM mandou uma outra oferta, que era ainda pior do  
que a que não tinha sido aprovado no (ininteligível), a gente analisou e falou:- “Olha,  
a oferta está pior.”, e apresentamos lá uma lista de pontos que estavam sendo discuti-
dos com a BRASKEM, que eram eventuais contrapartidas aí para serem discutidas  
(ininteligível) de gasolina, de contrapartida em petroquímico para companhia do sis-
tema, algumas penalidades de multa que estavam em negociação, enfim. Nós lista-
mos uma série de coisas e mandamos para o diretor. E aí a gente no dia lá, já no fi-
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nal de março né, o Diretor Paulo então, ele pediu de novo através do Pais, que a  
BMC colocasse o piso, mantivesse o piso em 92,5%, botasse o teto em 105% e  
incluísse algumas contrapartidas daquela lista que a gente tinha feito, que ele  
iria levar o assunto para a DE de novo. Nós implementamos isso que ele fez,  
então nós soubemos depois, na reunião do dia 02, e aí a gente soube que na  
reunião do dia 02 esse tema teria sido aprovado, aí eu não sei aí...  O Doutor  
Hélio pode esclarecer melhor, até se esse tema, no depoimento dele, ele acha que  
esse tema já pode ter sido levado como um fato decidido, ele só fez alteração lá, isso  
aí eu não sei o que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Está certo.
Depoente:-Aí eu sei que nós recebemos depois orientação, foi aprovado 92,5% de  
piso e teto de 105% e incluso as contrapartidas para serem negociadas, mas apro-
vando a fórmula de preço.
Ministério  Público  Federal:-  Certo.  Essas  contrapartidas  que  o  senhor  mencionou  
para serem negociadas, elas seriam negociadas depois da assinatura do contrato, é  
isso?
Depoente:-Foi aprovado assim. 
Ministério Público Federal:-  Tá. Um último ponto, o senhor mencionou em alguns  
momentos, a questão da elaboração da ata, da reunião executiva, que o senhor falou  
que o senhor teve conhecimento dos percentuais aprovados, mas isso demorou para  
ser formalizado. Esse procedimento adotado nesse caso destoou do padrão que o se-
nhor estava acostumado?
Depoente:-Mudar de decisão, modificação, é normal, agora o que foi me pare-
ce um pouco atípico, eu peço, por favor,  que depois vocês certifiquem esse  
ponto com o assistente do diretor que aqui entrar, que tem expertise nesse ne-
gócio de como a pauta foi na diretoria e depois com o Doutor Hélio Shigueno-
bu também, que ficou 1 mês a pauta, praticamente 1 mês, 12 de março a 02  
de abril, 20 dias, vinte e poucos dias, a pauta bloqueada sem ter sido feita al -
teração de 97% e 103%. E depois ela foi aprovada na reunião do dia 02 ela foi  
aprovada com a data do dia 12 de março, ou seja, como se não tivesse aconte-
cido esse intervalo de tempo. E aprovada no dia 12 de março com o teto de  
105% e mantido o piso em 92% e com a introdução de algumas contraparti-
das daquela lista que a gente tinha mandado de possíveis contrapartidas para  
serem negociadas.  Aí  realmente quer  me parecer  que não era um assunto  
100% assim padrão, né?
(trecho do depoimento de GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, reduzido a termo  
693)

Conclui-se,  portanto,  que  PAULO ROBERTO COSTA interferiu,  em 
favor da BRASKEM, nas negociações atinentes à renovação do contrato de compra e 
venda  de  nafta,  mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  oferecidas  e 
efetivamente pagas pela empresa, tendo MARCELO ODEBRECHT se reunido com o 
diretor  a  fim  de  que  fosse  a  primeira  deliberação  da  Diretoria  Executiva  –  que, 
inclusive, não foi oficialmente registrada em ata – alterada.

Face ao acima exposto, demonstrada, para além de qualquer dúvida 
razoável, a materialidade e autoria da prática dos delitos de lavagem de dinheiro em 
favor da BRASKEM, através de depósito de valores indevidos em contas-correntes 
mantidas no exterior, titularizadas pelas  offshores  SUPER NE PTW LTD e WELL EASE 
INDUSTRIES  LTD,  requer-se  a  condenação  de  MARCELO  ODEBRECHT, 
ALEXANDRINO ALENCAR, ALBERTO YOUSSEF  e  PAULO ROBERTO COSTA,  pela 
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prática, por cinco vezes, do delito positivado no art. 1º, da Lei nº 9613/98.

3.5.2.3 Dos delitos de lavagem de dinheiro relacionados ao Con-
sórcio OCCH

A denúncia narra, ainda, a prática, por oito vezes, do delito de lava-
gem de capitais, tipificado no art. 1º da Lei 9613/98 por  MARCELO ODEBRECHT, 
MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO,  PAULO BOGHOSSIAN, EDUARDO FREITAS FI-
LHO e CELSO ARARIPE131, através da celebração de contrato fraudulento de consulto-
ria de número BR/ES-182/2007 entre o CONSÓRCIO OCCH, composto pelas empre-
sas  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO 
CAMARGO CORRÊA e HOCHTIEF DO BRASIL S.A, e a empresa  SUL BRASIL CONS-
TRUÇÕES LTDA/FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA. O objeto do contrato cor-
respondia à prestação de supostos serviços de consultoria e assessoria técnica espe-
cializada em comissionamento para elaboração de planejamento e acompanhamento 
das atividades de Condicionamento, Assistência à Operação, Transferência das Insta-
lações e Garantia, relacionados à construção da Sede Administrativa de Unidades da 
PETROBRAS  em Vitória/ES, objeto do  Contrato nº 0801.0028225.06.2,  celebrado 
pelo consórcio contratante e a estatal.

Em um primeiro momento, o instrumento apresentava prazo inicial 
de 360 dias e valor de R$1.200.000,00 sendo que, após celebração de termo aditivo 
em 20/08/2013,  com efeitos retroativos, o prazo contratual foi estendido até a data 
de 31/11/2013, sendo a remuneração concernente aos serviços prestados no período 
entre 09/08/2011 e 09/11/2013 equivalente a R$ 2.700.000,00. Foram realizados oito 
pagamentos pelo CONSÓRCIO OCCH à empresa contratada, totalizando o valor líqui-
do de R$ 3.576.439,13.

Em verdade, os executivos objetivavam o repasse de valores indevi-
dos ao então funcionário da PETROBRAS CELSO ARARIPE, em razão da aprovação 
dos aditivos de valor nº 10 e 12, celebrados pelo consórcio com a estatal, respectiva-
mente, em 09/09/2010 e 06/06/2011 (evento 3, ANEXOS 144-145). 

A materialidade do delito restou comprovada pelo contrato fraudu-
lento de número BR/ES-182/2007, bem como por seu termo aditivo (evento 3, ANE-
XOS 142 e 231). Observe-se que referidos documentos encontram-se assinados pelo 
representante da ODEBRECHT Carlos José Vieira Machado da Cunha, o qual é acom-
panhado por PAULO BOGHOSSIAN no contrato original, conforme demonstra a com-
paração de assinaturas entre os documentos em comento (evento 3, ANEXOS 142 e 
231) e o contrato celebrado pelo consórcio com a PETROBRAS (evento 3, ANEXO137).

Em adição, a quebra do sigilo fiscal da empresa comprova o paga-
mento, pelo CONSÓRCIO OCCH, de R$ 3.810.803,54, durante os anos de 2010 e 2013, 
conforme demonstra a IPEI nº PR20150015, elaborada pela Receita Federal do Brasil 
(evento 3, ANEXO232). No mesmo sentido colocam-se os resultados da quebra de si-
gilo bancário da pessoa jurídica em questão, o qual demonstrou o recebimento do 

131O feito foi desmembrado em relação aos denunciados PAULO BOGHOSSIAN, EDUARDO FREITAS 
FILHO E CELSO ARARIPE, conforme decisão inserta no evento 1047.
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valor líquido de R$ 3.576.439,13 proveniente do CONSÓRCIO OCCH no interregno 
entre  20/12/2010 e  04/10/2013,  conforme ilustra a tabela abaixo e demonstra o 
Laudo nº 1.441/2015-SETEC/SR/DPF/PR elaborado pela Polícia Federal  – evento 3, 
ANEXO234:

Objetivando comprovar a prestação de serviços apta a justificar o pa-
gamento dos valores acima identificados, EDUARDO FREITAS FILHO juntou, quando 
de sua defesa prévia (evento 122), documentos supostamente comprobatórios de sua 
consultoria. Não obstante, a documentação apresenta datas que variam entre os anos 
de 2010 e 2012, deixando a descoberto o repasse de R$2.533.950,00 – corresponden-
te ao valor bruto de R$ 2.700.000,00 – em 04/10/2013.

Não é plausível a alegação do acusado, em sede de interrogatório ju-
dicial (evento 1106), de que tal pagamento teria sido efetuado em razão da aprova-
ção, pela PETROBRAS, no ano de 2013, de pleito formulado pelo consórcio que deu 
origem a aditivo contratual que aumentou em, aproximadamente, 90 milhões o valor 
do contrato, uma vez que sequer um documento comprova a atuação da SUL BRA-
SIL/FREITAS FILHO nesta época.

A materialidade do delito restou comprovada, ainda, pelo depoimen-
to de DALTON AVANCINI, ex-presidente da CAMARGO CORREA, em que o colabora-
dor confirmou o pagamento de propina em favor de CELSO ARARIPE, através de con-
trato de consultoria fraudulento celebrado entre o CONSÓRCIO OCCH e a empresa 
SUL BRASIL/FREITAS FILHO:

Ministério Público Federal:- Com relação a uma obra que houve no prédio adminis-
trativo da Petrobrás em Vitória, o senhor se recorda?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda do pagamento de propina em favor  
do funcionário Celso Araripe?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor pode contar o que o senhor sabe, como foi ope-
racionalizado, a que se deveu?
Depoente:- Tem duas coisas distintas aí, quer dizer, uma era o pagamento para o Re-
nato Duque nesse projeto que foi até mencionado pelo Barusco em alguns dos depoi-
mentos dele, é que nunca foi tratado isso comigo, não sei se isso em algum momento  
até com Eduardo Leite se chegou a se tratar especificamente dessa obra. Acho que  
vale ressaltar, essa obra era uma obra um pouco menor dentro das obras de óleo e  
gás, ela era uma obra de (...). E ela acabou ficando ligada a essa diretoria especifica-
mente por causa do cliente, porque ela não era uma obra com as características das  
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DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR
1 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 20/12/10 CONSORCIO OCCH 187.700,00
2 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 16/06/11 CONSORCIO OCCH 548.817,49
3 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 20/07/11 CONSORCIO OCCH 37.874,28
4 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 05/09/11 CONSORCIO OCCH 170.609,81
5 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/11/11 CONSORCIO OCCH 54.700,18
6 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 14/11/11 CONSORCIO OCCH 17.329,10
7 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 09/02/12 CONSORCIO OCCH 25.458,27
8 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 04/10/13 CONSORCIO OCCH 2.533.950,00

TOTAL R$ 3.576.439,13
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obras de óleo e gás, era uma obra de edificação, mas relativo a isso, esse consórcio  
então tinha uma autonomia até um pouco maior do que os consórcios normalmente  
tinham, ele era um consórcio que, por ter essas características de uma obra menor e  
diferente, eles tinham um nível de alçada do diretor da Camargo que cuidava desse  
contrato até um pouco maior, ele resolvia coisas do consórcio. Então, com relação ao  
pagamento para o Renato Duque, que Barusco mencionou, eu não sei como é que foi  
feito pela Camargo, não sei se houve esse acordo depois, não sei se isso foi mencio-
nado alguma vez, se o Barusco alguma vez cobrou a Camargo sobre isso. Mas espe-
cificamente com relação a esse pagamento na obra, quer dizer (…) 
Ministério Público Federal:- Essa obra de Vitória, do prédio?
Depoente:- Foi mencionado por mim, pelo dirigente da Camargo na época, que ha-
veria um pagamento que seria feito pelo consórcio, quem faria o pagamento era o  
consórcio não era a Camargo.
Ministério Público Federal:- Mas esse consórcio era formado por quem, o senhor se  
recorda?
Depoente:- Pela Camargo, pela Odebrecht e pela Hochtief.
Ministério Público Federal:- Pode prosseguir.
Depoente:- E esse funcionário trouxe a mim que haveria, que estava sendo tratado  
este pagamento, me informando disso, e de certa forma eu autorizei, eu aprovei que  
isso continuasse a ser tratado pela obra pra que fosse feito esse pagamento.
Ministério Público Federal:- Esse consórcio, como era feita a gestão dele, a chefia, as  
ordens?
Depoente:- Ele era um consórcio liderado pela Odebrecht, quer dizer, ele tinha um lí-
der local lá que era o responsável.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem era o líder?
Depoente:- Num dado momento era o senhor Boghossian.
Ministério Público Federal:- O senhor Paulo Boghossian?
Depoente:- O Boghossian era o líder. A Odebrecht tinha a liderança e ele era o repre-
sentante da Odebrecht e que acabava por ter a liderança do consórcio.
Ministério Público Federal:- E nesse assunto dessa propina que o senhor falou ele  
teve conhecimento?
Depoente:- Eu nunca tratei isso com ele, isso foi tratado no âmbito do consórcio, eu  
acredito que ele tinha conhecimento porque o funcionário da Camargo que me trou-
xe, falou que o consórcio estaria realizando o pagamento dessa propina.
Ministério Público Federal:- E ele informou para o senhor que a decisão foi tomada  
por quem?
Depoente:- Pelo consórcio, os líderes do consórcio tomaram a decisão que eles iriam  
fazer essa tratativa com o funcionário da Petrobrás.
Ministério Público Federal:- E o senhor sabe como foi feito esse pagamento, foi infor-
mado ao senhor?
Depoente:- Depois, eu vim a saber que, eu não me recordo exatamente em que data  
precisamente, mas que foi utilizada uma empresa pra fazer esses pagamentos.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de qual empresa?
Depoente:- Foi falado pra mim, a Sul Brasil, que ela seria a empresa utilizada pra es -
ses pagamentos.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de quem era essa empresa Sul Brasil,  
o senhor teve conhecimento?
Depoente:- Não, nunca tive contato.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor mencionou, no entanto, propinas ao senhor Celso Araripe?
Depoente:- Sim. Quando, como eu comentei, em 2010 foi trazido a mim pelo nosso  
diretor do contrato, que era na época o senhor Garbor, que haveria esse pagamento  
ao senhor Celso Araripe.
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Juiz Federal:- E esse pagamento era em decorrência do contrato ou de aditivos, ou do  
que?
Depoente:- Não, era com objetivo de (...). A obra tinha uma série de problemas com  
esses aditivos aí, era de dar celeridade  a esses aditivos que estavam em andamento.
Juiz Federal:- Aos aditivos então, não ao contrato?
Depoente:- Não ao contrato, o contrato já estava do meio para o fim até nessa fase.
(trecho do depoimento de DALTON AVANCINI, reduzido a tarmo no evento 553)

EDUARDO HERMELINO LEITE,  então vice-presidente da  CAMARGO 
CORREA, ao ter seu depoimento colhido em juízo também confirmou a existência de 
pagamentos de vantagens ilícitas no tocante à participação do CONSÓRCIO OCCH na 
obra da Sede Administrativa da PETROBRAS.

Ministério Público Federal:- Então, só retomando, o senhor teve conhecimento de pa-
gamento de propina pelo consórcio OCCH à Petrobras?
Depoente:- Eu recebi essa informação internamente na Camargo quando do evento  
da operação Lava Jato foi pedido um levantamento de todos os contratos existentes  
da Construções e Comércio Camargo Correa que envolvesse pagamento de propina,  
esse foi um dos contratos que foi trazido à baila como sendo um contrato que envol-
via pagamento de propina.
Ministério Público Federal:- Quem informou isso ao senhor?
Depoente:- Isso foi trazido pelo diretor de operações, Paulo Augusto, à época do iní-
cio da operação Lava Jato, e validado pelo, à época diretor de operações e hoje presi-
dente, Dalton Avancini, que confirmou que os contratos existentes junto ao CCH de  
duas empresas que foram apresentados eram destinadas a pagamento de propina.
Ministério Público Federal:- Certo. E, bom, o senhor pode detalhar como foi informa-
do, como foi operacionalizado esse pagamento de propina, o que o senhor teve co-
nhecimento?
Depoente:- Eu só tive conhecimento após a operação e no processo de elaboração da  
colaboração, tanto da minha parte quanto da empresa, que à época estava sendo  
negociado, esse contrato foi trazido à baila.
Ministério Público Federal:- Como foi operacionalizado?
Juiz Federal:- Não, doutora, aí se não tem conhecimento direto acho que não é o  
caso, se ele tem conhecimento depois dos fatos.
Ministério Público Federal:- Sim, mas o...
Juiz Federal:- Foi informado pelo doutor Dalton para o senhor?
Depoente:- Exato.
Ministério Público Federal:- Sim, mas o senhor teve, o senhor analisou esses contra-
tos?
Depoente:- Então, na hora que esses contratos foram trazidos, eram contratos  
de consultoria, nesses contratos de consultoria apresentavam objetos que ti-
nham realmente,  se  foi  possível  identificar  que eles  tinham inconsistência,  
mas não participei, felizmente ou infelizmente, não participei da época do que ocor-
reu no âmbito destes contratos.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que houve celebração de contratos  
de consultoria no âmbito desse contrato para construção do prédio administrativo de  
Vitória, é isso?
Depoente:- Isso, essa informação que foi trazida para elaboração até da colaboração.
Ministério Público Federal:- Esses contratos são os contratos que foram firmados com  
a Sul Brasil e com a EIP?
Depoente:- É isso, essas empresas que me foram fornecidos os contratos que tinham  
essas irregularidades.
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Ministério Público Federal:-  O senhor mencionou que o senhor analisou esses  
contratos de consultoria, é isso?
Depoente:-  Isso. Após um depoimento que eu prestei junto à Polícia Federal,  
posteriormente me foi fornecido maiores, eu busquei maiores detalhes e dis-
cuti esses maiores detalhes, e aí eu fiz uma análise sobre o conteúdo daqueles  
contratos e realmente o conteúdo dos contratos não era compatível com rela-
ção ao tipo de serviço que tinha se oferecido a prestar, e até desconhecia esse  
tipo de contrato no mecanismo empresarial que a gente trabalha há mais de  
20 anos.
Ministério Público Federal:- Por que o senhor achou que esses contratos não ba-
tiam, não eram compatíveis?
Depoente:- Porque eu tinha a efetiva declaração interna de qual foi a finalida-
de que foram utilizados os contratos, então esse é o primeiro momento; no se-
gundo momento, foi por causa do escopo contratual divergente daquilo que se  
apresentava como resultado do trabalho, isso até foi consignado em depoi-
mentos...
Ministério Público Federal:- Por que ele era diferente, por que o escopo contratu-
al era diferente?
Depoente:- Porque, por exemplo, um dos contratos estabelecia o escopo contra-
tual era elaboração de pleitos, auxílio na elaboração de pleitos, e o outro con-
trato falava que era relativo a, deixa só me vir a palavra, a um start-up de al-
guns serviços prediais que tinham que ser, ar condicionado, esse tipo de coisa,  
e na verdade as duas consultorias falam que apresentaram o mesmo trabalho,  
elaboração de pleitos de forma oral, inclusive, que eu desconheço mecanismo  
de você elaborar um estudo para formação de pleito, que é de prazo, custo, de  
forma oral, normalmente isso é um trabalho significativo que tem que ser fei-
to de estudos de engenharia para você chegar às diferenças existentes.
Ministério Público Federal:-  Só para eu entender, para que esse contrato que o  
senhor está me falando, esses contratos deveriam ser, a prestação desse servi-
ço deveria ter suporte documental ou...
Depoente:- Extremamente  consolidado,  porque  você  está  falando de  pleitos  
numa obra de grande porte, então eu não vejo como ser isso feito de forma  
oral.
Ministério Público Federal:- E o senhor teve conhecimento também de qual teria  
sido o beneficiário desses pagamentos, lhe foi dito qual o funcionário?
Depoente:- Me foi informado internamente que isso iria para o gerente da Pe-
trobras, de nome Celso Araripe.
Ministério Público Federal:- Certo. Só para ficar bem claro, essa observação que  
o senhor fez em relação às consultorias, ela abrange tanto a consultoria com a  
Sul Brasil quanto com a EIP?
Depoente:- Exato.
(trecho do depoimento de EDUARDO HERMELINO LEITE, reduzido a termo no evento  
654, grifos nossos).

O depoimento do colaborador evidencia a natureza fraudulenta do 
contrato através da incompatibilidade entre o objeto contratual do instrumento cele-
brado pelo CONSÓRCIO OCCH e a SUL BRASIL/FREITAS FILHO (serviços de “start-
up”) e os serviços alegadamente prestados (auxílio na elaboração de pleitos para a 
PETROBRAS).

Note-se que referida divergência entre o escopo contratual e os ser-
viços supostamente prestados também resta evidenciada pela análise dos depoimen-
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tos prestados pelas testemunhas de defesa LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO e FLÁ-
VIO POSSOLO GOULART:

LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO: Juiz Federal: O Juízo tem alguns esclarecimen-
tos. O Senhor Eduardo Freitas, que o senhor mencionou, ele prestou o serviço de as-
sessoria então, nessas reivindicações do consórcio junto à PETROBRAS, é isso?
Depoente: Isso.
Juiz Federal: Ele prestou algum outro tipo de serviço?
Depoente: Não me recordo, comigo ali era isso que nós fazíamos.
Juiz Federal: O contrato que foi feito com o consórcio... Ou até antes de perguntar  
isso ao senhor, o senhor sabe quem indicou ele para prestar essa assessoria para o  
consórcio?
Depoente: Não, não sei.
Juiz Federal: O senhor sabe como o consórcio chegou até ele, como descobriu que era  
um... Sei lá, tinha alguma especialidade nessa área?
Depoente: Não.
Juiz Federal: O senhor conhece outros serviços que ele tenha prestado junto a PE-
TROBRAS para sua empresa ou para outras empresas?
Depoente: Não, para minha empresa não e também para as outras empresas eu não  
me recordo não.
Juiz Federal: Só um minutinho aqui. O senhor sabe me descrever exatamente o que  
ele fez? O senhor mencionou que ele prestou essa assessoria e que tinha reivindica-
ções da empresa que não eram atendidas. Não sei se eu entendi direito, mas pelo  
que eu entendi que o senhor disse, o papel dele foi importante para que essas reivin-
dicações fossem atendidas, foi isso que o senhor disse?
Depoente: Isso, para que elas fossem analisadas na PETROBRAS, no viés para real-
mente esclarecer a justificativa nossa da reivindicação.
Juiz Federal: Mas o que ele fez de diferente, o que foi essa assessoria, o que... Qual  
que é a diferença da reivindicação que a empresa apresentou e não foi atendida e o  
trabalho que ele fez, que significou e que acabou ajudando para ser atendida?
Depoente: Um dos exemplos que ele falou, que não adiantava você colocar as reivin-
dicações falando que tudo era problema da PETROBRAS, você tinha que colocar qual  
era o seu problema também nas reivindicações, assumir a sua parte, o consórcio as-
sumir a parte dele também e ele sempre frisava isso para nós, porque não é... Os pro-
blemas que ocorrem em uma obra não são 100% imputados ao cliente, então teria  
que ser apresentado uma reivindicação contemplando isso também. E também os  
termos que nós usávamos para emissão da justificativa, de improdutividade, usar  
onerosidade excessiva. E tinham vários termos que eram trocados na minuta.
(…)
Juiz Federal: Consta aqui do contrato, o contrato do consórcio com a empresa dele,  
com a Sul Brasil, diz lá que o objeto é prestação de serviços de consultoria e assesso -
ria técnica especializada em comissionamento para elaboração de planejamento e  
acompanhamento das atividades de condicionamento, assistência e operação, trans-
ferência das instalações e garantia, relacionados a construção da sede administrativa  
da unidade da PETROBRAS em Vitória. O senhor sabe... Eu não sou da área dos se-
nhores, mas o senhor sabe me traduzir o que esse contrato estava dizendo?
Depoente: Eu sei explicar o que é o comissionamento, como eu já tinha falado, a  
complexidade nas instalações dessa obra era muito grande, também tinha a preocu-
pação do comissionamento, porque o comissionamento tem uma fase inicial que faz  
o comissionamento dos projetos, para ver se todos os sistemas estão interligados, se  
eles estão conversando para depois ir em campo fazer. Então, isso é um serviço que  
demora e geralmente é feito por uma consultoria externa, esse comissionamento é  
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acompanhado por uma consultoria externa. Eu já trabalhei em muitas obras de data  
center, isso é bem complexo e eu já acompanhei essa evolução em outras obras, en-
tão eu acredito que tinha uma preocupação sim do consórcio nesse sentido.
Juiz Federal: E  alguém prestou esses serviços para o consórcio? Comissionamento  
para elaboração do planejamento e acompanhamento das atividades de condiciona-
mento, assistência e operação?
Depoente: Eu lembro que foram solicitadas propostas, mas como eu não era da área  
de instalações, a outra equipe de instalações era uma equipe bem grande e eles que  
tomavam conta dessa parte, inclusive tinha um gerente específico para instalações.
Juiz Federal: Quem que era esse gerente?
Depoente: Era o Antônio, Engenheiro Antônio.
Juiz Federal: Sabe o nome completo, não?
Depoente: Ah agora eu não me recordo.
Juiz Federal: Esse assunto o senhor não discutiu com o Senhor Eduardo Freitas?
Depoente: Não, não.
Juiz Federal: E o senhor sabe me dizer por que o contrato do consórcio com a Sul  
Brasil tinha esse objeto?
Depoente: Eu também não sei, não sei.
(trecho do depoimento de LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO, reduzido a termo no  
evento 801).

FLÁVIO POSSOLO GOULART:  Juiz Federal:- O senhor mencionou o senhor Eduardo  
Freitas, da empresa Sul Brasil Freitas Filhos, é isso?
Depoente:- Positivo.
Juiz Federal:- Ele atuou nesses, ele atuou de alguma forma, a empresa dele, nesses  
aditivos, na apresentação dessas propostas ou subsidiando de alguma forma o Con-
sórcio?
Depoente:- Sim, sim. Tivemos, nós tínhamos reuniões periódicas, não me lembro qual  
a frequência, durante alguns meses e ele como um ex-funcionário da Petrobras tra-
balhava como consultor e nos orientava a melhor forma de conduzir as negociações  
com a Petrobras, porque a equipe que nos fazia frente na Petrobras era muito bem  
preparada, muito bem estruturada, e não era uma tarefa fácil conseguirmos um pre-
ço justo para alterações propostas de uma obra de preço global.
Juiz Federal:- A contratação da empresa dele, ou dele, foi especificamente para esses  
aditivos ou ele fez outros serviços na obra?
Depoente:- Não, não, só tenho contato e conhecimento de reuniões sobre aditivos e  
pleitos, e cartas ou textos que nós escrevíamos procurando aprovação de méritos jun-
to à Petrobras, também relativos a pleitos ou serviços adicionais que ele dava uma  
revisão, uma participação positiva em nosso trabalho no dia a dia.
Juiz Federal:- O senhor Eduardo trabalhava sozinho ou ele tinha assessores prestan-
do essa consultoria para o Consórcio?
Depoente:- Eu só tive contato com ele e desconheço outras pessoas que pudessem as-
sessorá-lo, na obra em Vitória só tive contato com ele, da empresa dele.
Juiz Federal:- Como o Consórcio chegou até o senhor Eduardo, quem assim “Vamos  
chamar essa pessoa para nos ajudar assim”, o senhor sabe me esclarecer como isso  
aconteceu?
Depoente:- Não, não, Excelência, não me recordo realmente como houve o contrato  
com o Eduardo, não sei, nem era a minha atribuição, mas se fosse eu falaria, mas re -
almente eu não sei.
Juiz Federal:- O senhor já conhecia o senhor Eduardo antes?
Depoente:- Não, nunca tinha visto.
(...)
Juiz Federal:- O contrato dele, eu tenho aqui, o serviço contratado com ele consta ali  

  358/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

“serviço de consultoria e assessoria técnica especializada em comissionamento para  
elaboração de planejamento e acompanhamento das atividades de condicionamen-
to, assistência e operação, transferências de instalações e garantia, em conformidade  
com o anexo 12 do contrato do Consórcio com a Petrobras”. Eu não sou um técnico,  
mas o senhor saberia me traduzir o que significa essa cláusula?
Depoente:- Pouco posso falar sobre o contrato, que realmente não participei da ela-
boração do escopo, porém assessoria em comissionamento e transferência de instala-
ções, também conversávamos sobre isso, seria o momento em que o Consórcio cons-
trutor desse o serviço como pronto e transferisse as instalações para a Petrobras, ou  
seja, dar início à partida do sistema, por exemplo, um determinado sistema de ar-
condicionado que entrasse em funcionamento ele entra no estágio de comissiona-
mento, operação assistida e, a partir daí, são feitas as verificações técnicas, se está  
sendo executado em conformidade com as especificações, então é feita a transferên-
cia do sistema para a Petrobras ou cliente no caso, seria isso que chamamos de co-
missionamento e transferência de instalações.
Juiz Federal:- E o que isso tem a ver com os aditamentos?
Depoente:- Bom, não é uma relação direta, embora também fizesse parte de... moti-
vados alguns serviços adicionais por impacto no prazo dessas transferências à Petro-
bras, tinha uma certa dificuldade em aceitá-las, e exigiu algum impacto em preços,  
em custos indiretos nossos, mas via de regra não era o que estávamos falando aqui  
anteriormente.
Juiz Federal:- O senhor me disse agora há pouco que ele teria prestado consultoria  
para esses aditamentos especificamente e exclusivamente.
Depoente:- Não, não. Não Excelência, a maioria, a maior parte dos meus contatos, a  
maior parte das nossas reuniões com o Eduardo era qualificando as nossas apresen-
tações de preços novos, serviços adicionais e pleitos, embora também, como o senhor  
citou, tratássemos de como fazer, a melhor forma de fazer as transferências de co-
missionamento para a Petrobras, mas o foco, o maior foco de minhas reuniões com  
ele foram no âmbito de aprovação de preços novos e pleitos.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer por que isso não constou no contrato formal  
que foi feito do Consórcio com a empresa dele?
Depoente:- Não, não sei, não era minha atribuição a confecção dos contratos com  
subcontratados.
Juiz Federal:- Ele nunca reclamou de ele estar prestando um serviço que não estava  
previsto no contrato?
Depoente:- Não, Excelência, não. Nosso relacionamento era bem bom, bem cordial,  
bem satisfatório.
(trecho do depoimento de FLÁVIO POSSOLO GOULART, reduzido a termo no evento  
795).

As  testemunhas  de  defesa  acima mencionadas  informaram,  ainda, 
que os serviços prestados pelo sócio da empresa SUL BRASIL/FREITAS FILHO não 
eram documentados, mas apenas orais, inexistindo relatórios aptos a comprovar a 
suposta prestação:

Ministério Público Federal: Só gostaria de alguns esclarecimentos. Com relação a...  
Bom dia, com relação a essa prestação de serviço pelo Senhor Eduardo Freitas Filho,  
o senhor se recorda de quantas vezes o senhor teve contato mais ou menos com ele,  
era frequente, eram reuniões, como que era?
Depoente: Eram reuniões, que ele comparecia lá no consórcio para avaliação das mi-
nutas que nós tínhamos preparado das reivindicações.
Ministério Público Federal: Certo. E quando ele avaliava, ele produzia relatórios, fa-
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zia... Qual que era o trabalho especificamente que ele realizava?
Depoente: Eu não tenho relatório, não produzia relatório, simplesmente eram  
questionadas as minutas na reunião.
Ministério Público Federal: E depois disso não havia mais nada?
Depoente: Não.
(trecho do depoimento de LUIZ GONZAGA DE ARRUDA NETO, reduzido a termo no  
evento 801, grifos nossos).

Juiz Federal:- Ele produziu algum documento, algum relatório nessa consulto-
ria que ele prestou para o Consórcio?
Depoente:- Relatórios formais creio que não, nós tínhamos muitas reuniões em  
que fazíamos nossos  comentários  sobre  textos  escritos,  havia  trocas  de  e-
mails, porém relatórios formais não haviam.
Juiz Federal:- Medições, ele fazia medições das obras?
Depoente:- Não, medições não.
Juiz Federal:- Quem fazia medições da obra, o próprio Consórcio?
Depoente:- Consórcio por meio da equipe de engenharia fazia o acompanhamento  
do avanço físico e as medições, por ser contrato de empreitada global era prevista  
uma EAP, estrutura analítica de projeto, onde cada uma e todas as atividades de exe-
cução têm um peso percentual, cujo avanço é avaliado mês a mês e o pagamento do  
avanço da obra, vamos dizer assim, era feito percentualmente, era acompanhado  
percentualmente e pagos os referidos a essa EAP.
(...)
Juiz Federal:- Para esse outro serviço que o senhor mencionou que está no con-
trato, ele produziu algum relatório?
Depoente:- Não, não, relatórios não eram o escopo, com o Eduardo não havia  
troca de relatórios, nossas reuniões eram presenciais ou por e-mail, ou coisa  
dessa natureza, sempre objetivas, nunca formais assim.
(trecho do depoimento de FLÁVIO POSSOLO GOULART, reduzido a termo no evento  
795).

Não obstante aleguem as testemunhas a ocorrência de reuniões com 
EDUARDO FREITAS FILHO para a elaboração de pleitos a serem apresentados à PE-
TROBRAS, cabe observar que, em trecho acima destacado, EDUARDO LEITE indicou 
ser  extremamente  improvável  que  serviços  da  magnitude  dos  que  são  indicados 
como prestados por EDUARDO FREITAS FILHO sejam elaborados oralmente devido à 
complexidade que lhes é inerente.

Impende destacar, portanto, que a análise dos elementos probatórios 
supramencionados demonstra que ainda que se alegue que a SUL BRASIL/FREITAS 
FILHO, através de seu sócio EDUARDO FREITAS FILHO, prestou serviços ao CONSÓR-
CIO OCCH, estes não correspondem ao objeto do contrato de prestação de serviços 
celebrado pelas pessoas jurídicas ou de seu termo aditivo. 

Ademais, embora constituísse prestação de serviços complexa, não 
foram identificados relatórios escritos elaborados pela empresa de consultoria aptos 
a comprovar a realização de referido trabalho pela empresa ou a justificar o recebi-
mento de pagamento pelo consórcio da quantia de R$ 3.810.803,54 pela SUL BRA-
SIL/FREITAS FILHO. É de se concluir que caso os serviços efetivamente tenham sido 
prestados  de  forma oral,  não demandavam esforço incomum,  nem apresentavam 
complexidade excessiva, de modo que a contraprestação indicada apresenta-se in-
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compatível. 
Corrobora esta conclusão o fato de a  SUL BRASIL/FREITAS FILHO 

não apresentar sinais de efetivo funcionamento, tendo declarado apenas um funcio-
nário em todo o interregno da contratação pelo consórcio (evento 3, ANEXO235), e 
não terem sido encontrados documentos relativos à obra desenvolvida pelo CON-
SÓRCIO OCCH em sua sede, quando do cumprimento da medida de busca e apreen-
são pela autoridade policial (evento 3, ANEXO237).

Pode-se concluir, portanto, que mesmo na hipótese de que não fosse 
inteiramente fraudulento, o contrato celebrado entre as empreiteiras e a  SUL BRA-
SIL/FREITAS FILHO era, ao menos, superfaturado, tendo por finalidade o repasse de 
vantagens indevidas a CELSO ARARIPE, então funcionário da PETROBRAS, para que 
fossem os pleitos de celebração de aditivos formulados pelo consórcio aprovados. 

Finalmente, observa-se que a SUL BRASIL/FREITAS FILHO realizou, 
entre as datas de 17/03/2011 e 12/11/2014, transferências bancárias a CELSO ARARI-
PE, as quais totalizam o valor de R$ 1.467.063,63, conforme demonstram os dados 
extraídos do sistema SIMBA (caso 001-MPF-001342-38) (evento 3, ANEXO243). No 
mesmo sentido coloca-se o Laudo nº 1441/2015-SETEC/SR/DPF/PR, segundo o qual 
CELSO ARARIPE,  utilizando-se de contas-correntes titularizadas por ele e por seus 
familiares, recebeu R$ 1.461.318,32 provenientes das contas de propriedade da em-
presa  SUL BRASIL/FREITAS FILHO  e de EDUARDO DE FREITAS FILHO (evento 3, 
ANEXO234).

Nesta seara, impende mencionar que embora CELSO ARARIPE e EDU-
ARDO FREITAS FILHO pretendam fazer crer que referidos valores são oriundos da efe-
tivação de transação de compra e venda de imóvel do primeiro pelo segundo, no va-
lor de R$ 1.550.000,00, conforme afirmado em seus interrogatórios judiciais (evento 
1106), referida tese não se sustenta. Veja-se que inicialmente, quando de suas oitivas 
perante a autoridade policial, EDUARDO FREITAS FILHO e CELSO ARARIPE nem se-
quer mencionaram o negócio supramencionado, negando veementemente que valo-
res tenham sido entre eles trocados (evento 3, ANEXOS 241 e 242).

Mais tarde, CELSO ARARIPE apresentou pedido de revogação da pri-
são preventiva, em sede dos autos judiciais nº 5035888-20.2015.404.7000 (evento 19), 
em que alterou a versão anteriormente apresentada e informou a venda de imóvel a 
EDUARDO FREITAS FILHO pelo valor de R$ 1.350.000,00. O parquet federal, então, de-
monstrou (evento 23 daqueles autos) que, em verdade, mesmo se o imóvel tivesse 
sido vendido pelo valor alegado, CELSO ARARIPE recebeu mais do que o valor decla-
rado pela venda do apartamento. Além dos depósitos bancários em suas contas-cor-
rentes totalizar o montante de R$ 1.350.000,00, foram depositados R$ 120.308,92 nas 
contas bancárias do ex-empregado da PETROBRAS, de sua esposa, irmã e sobrinha. 

Em adição, a  SUL BRASIL/FREITAS FILHO  depositou, a pedido de 
CELSO ARARIPE, R$ 60.000,00 na conta de Adriana de Souza, proprietária de aparta-
mento comprado pelo engenheiro (Relatório de Informação nº 47/2015-ASSPA-PRPR 
– autos nº 5035888-20.2015.404.7000, evento 24), assim como R$ 152.889,07 em fa-
vor de Eneida Guimarães Silva, procuradora de CELSO ARARIPE o (Relatório de Infor-
mação nº 47/2015-ASSPA-PRPR – autos nº 5035888-20.2015.404.7000, evento 24).
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Os acusados, então, ajustaram novamente suas versões quando de 
seu interrogatório judicial, alterando levemente os fatos anteriormente apresentados. 
Nesta oportunidade, CELSO ARARIPE e EDUARDO FREITAS FILHO alegaram, em vã 
tentativa de justificar o repasse da integralidade dos valores recebidos pelo ex-funci-
onário da PETROBRAS provenientes da  SUL BRASIL/FREITAS FILHO, que o imóvel 
teria sido vendido por R$ 1.550.000,00, tendo a transação apenas sido declarada por 
R$ 1.350.000,00. Enquanto CELSO ARARIPE teria recebido, efetivamente, este valor em 
sua conta bancária, o valor restante foi repassado para sua esposa, sua irmã e sua so-
brinha, bem como para a ex-proprietária de imóvel adquirido por CELSO ARARIPE, a 
quem devia.  Quanto  aos  pagamentos  efetuados  por  EDUARDO FREITAS  FILHO a 
Eneida Guimarães Silva, seriam resultantes de serviços por ela prestados ao empresá-
rio, não tendo relação com CELSO ARARIPE.

A análise acima evidencia que os acusados CELSO ARARIPE e EDUAR-
DO FREITAS FILHO objetivam, tão somente, apresentar justificativa ao juízo acerca 
dos valores repassados ao engenheiro pelo empresário, com a finalidade de atribuir 
aparência lícita às transações espúrias. 

Em adição, cabe mencionar que os depósitos bancários nas contas-
correntes de CELSO ARARIPE por EDUARDO FREITAS FILHO, através de sua conta pes-
soal e da conta de sua empresa, a SUL BRASIL/FREITAS FILHO, não constitui o único 
meio pelo qual valores ilícitos possam ter sido repassados a CELSO ARARIPE, sendo 
possível que parcela da propina tenha sido-lhe repassada na forma de dinheiro em 
espécie.

Comprovada a materialidade do delito de lavagem de capitais,  in-
cumbe analisar os elementos de prova que corroboram a autoria dos denunciados.

Cabe, ainda, destacar que os elementos de prova relativos à autoria 
de CELSO ARARIPE, PAULO BOGHOSSIAN e EDUARDO FREITAS FILHO serão aborda-
das em momento oportuno na ação penal desmembrada.

A autoria de  MARCELO ODEBRECHT  restou comprovada, uma vez 
que, na condição de gestor do  Grupo ODEBRECHT,  anuiu como oferecimento das 
vantagens indevidas. Note-se que, muito embora não tenha atuado diretamente no 
oferecimento e no pagamento dos valores, atribuiu autonomia ao líder empresarial 
responsável pela obra, e seu subordinado, para que atuasse neste sentido.

Observe-se, nesta seara, que, conforme restou comprovado pelos 
diversos e-mails colacionados no tópico acerca da autoria da prática do delito de or-
ganização criminosa, ao qual se faz remissão por brevidade, MARCELO ODEBRECHT, 
diferentemente do que deseja alegar sua defesa, possuía conhecimento e ingerência 
acerca de todos os âmbitos de contratação do Grupo ODEBRECHT. É evidente que, 
dentre eles, coloca-se o pagamento de vantagens indevidas, pois embora seus subor-
dinados realizasse os pagamentos de fato, tal atuação era anteriormente autorizada 
por MARCELO ODEBRECHT.

Nesse  sentido,  ressalta-se  ainda  o  interrogatório  de  ROGÉRIO 
ARAÚJO, o qual pontua o intenso envolvimento de MARCELO ODEBRECHT nos ne-
gócios da empresa, em suas mais diversas áreas, asseverando, inclusive, que os res-
ponsáveis por cada uma das áreas, ou “líderes empresariais”, estão a ele subordina-
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dos, devendo, portanto, lhe prestar contas:

Juiz Federal:- Quem era o Roberto Prisco Ramos?
Interrogado:- O Roberto na época era o responsável, a gente chama LE, líder empre-
sarial, da área de óleo e gás que é a empresa nossa... a empresa da Odebrecht que  
opera os equipamentos de perfuração, ela não...  qual o serviço dela? A Petrobras  
chega e diz “Olha, você tem que trazer a sonda para cá e furar aqui um poço com  
tais, tais e tais características”, então ela vai lá e fura, é uma empresa desse tipo.
Juiz Federal:- Ele mandou um e-mail aqui em 21/03/2011, “sondas”, mandou Marce-
lo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Márcio Faria e Rogério Araújo. Começa aqui  
“Falei com o André em um sobre preço no contrato da ordem de tanto, tanto, tanto...”,  
vou mostrar aqui para o senhor...
Interrogado:- Qual é a dúvida do senhor?
Juiz Federal:- O senhor se recorda desse e-mail? É... porque que o senhor...
Interrogado:- Não no detalhe assim.
Juiz Federal:- Sim, sim. Por que o senhor estava recebendo esse e-mail?
Interrogado:- Não, porque... informativo, porque  lá na empresa a gente costuma 
sempre passar o maior número possível de informações, como eu estava... fre-
quentava muito a Petrobras e tudo, então foi um e-mail informativo para mim, mas  
esse sobre preço aí que é o “cost plus” era uma coisa de negociação da Odebrecht  
Óleo e Gás.
Juiz Federal:- Mas esse empreendimento estava vinculado à equipamento industrial  
na época, em 2011?
Interrogado:- Não, não estava, não estava. Poderia, na época que a gente fez o con-
sórcio poderia até ficar a construção, não a operação, aí o Roberto, ele é responsável  
pela operação do navio, mas depois, como eu falei para o senhor, foi transformado  
isso numa empresa que investiu no estaleiro e que nós temos como sócio a Kawasaki.
Juiz Federal:- E por que estava sendo enviado para o senhor Marcelo Odebrecht esse  
e-mail?
Interrogado:- Porque o Roberto é LE, todos os LE na empresa são subordinados  
ao Marcelo Odebrecht. O LE é como se fosse um senhor, um presidente da em-
presa, por exemplo, o Márcio Faria “LE da engenharia industrial”...
Juiz Federal:- Certo.
Interrogado:- Então ele é ligado e me copiou, como, como para mim... tomar conhe-
cimento.
(trecho do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105,  
grifos nossos)

Novamente questionado pelo Juízo a respeito das atividades desem-
penhadas  pelo  executivo  no  âmbito  das  empresas  do  Grupo  diante  de  e-mails 
apreendidos, ROGÉRIO ARAÚJO expôs, ainda, que importantes decisões a serem to-
madas por diretores deveriam passar pelo conhecimento de MARCELO ODEBRECHT:

Juiz Federal:- Depois tem um outro e-mail aqui, em 22/03/2011, que o senhor é o  
que envia o e-mail para Márcio Faria, Roberto Ramos, Marcelo Odebrecht e Fernan-
do Barbosa, começa assim “Para reflexão, necessidade de condução de mais sondas  
brasileiras, é uma decisão exclusiva da Petrobras/Exploração/Estrella”, peço para o  
senhor dar uma olhadinha...
Interrogado:- Eu lembro disso, isso aí é o seguinte, a Petrobras...
Juiz Federal:- O senhor fale só no microfone daí, tá?
Interrogado:- O senhor?
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Juiz Federal: - Só fale no microfone... que o senhor avançou a... tá?
Interrogado:- Não, isso aí... deixa só eu dar mais uma olhadinha... o senhor me des-
concentrou quando falou “no microfone”. Certo. Pois não?
Juiz Federal:- O senhor estava enviando um e-mail sobre essa questão das sondas,  
por quê?
Interrogado:- Porque as sondas, elas iam ser construídas no Brasil, as 7 primeiras fo-
ram contratadas e depois teria aquele pacote de outras sondas que iam ser feitas no  
Brasil, a Petrobras limitou porque ela também não podia contratar demais e a indús-
tria brasileira não poder responder, então, o que aconteceu, a gente como ia cons-
truir, quando o senhor calcula a taxa diária das sondas em função do que você gas-
tou para construir ela, então a gente tinha que ter um, nós da engenharia industrial,  
a gente naquela época que ainda não tinha o estaleiro, a gente podia vir a construir  
a sonda, então havia um compromisso entre o que a gente chama de Capex, que é o  
investimento na sonda, e a taxa diária, se eu gasto 1 milhão de dólares, por exemplo,  
800 milhões de dólares para construir uma sonda, a taxa diária é tanto, se gastou  
600 vai baixar, vai baixar a taxa diária e isso é mais competitivo na empresa que vai  
contratar o serviço com a sonda com a Petrobras, era por isso.
Juiz Federal:- Quem ia construir a sonda então ia ser...
Interrogado:- Naquela época era,  a gente tinha um consórcio,  como eu expliquei  
para o senhor, com a OAS e a UTC, mas depois a Petrobras viu, a dificuldade de  
construir essas sondas era enorme e aí exigiu o sócio tecnológico, o nosso sócio tec-
nológico que nós fomos buscar foi no Japão, a Kawasaki.
Juiz Federal:- Por que enviando aqui para o senhor Marcelo Odebrecht?
Interrogado:-  Porque o Roberto, o Roberto...  isso aí foi uma resposta, isso aí  
está tudo dentro de um contexto, e o Roberto é ligado ao Marcelo, apenas  
para conhecimento.
Juiz Federal:- Eu tinha entendido que o Marcelo ficava... não se envolvia direta-
mente nos negócios?
Interrogado:- Não, ele não se envolve, mas às vezes ele tomava conhecimento  
das coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter ideia, ele  
era... impactava muito o programa do governo, o governo queria muito inves-
timento no Brasil, realmente foram feitos, nós estamos investindo quase 3 bi-
lhões na Bahia, nós não, nós, quando eu digo...
Juiz Federal:- Sim, perfeito.
Interrogado:- ... não é a engenharia industrial, eu estou falando pela... a engenharia  
industrial não tem nada a ver com isso.
(…)
Juiz Federal:- E por que o Marcelo Odebrecht está nessas mensagens?
Interrogado:-  Porque isso envolvia o Fadigas, que é o presidente da Braskem,  
também LE da Braskem, o Márcio que era LE e aí, a gente sabendo…
Juiz Federal:- Mas envolvia o Márcio em que sentido, o Márcio Faria?
Interrogado:- Não, porque é meu chefe, como é que eu ia passar uma informa-
ção para outro se... eu procurava sempre deixar ele a par das informações.
(trechos do interrogatório de ROGÉRIO ARAÚJO, reduzido a termo no evento 1105,  
grifos nossos.) 

Diante deste quadro fático, tem-se que todos os ilícitos aqui narra-
dos, desde a proposta de vantagens indevidas até o efetivo pagamento e lavagem 
destes valores, ocorreram mediante a anuência e ordens de MARCELO ODEBRECHT.

Em relação à acusação contra MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO, 
após a instrução processual e análise do conjunto fático, conclui-se pela falta de ele-
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mentos probatórios aptos a sustentar sua condenação. A prova decorrente do inter-
rogatório judicial dos acusados (evento 1105), assim como de PAULO BOGHOSSIAN 
(evento 1079) demonstra que a obra desenvolvida pelo CONSÓRCIO OCCH encontra-
va-se vinculada à área de infraestrutura da ODEBRECHT, sendo o diretor do contrato 
o funcionário CARLOS JOSÉ VIEIRA MACHADO DA CUNHA, enquanto que MÁRCIO 
FARIA  e  ROGÉRIO ARAÚJO  ocupavam cargos na área de óleo e gás da empresa. 
Deste modo, pugna-se, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal, pela 
absolvição de  MÁRCIO FARIA  e  ROGÉRIO ARAÚJO da acusação pela prática, por 
oito vezes, do delito de lavagem de capitais, tipificado pelo art. 1º, da Lei nº 9613/98.

Face ao acima exposto, demonstrada, para além de qualquer dúvida 
razoável, a materialidade e autoria da prática dos delitos de lavagem de dinheiro em 
favor do CONSÓRCIO OCCH e destinados a CELSO ARARIPE, através de depósito de 
valores  indevidos  em  contas-correntes  da  empresa  SUL  BRASIL/FREITAS  FILHO 
CONSTRUÇÃO  LTDA,  requer-se  a  condenação  de  MARCELO  ODEBRECHT  pela 
prática, por oito vezes, do delito tipificado no art. 1º da Lei nº 9613/98. Por falta de 
elementos probatórios, pugna-se, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, pela absolvição de  MÁRCIO FARIA  e  ROGÉRIO ARAÚJO  da acusação pela 
prática dos mesmos delitos. 

4. DOSIMETRIA DA PENA

A legislação penal vigente adota o sistema trifásico para dosimetria 
da pena em concreto (artigo 68, do Código Penal), as considerações concernentes ao 
quantum de pena observará a mesma sequência: (a) análise quanto às circunstâncias 
judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do Código Penal132; (b) análise quanto às 
circunstâncias atenuantes e agravantes; e (c) análise quanto às causas de diminuição 
e de aumento de pena.

4.1. Circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código 
Penal: fixação da pena base

Inicialmente, tem-se que a culpabilidade dos réus MARCELO ODE-
BRECHT,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA,  CÉSAR ROCHA,  ALEXANDRINO 
ALENCAR e RENATO DUQUE deve ser valorada negativamente.

Desde logo, frise-se que, aqui, “culpabilidade” se relaciona à censurabi-
lidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos con-
cretos disponíveis no caso em julgamento. Deve-se, portanto, ser entendida como a re-
provação social que o crime e o autor do fato merecem. Trata-se de um plus na repro-
vação da conduta do agente.

Nessa senda, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, merece 
ser valorada de forma exacerbada pelo nível de consciência da ilicitude, pelo alto grau 

132Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do  
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
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de escolaridade, ou pela condição social do agente, ou quando esse, por suas condi-
ções pessoais, tem alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime. 

In casu, a consciência da ilicitude é irrefragável, já que os denunciados 
se valeram de sofisticados mecanismos financeiros para ocultar a corrupção e para pra-
ticar o crime de lavagem de capitais, em meio a complexa organização criminosa. To-
dos os réus possuem excelente formação acadêmica e qualificação, com discernimento 
acima do homem médio. Ademais, o alto grau de escolaridade é patente, em face das 
posições profissionais que ocupavam. Decorrência desse lugar no campo de trabalho, 
as altas remunerações percebidas alçaram todos os denunciados a uma condição social 
muito privilegiada dentro da sociedade brasileira. E, cientes todos de que a propina 
mantinha em funcionamento o cartel que fraudava licitações na PETROBRAS, o domí-
nio, ainda que parcial, sobre as consequências prejudiciais à Estatal é evidente.

Ainda no vetor culpabilidade, no aspecto reprovabilidade, os crimino-
sos agiram com amplo espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade de rua, 
influenciada pelo abuso de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou famélica, 
decorrente da miséria econômica. São réus abastados, que ultrapassaram linhas morais 
sem qualquer tipo de adulteração de estado psíquico ou pressão, de caráter corporal, 
social ou psicológico.

Dessa forma, é idôneo o aumento da pena em virtude da ação delitiva 
ter criado entre os apelados um status de superioridade perante a lei, a coletividade e 
o patrimônio público.

Em de face de um grupo de indivíduos que loteou os mais diversos se-
tores da Administração Pública, a aplicação da lei não pode ser branda e neutra. Faz-se 
por necessário uma reprimenda em caráter específico a este sentimento de superiori-
dade, como corolário inafastável do princípio da igualdade de todos perante a lei.

Da mesma forma, a conduta social de MARCELO ODEBRECHT, RO-
GÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e RE-
NATO DUQUE deve pesar em desfavor dos acusados.

A conduta social  traduz-se como o comportamento do agente no 
seio social, familiar, e profissional, revelando-se pelo relacionamento do indivíduo no 
meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. 

Conforme se provou, todos eles tomaram parte de um dos maiores 
esquemas de corrupção já revelados no País, com consequências desastrosas para o 
ambiente econômico, social e democrático.

Em função  da  dificuldade  de  condenar  indivíduos  envolvidos  nos 
chamados “crimes de colarinho branco”133,  consolidou-se uma cultura perversa, em 
que a relação promíscua entre os agentes públicos e os privados obriga os cofres pú-
blicos e a população a arcar com as mais diversas formas de enriquecimento ilícito de 
empreiteiras, operadores financeiros e funcionários públicos corruptos.

De fato, somente pessoas que galgaram relevantes posições sociais, 
profissionais e políticas poderiam ter acesso a dirigentes de Estatais, parlamentares e 
gestores de grandes grupos empresariais. Nessa relação empresarial inevitável, ao in-

133Faz se aqui referencia a Edwin Sutherland e sua obra “White Collar Crimes”, onde o autor passa a 
estudar as formas de criminalidade por parte da alta sociedade estadunidense.
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vés de se pautarem por uma conduta voltada ao desenvolvimento lícito das ativida-
des, os denunciados decidiram adotar uma conduta social em que mutuamente e de 
forma criminosa se associavam para maximizar lucros, em detrimento de toda a soci-
edade. O que se revelou no curso desta ação foram relações espúrias desenvolvidas 
ao longo de muito tempo.

O sujeito que se vale de relevante posição social  e/ou profissional 
para cometer delitos, com motivações torpes e egoísticas, deve ter sua conduta social 
valorada negativamente. Deve-se preservar o valor social do trabalho, reafirmando a 
noção de que o sucesso profissional é possível por meios lícitos. 

Nessa linha,  percebe-se que os apelados  MARCELO ODEBRECHT, 
ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e 
RENATO DUQUE assim agiram de maneira reiterada e estendida no tempo. Isso de-
monstra pouco apreço por regras éticas. Dado o alto grau de instrução que possuem, 
não apenas perceberam a gravidade de suas condutas como também não se recusa-
ram a participar. Usaram sua formação e conhecimento para produzir males sociais. 
Constituíram, assim, agentes de múltiplas ações criminosas, com capacidade, inclusi-
ve, de cooptarem e envolverem outras pessoas para alcançarem seus desideratos.

Ademais, os acusados praticaram os crimes sabendo que os valores 
eram repassados a parlamentares, impactando o sistema político e vilipendiando a 
democracia, sendo responsáveis por manter a corrupção dentro da PETROBRAS, bem 
como os respectivos mecanismos de lavagem envolvidos.

Deve ser considerado em relação a RENATO DUQUE também o fato 
de ser engenheiros da PETROBRAS, com ótimo salário, muito acima do valor médio 
ganho pelo  cidadão brasileiro,  com previdência  garantida  e  conjunto  patrimonial 
confortável. Embora possua elevado grau de instrução e discernimento, não resistiu 
ao instinto de construir um patrimônio milionário às custas da administração pública 
(em prejuízo da coletividade).

Merece reprimenda, ainda, a personalidade dos acusados MARCELO 
ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO 
ALENCAR e RENATO DUQUE.

As provas constantes dos autos apontam que, em sua atuação no 
âmbito das empresas que representavam, notadamente, ODEBRECHT e PETROBRAS, 
os denunciados se utilizaram dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro de 
maneira sistemática e não-acidental.

Afigura-se inexistente a consciência social e má a índole daquele que 
desvia dinheiro público com vistas ao enriquecimento próprio e de terceiros de ma-
neira recorrente e significativa, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da cir-
cunstância em questão.

Deve, ainda, ser considerada desfavorável aos denunciados a circuns-
tância atinente aos motivos considerados às penas de MARCELO ODEBRECHT, RO-
GÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e RE-
NATO DUQUE.

Os motivos do crime são as razões subjetivas que estimularam ou im-
pulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme 

  367/378



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ou em contraste com as exigências da sociedade. Assim, de acordo com a motivação 
que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável. 
Não se desconhece a necessidade de averiguar a existência de motivo que se revele 
como um plus ao integrante do próprio tipo, sob pena de restar impossibilitada sua 
valoração.

In casu, é evidente que o motivo dos crimes constituiu o desejo de 
obtenção de lucro fácil, seja pelo recebimento de propina, seja pela facilidade encon-
trada em licitações da PETROBRAS. No entanto, não se pode desconsiderar que os 
crimes de corrupção, lavagem de capitais e pertinência a organização criminosa pos-
suíam também uma outra motivação: manter o esquema de cartel funcionando. Fun-
cionando não só em favor dos acusados, mas também em detrimento da Estatal. Os 
crimes  se  retroalimentavam,  com motivações  cíclicas:  a  corrupção era  importante 
para que o cartel existisse; o cartel era importante para conseguir recursos para pagar 
a propina. Os motivos dos crimes, umbilicalmente ligados à manutenção do esquema 
ilícito, devem, portanto, ser valorados negativamente.

No mesmo sentido, pesam em desfavor dos réus  MARCELO ODE-
BRECHT,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA,  CÉSAR ROCHA,  ALEXANDRINO 
ALENCAR e RENATO DUQUE as circunstâncias dos delitos de organização crimino-
sa, corrupção e de lavagem de capitais. 

Os crimes por eles perpetrados envolveram o pagamento e o recebi-
mento de valores bilionários, em um sistema bastante sofisticado, abarcando diversos 
núcleos, grandes empreiteiras, funcionários públicos, operadores, contas secretas no 
exterior, em um contexto de desvios dos cofres da PETROBRAS que se estendeu por 
muitos anos.

As  peculiaridades  dos  delitos  praticados  pelos  acusados  demons-
tram, portanto, que as suas circunstâncias extrapolam e não são inerentes aos tipos 
penais, devendo ser levados em consideração quando da fixação da pena base.

Por fim, as  consequências devem, também, ser valoradas negativa-
mente em relação a MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA, 
CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR  e  RENATO DUQUE.  São bastante ex-
pressivas as quantias repassadas a título de pagamento de vantagens indevidas e 
posteriormente branqueadas, individual ou coletivamente consideradas, demarcando 
operações financeiras significativas e com consequente grave prejuízo aos cofres pú-
blicos.

Evidente que a danosidade decorrente das ações delituosas perpetra-
das pelos denunciados extrapolam os contornos típicos, bem como alarmam sobre-
maneira a sociedade, irradiando resultados significativos.

4.2. Agravantes e atenuantes

Analisadas as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verifi-
cação das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pe-
los artigos 61 a 66 do Código Penal e dispositivos correspondentes da legislação es-
pecial.
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A  MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA  e 
CÉSAR ROCHA incide a agravante do artigo 61, II, b, do Código Penal em relação aos 
delitos de corrupção e de lavagem de ativos, eis que os ilícitos foram perpetrados 
com o intuito de facilitar e assegurar a execução de outros crimes. In casu, o crime de 
corrupção teve como objetivo assegurar e facilitar a manutenção do cartel e do ajuste 
fraudulento de licitações (conexão teleológica). Por sua vez, o crime de lavagem de di-
nheiro possuiu o intuito de possibilitar o pagamento de vantagens indevidas, de forma 
a assegurar e facilitar a corrupção de funcionários da PETROBRAS.

A mesma circunstância (artigo 61, II, b, do Código Penal) se aplica, 
também, a RENATO DUQUE, porquanto, evidenciado o envolvimento de funcionários 
da Estatal, se faz irrefragável que a corrupção visou a facilitar a perpetuação do crime 
de fraude às licitações, assim como que a lavagem de capitais se destinou a assegurar 
a corrupção dos representantes da Estatal.

A corrupção poderia ter sido pontual; a corrupção poderia ter como 
objetivo a prática de um ato de ofício legal; mas, não. O crime de cartel perdurou por 
longo período (assegurado pela corrupção) e o crime de fraude à licitação envolveu 
atos ilegais dos funcionários públicos (facilitados pela corrupção). Posteriormente, o 
branqueamento dos valores repassados permitia o funcionamento do esquema deliti-
vo.

MARCELO ODEBRECHT era,  ainda, conforme largamente demons-
trado ao longo dos presentes memoriais, sobretudo no tópico 3.3, o responsável pela 
promoção e pela organização do núcleo criminoso que se instaurou no seio das em-
presas do Grupo ODEBRECHT, assim como pelo comando das atividades criminosas 
por meio delas perpetrados, ao que a ele se aplicam as agravantes insculpida no arti-
go 62, I, do Código Penal a todos os delitos e, especificamente no que tange ao deli-
to de organização criminosa, a majorante do artigo 2º, §3º, da Lei 12.850/2013.

4.3. Causas especiais de aumento da pena

Conforme consignado no item 3.3 da presente peça, no que respeita 
ao delito de organização criminosa, configuram-se presentes as causas especiais de 
aumento  de  pena  insculpidas  no  artigo  2º,  §4º,  incisos  II,  III,  IV  e  V,  da  Lei  n. 
12.850/2013 aos denunciados  MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁR-
CIO FARIA, CÉSAR ROCHA e ALEXANDRINO ALENCAR.

Considerando-se, nessa senda, a presença de quatro das hipóteses 
previstas no dispositivo em comento, deve a pena base ser aumentada de 2/3.

Por sua vez, em relação aos crimes de corrupção, consoante anterior-
mente exposto, tendo em linha de conta a omissão de atos de ofício e a prática de 
atos com infração de deveres funcionais por parte de RENATO DUQUE, assim como 
de PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO, vislumbram-se presentes as causas 
de aumento de pena insertas no artigo 317, §1º, e 333, parágrafo único, ambos do 
Código Penal, respectivamente em relação a RENATO DUQUE e a MARCELO ODE-
BRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA,  CÉSAR ROCHA  e ALEXANDRINO 
ALENCAR.
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Ademais, uma vez que RENATO DUQUE praticou os ilícitos enquanto 
ocupava função diretiva em sociedade de economia mista, a ele se aplica, também, a 
causa especial de aumento do §2º, do artigo 327, do Código Penal.

Por fim, no que tange aos atos de branqueamento de capitais, consi-
derando que foram eles praticados de forma reiterada e por intermédio de organiza-
ção criminosa,  conforme minudenciosamente descrito nos itens anteriores,  tem-se 
presente a hipótese da causa de aumento de pena insculpida no artigo 1º, §4º, da Lei 
n. 9.613/1998 a  MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA,  CÉ-
SAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e RENATO DUQUE.

Nessa senda, dada a complexidade da organização criminosa e do 
esquema delituoso por ela delineado, em um amplo contexto em que ilícitos de car-
tel, fraude a licitações, corrupção, contra o sistema financeiro, dentre outros, restaram 
praticados e cujos produtos foram, posteriormente, lavados por seus membros, con-
soante exaustivamente exposto nos presentes autos, deve ser o aumento em questão 
aplicado em sua fração máxima (2/3).

Mencione-se, ainda, que a aplicação dessa majorante consiste em uma 
resposta legal ao uso da lavagem de dinheiro para fortalecimento de organizações cri-
minosas, inexistindo, portanto, bis in idem, configurando-se duas objetividades jurídi-
cas distintas. A lavagem de capitais tem como bem jurídico tutelado a ordem econômi-
co-financeira, ao passo que o crime de quadrilha é espécie de crime contra a paz públi-
ca134.

4.4. Pena final

Conforme anteriormente  exposto,  MARCELO ODEBRECHT,  ROGÉ-
RIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA e ALEXANDRINO ALENCAR foram 
responsáveis pela prática, por uma vez, do delito de organização criminosa.

Outrossim, MARCELO ODEBRECHT, por 56 vezes, ROGÉRIO ARAÚ-
JO, por 54 vezes, MÁRCIO FARIA, por 53 vezes, CÉSAR ROCHA, por 18 vezes, e ALE-
XANDRINO ALENCAR, por 1 vez, incidiram no crime de corrupção ativa, enquanto o 
acusado RENATO DUQUE, em contrapartida, praticou, por 19 vezes, o delito de cor-
rupção passiva.

Por fim, MARCELO ODEBRECHT, por 136 vezes, ROGÉRIO ARAÚJO, 
por 123 vezes,  MÁRCIO FARIA,  por 123 vezes, CÉSAR ROCHA,  por 8 vezes,  ALE-
XANDRINO ALENCAR, por 8 vezes, e RENATO DUQUE, por 6 vezes, perpetraram o 
delito de lavagem de capitais, considerando as diversas transações financeiras ou ain-
da os diversos depósitos realizados.

Entre cada uma das condutas de corrupção, há de ser reconhecida a 
regra do concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal.

Cada um dos diversos atos de corrupção e de lavagem de dinheiro é 
dotado de potencialidade lesiva própria, o que justifica que sejam considerados dis-
tintos. Verifica-se uma diversidade de sujeitos, local, momento, objeto, agentes e de 

134LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 
2015, p. 346.
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empresas envolvidas em cada uma das obras e cada uma das operações de lavagem 
efetuadas,  apresentando-se, portanto, como isoladas e independentes, afastando a 
ideia da continuidade delitiva e conformando, por definição, a hipótese do concurso 
material. Não se tratam de atos praticados em fatos únicos de corrupção e em ciclos 
únicos de lavagem, mas sucessivas e autônomas manobras, todas voltadas a alcançar 
os diversos resultados. 

Nesse sentido, havia, antes de cada contrato com a Estatal e de cada 
pagamento de vantagens indevidas, reuniões entre funcionários da PETROBRAS, ope-
radores e empreiteiros para definir o modus operandi a ser observado para cada um 
dos casos, o que rompe o nexo direto entre eles.

Ressalte-se, nessa senda, que, para a caracterização do crime conti-
nuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob pena de tornar letra 
morta a regra do concurso material. 

Isto porque a ideia de continuidade delitiva, que recebe reprimenda 
menor que a verificada no cúmulo material, não se mostra compatível com o caso 
concreto, em que, na verdade, os agentes se valeram de diferentes expedientes exa-
tamente para dificultar a fiscalização Estatal, merecendo, assim, maior repreensão.

Ademais, a ideia de continuidade delitiva é absolutamente incompa-
tíve com a reiteração criminosa, que efetivamente é o que se presente neste caso.

Sem esquecer que não é possível estabelecer relação de continuida-
de entre as diversas condutas quando destinadas a ultimar a ocultação ou o paga-
mento de propina a diferentes diretores da estatal, que se valiam de distintos opera-
dores, portanto de diferentes procedimentos e esquemas de lavagem.

4.5. Disposições especiais

Em decorrência do quantum de pena a ser fixado aos réus MARCELO 
ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO 
ALENCAR e RENATO DUQUE, requer-se seja determinado o regime fechado como o 
regime inicial de cumprimento da pena.

Ademais, a aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos cri-
térios de fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta, ainda, a condição fi-
nanceira de cada acusado.

Devem os réus, também, ser condenados ao pagamento das despe-
sas processuais.

Considerando-se as condenações anteriores de  ALBERTO YOUSSEF 
nas ações penais de nº 5083376-05.2014.404.7000 (16 anos, 11 meses e 10 dias de 
reclusão),  5083258-29.2014.404.7000  (8  anos  e  4  meses  de  reclusão)  e  5026212-
82.2014.404.7000 (9 anos e 2 meses de reclusão), assim como a cláusula 5ª, II de seu 
acordo de colaboração premiada, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual 
determina que, após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem 
o montante mínimo de trinta anos de prisão, os demais processos contra o réu ficam 
suspensos, requer-se seja a presente ação penal suspensa em relação a  ALBERTO 
YOUSSEF.
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No mesmo sentido, tendo em linha de conta as condenações anteri-
ores de PAULO ROBERTO COSTA nas ações penais de nº 5083376-05.2014.404.7000 
(6 anos e 6 meses),  5083258-29.2014.404.7000 (12 anos), 5026212-82.2014.404.7000 
(7 anos e 6 meses) e 5083401-18.2014.4.04.7000 (10 anos), bem como a cláusula 5ª, 
III, do acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da Repú-
blica e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que determina a suspensão por 
10 anos, assim que atingida a pena unificada de 20 anos, dos processos instaurados 
em desfavor do colaborador, ao que se requer seja o presente feito, igualmente, sus-
penso em relação a PAULO ROBERTO COSTA.

Por fim, na mesma linha, considerando-se a condenação de PEDRO 
BARUSCO na ação penal de nº 5012331-04.2015.4.04.7000 (18 anos e 4 meses de re-
clusão), assim como a cláusula 5ª, II de seu acordo de colaboração premiada, homo-
logado pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, a qual 
determina que, após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem 
o montante mínimo de quinze anos de prisão, os demais processos contra o réu fi-
cam suspensos, requer-se seja a presente ação penal suspensa em relação a PEDRO 
BARUSCO.

4.6. Considerações finais da dosimetria

Por fim, ressalte-se: estamos diante de um dos maiores casos de cor-
rupção já revelados no País. Não se pode tratar a presente ação penal sem o cuidado 
devido, pois o recado para a sociedade pode ser desastroso: impunidade; ou, repri-
menda insuficiente. 

A criminologia voltada ao estudo dos “crimes de colarinho branco” de-
monstra que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na crimi-
nologia genérica – o montante da pena e sua efetividade da punição constituem rele-
vantes fatores para estancar o comportamento criminoso. Nesse sentido, por exemplo, 
propugnam Neal Shover e Andy Hochstetler, professores de sociologia e criminologia 
de Universidades Americanas, na obra “Choosing White-Collar Crime”, que é um estu-
do criminológico especializado nesse tipo de crime. Segundo os autores:

“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam o ganho  
como maior do que os riscos ou consequências de serem pegos. Vistos desta maneira, é  
uma política saudável de controle do crime aumentar os riscos percebidos deles (...)”.
“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de colarinho  
branco do que a mesma unidade empregada contra crime de rua.”

No mesmo sentido,  aliás,  estão os maiores estudiosos mundias do 
tema corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma 
fórmula para indicar que a propensão ao cometimento da corrupção, por um indiví-
duo, corresponde à análise de custos e benefícios dos comportamentos honesto e cor-
rupto. Dentre os custos, destacam a punição e a probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e muitas vezes é ignorado pela 
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comunidade jurídica, é o fator probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção 
é um crime muito difícil de ser descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. 
Mesmo quando são provados, as dificuldades do processamento de “crimes de colari-
nho branco” no Brasil são notórias, de modo que nem sempre se chega à punição. Isso 
torna o índice de punição extremamente baixo.

Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o mon-
tante da punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é 
o valor total do conjunto, formado por montante de punição vezes a probabilidade de 
punição, que deve desestimular a prática delitiva.

Se queremos ter um país livre de corrupção, essa deve ser um crime 
de alto risco e firme punição, o que depende de uma atuação consistente do Poder 
Judiciário  nesse  sentido,  afastando  a  timidez  judiciária  na  aplicação  das  penas 
quando julgados casos que merecem punição significativa, como este ora analisado.

5. REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna a parcial proce-
dência dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a  suspensão  da  ação  penal  em relação  ao  acusado  ALBERTO 
YOUSSEF,  considerando-se  suas  condenações  anteriores  nas  ações  penais  de  nº 
5083376-05.2014.404.7000  (16  anos,  11  meses  e  10  dias  de  reclusão),  5083258-
29.2014.404.7000 (8 anos e 4 meses de reclusão) e 5026212-82.2014.404.7000 (9 anos 
e 2 meses de reclusão), assim como a cláusula 5ª, II, de seu acordo de colaboração 
premiada, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual determina a adoção da 
medida após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem o mon-
tante mínimo de trinta anos de prisão;

b) a suspensão da ação penal em relação ao acusado  PAULO RO-
BERTO COSTA,  considerando-se suas condenações anteriores nas ações penais nº 
5083376-05.2014.404.7000 (6 anos e 6 meses),  5083258-29.2014.404.7000 (12 anos), 
5026212-82.2014.404.7000  (7  anos  e  6  meses)  e  5083401-18.2014.4.04.7000  (10 
anos), assim como a cláusula 5ª, III, de seu acordo de colaboração premiada, homolo-
gado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual determina a adoção da medida após o 
trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem o montante mínimo de 
vinte anos de prisão;

c)  a suspensão da ação penal em relação ao acusado  PEDRO BA-
RUSCO, considerando-se sua condenação anterior  na ação penal  de nº  5012331-
04.2015.404.7000 (18 anos e 4 meses), assim como a cláusula 5ª, II, de seu acordo de 
colaboração premiada, homologado por este juízo, a qual determina a adoção da 
medida após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem o mon-
tante mínimo de quinze anos de prisão;

d)  a condenação de a)  MARCELO ODEBRECHT,  como incurso na 
pena prevista pelo art. 2º, caput, §3º e §4º, II, III, IV e V, pela prática do crime de orga-
nização criminosa;

e) a condenação de a) ROGÉRIO ARAÚJO, b) MÁRCIO FARIA, c) CÉ-
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SAR ROCHA e d) ALEXANDRINO ALENCAR como incursos na pena prevista pelo 
art. 2º, caput e §4º, II, III, IV e V, pela prática do crime de organização criminosa;

f) a condenação de a) MARCELO ODEBRECHT, por 55 vezes, b) RO-
GÉRIO ARAÚJO, por 54 vezes, c)  MÁRCIO FARIA, por 53 vezes, c)  CÉSAR ROCHA, 
por 18 vezes, e d) ALEXANDRINO ALENCAR, por 1 vez, como incursos nas sanções 
do artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal, em concurso material (art. 
69 do Código Penal), com incidência da causa especial de aumento prevista no pará-
grafo único do mesmo artigo;

g) a condenação de a) RENATO DUQUE, por 19 vezes, como incurso, 
em concurso material (art. 69 do Código Penal), nas sanções do art. 317, § 1º, c/c art. 
327, § 2º do Código Penal;

h) a absolvição de a)  MÁRCIO FARIA, de 3 (três) condutas de cor-
rupção ativa que lhe foram imputadas em relação à promessa de pagamento de van-
tagens indevidas a RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e CELSO ARARIPE em razão 
da celebração do contrato e aditivos pelo CONSÓRCIO OCCH e a PETROBRAS, nos 
termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal;

i) a absolvição de a) ROGÉRIO ARAÚJO de 2 (duas) condutas de cor-
rupção ativa que lhe foram imputadas em relação à promessa de pagamento de van-
tagens  indevidas  a  CELSO ARARIPE em decorrência  dos  aditivos  celebrados  pelo 
CONSÓRCIO OCCH e a PETROBRAS, nos termos do art. 386, V, do Código de Proces-
so Penal;

j) a condenação de a) MARCELO ODEBRECHT, por 136 vezes, b) RO-
GÉRIO ARAÚJO, por 123, c) MÁRCIO FARIA, por 123 vezes, d) CÉSAR ROCHA, por 8 
vezes, e) ALEXANDRINO ALENCAR, por 8 vezes e f) RENATO DUQUE, por 6 vezes, 
como incursos nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 4º da lei 9613/98, em concurso ma-
terial (art. 69 do Código Penal);

k) a absolvição de a)  ROGÉRIO ARAÚJO e b) MÁRCIO FARIA de 2 
(duas) condutas de lavagem de dinheiro que lhes foram imputadas em relação ao pa-
gamento de vantagens indevidas a CELSO ARARIPE em decorrência dos aditivos cele-
brados pelo CONSÓRCIO OCCH e a PETROBRAS, nos termos do art. 386, V, do Códi-
go de Processo Penal;

l) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou 
do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimen-
tos bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos manda-
dos  de  busca  e  apreensão,  no  montante  de  pelo  menos  R$  381.256.248,91, 
correspondente a 3% do valor total de todos os contratos e aditivos relacionados às 
obras da REPAR (Consórcio CONPAR), RNEST (Consórcio RNEST-CONEST) e COMPERJ 
(Consórcios Pipe Rack e TUC)  descritas nesta denúncia, no interesse dos quais houve 
o  pagamento  de  propina  a  PAULO  ROBERTO COSTA,  RENATO  DUQUE  e  PEDRO 
BARUSCO, ou a agentes, públicos e privados, por eles indicados;

m) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, 
ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investi-
mentos  bancários  e  os montantes em espécie  apreendidos  em cumprimento aos 
mandados de busca e apreensão,  no montante de pelo menos R$ 4.861.852,23, 
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correspondente a  1% do valor total  do contrato relacionados às obras do prédio 
administrativo de utilidades da PETROBRAS em Vitória/ES, descritas nesta denúncia, 
no interesse dos quais houve o pagamento de propina a RENATO DUQUE e PEDRO 
BARUSCO, ou a agentes, públicos e privados, por eles indicados;

n) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou 
do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimen-
tos bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos manda-
dos  de  busca  e  apreensão,  no  montante  de  pelo  menos  R$  3.000.000,00, 
correspondente ao valor da corrupção relacionada às obras do prédio administrativo 
de utilidades da PETROBRAS em Vitória/ES, descritas nesta denúncia, no interesse dos 
quais houve o pagamento de propina a CELSO ARARIPE;

o) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou 
do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimen-
tos bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos manda-
dos de busca e apreensão,  no montante de pelo menos  R$ 6.051.136.000,00135, 
correspondentes  ao  valor  do  dano  causado  à  PETROBRAS  em  decorrência  da 
contratação viciada e subfaturada de nafta, realizada entre BRASKEM e PETROBRAS, 
descritas nesta denúncia, no interesse dos quais houve o pagamento de propina a 
PAULO ROBERTO COSTA e a agentes, públicos e privados, por ele indicados;

p) o arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em fa-
vor da  PETROBRAS, com base no art. 387, caput e IV, do CPP, no montante de  R$ 
6.440.254.101,14, correspondente à soma de 3% do valor total de contratos e aditi-
vos relacionados às obras da REPAR (Consórcio CONPAR), RNEST (Consórcio RNEST-
CONEST) e COMPERJ (Consórcios Pipe Rack e TUC), de 1% do valor total do contrato 
relacionado  à  obra  do  CONSÓRCIO  OCCH,  de  R$  3.000.000,00  relacionado  aos 
aditivos assinados pelo CONSÓRCIO OCCH e de R$ 6.051.136.000,00 relacionado ao 
dano causado à PETROBRAS em decorrência da contratação viciada e subfaturada de 
nafta, realizada entre BRASKEM e PETROBRAS, no interesse dos quais houve a cor-
rupção de empregados da PETROBRAS. Tal valor é estimado com base no fato de que 
é possível supor que os denunciados causaram danos à PETROBRAS de pelo menos o 
valor das propinas que foram pagas a agentes públicos e privados, em decorrência 
dos referidos contratos. Esse valor é calculado independentemente da quota parte da 
ODEBRECHT nos consórcios que executaram tais contratos, ante natureza solidária da 
obrigação, conforme art. 942, caput, segunda parte, do Código Civil;

q) seja determinada a perda, em favor da União, de todos os bens, 
direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lava-
gem de ativos, com sua destinação a órgãos como o Ministério Público Federal, à Po-
lícia Federal e à Receita Federal, que se constituem de órgãos encarregados da pre-
venção, do combate, da ação penal e do julgamento dessa espécie de delito, nos ter-
mos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

135O valor do dano foi estimado em US$ 1.820.000.000,00, conforme demonstra a denúncia. A con-
versão foi realizada através de ferramenta online oferecida pelo Banco Central do Brasil 
(http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), tendo por data basa aquela do ofereci-
mento desta ação penal (24/07/2015).
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r) decretar como efeito secundário da condenação pelo crime de la-
vagem de dinheiro a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das 
pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do tempo da 
pena provativa de liberdade aplicada, consoante determina o artigo 7º, II da mesma 
lei.

Pede deferimento.
Curitiba, 22 de janeiro de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Laura Tessler
Procuradora da República
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