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REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: DOUGLAS CAMPOS PEDROZA DE SOUZA
ACUSADO: NEWDEAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ACUSADO: ACMEN PARTICIPACOES LTDA

ACUSADO: DIOGO CAMPOS PEDROZA DE SOUZA
ACUSADO: ENI MODAIS COMERCIO E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

ACUSADO: DJALMA RODRIGUES DE SOUZA

ACUSADO: ETI PARTICIPACOES LTDA
ACUSADO: GERUZA MARIA CAMPOS PEDROZA DE SOUZA

ACUSADO: UNIFIT UNIDADE DE FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAUBA LTDA
ACUSADO: ANOVA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ACUSADO: EITAMIX COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

ACUSADO: ESCUDO PARTICIPACOES LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedidos formulados pelo Ministério Público
Federal de prisão preventiva e buscas contra o gerente da Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás Djalma Rodrigues de Souza que teria,
segundo ele, recebido vantagem indevida pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht (eventos 1). O pedido de busca também
abrange associados.

A pedido do Juízo, o MPF prestou esclarecimentos no
evento 6.

Decido

2. Já foram deferidas diligências de busca e apreensão em
relação aos mesmos fatos no processo 5040688-23.2017.4.04.7000, por
requerimento do MPF, conforme decisão de 28/09/2017 (evento 3).

Na ocasião, embora requerida a prisão preventiva, o Juízo
decretou somente a prisão temporária de Djalma Rodrigues de Souza.  



A autoridade policial cumpriu as buscas em 20/10/2017. 

Quando do cumprimento do mandado de prisão temporária
de Djalma Rodrigues de Souza, o Juízo foi informado pela autoridade
policial que ele teria feito cirugia bariátrica na data de 18/10/2017,
recebendo alta em 19/10/2017.

Assim e por prudência, foi suspenso o cumprimento do
mandado de prisão por decisão de 20/10/2017 e nos seguintes termos
(evento 50 do processo 5040688-23.2017.4.04.7000): 

"A pedido do MPF, foi deferido pedido subsidiário de prisão
temporária de Djalma Rodrigues de Souza (evento 3).

Na data de hoje, quando do cumprimento do mandado, foi informado
pela autoridade policial que ele teria feito cirugia bariátrica na data
de 18/10/2017, recebendo alta em 19/10/2017.

Considerando o fato imprevisto e para evitar danos à saúde do
investigado no período de recupeação da cirurgia, suspendo,
excepcionalmente, o cumprimento do mandado de prisão temporária.

Caberá ao MPF, mais adiante, avaliar eventual renovação da prisão
preventiva.

Considerando o já fundamentado na decisão de 28/09/2017 (evento
3), estendo ao investigado em questão a medida cautelar de proibição
de deixar o país a ele."

A investigação prosseguiu. 

Na data de 27/04/2018, o MPF apresentou denúncia contra
nove acusados na ação penal 5017409-71.2018.4.04.7000.

A denúncia foi recebida em 03/05/2018.

Consta contra Djalma Rodrigues de Souza, em síntese, a
acusação de, enquanto gerente da Petrobrás, Diretor de Novos Negócios
da Petroquisa, subsidiária integral da Petrobrás, e responsável pelo
Complexo Petroquímico de Suape, ter recebido em vantagem indevida
cerca de R$ 17.7000.000,00 entre 16/12/2010 a 19/03/2014 do Grupo
Odebrecht em troca de benefícios em dois contratos do
empreendimento. 

O total de vantagem indevida pago seria de R$
32.570.000,00, tendo também sido beneficiados os gerentes  da
Petrobrás Paulo Cezar Amaro Aquino, Glauco Colepicolo Legatti
e  Maurício de Oliveira Guedes.

Examinam-se as provas contra Djalma Rodrigues de
Souza.

As vantagens indevidas pagas a Djalma Rodrigues de
Souza estariam relacionados a contratos do grupo Odebrecht com a
Companhia Petroquímica de Pernambuco - Petroquímica Suape (PQS) e



a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (CITEPE), ambas
subsidiárias integrais da Petrobrás.

A Construtora Norberto Odebrecht celebrou, em
01/12/2008, o Contrato de Aliança 027/2008 com a Companhia
Petroquímica de Pernambuco - Petroquímica Suape (PQS), com o preço
meta de R$ 1.085.822.739,57 e o preço teto de R$ 1.194.405.012,90,
para construção de uma planta industrial de PTA (Ácido Terefálico
Purificado). No evento 1, anexo10, do processo 5040688-
23.2017.4.04.7000, consta cópia do contrato. Em 22/06/2011, foi
assinado aditivo no valor de R$ 330.000.000,00. Em 14/10/2011, novo
aditivo constituindo a denominada Verba Contigencial no valor de R$
256.689.406,03. Ao final, o contrato ficou em R$ 1.914.089.285,50,
com atraso significativo na conclusão da obra.

Atrelado ao primeiro contrato, a Construtora Norberto
Odebrecht celebrou, em 04/12/2009, o Contrato de Aliança 017/2009,
com o preço meta de R$ 453.227.386,63, seguido, em 01/09/2010, pelo
Contrato de Aliança 014/2010 com a Companhia Integrada Têxtil de
Pernambuco - CITEPE, com o preço meta de R$ 1.799.000.000,00, para
contrução de plantatas industriais da CITEPE e de produção de
filamentos têxteis (POY) e poletileno tereflatado (PET). No evento 1,
anexo11, do processo 5040688-23.2017.4.04.7000, consta cópia do
segundo contrato. Em 29/03/2011, foi celebrado aditivo que elevou o
preço meta para R$ 2.242.283.588,11. Em 03/06/2012, novo aditivo
com elevação do preço meta para R$ 3.593.058.051,00, com atraso
ainda significativo da ora.

A Petrobrás realizou auditoria sobre esses contratos, tendo
o resultado sido juntado aos autos, como se verifica Relatório Final da
Comissão Interna de Apuração DIP Dabast 000209/2015 (evento 1,
anexo16 e anexo17, do processo 5040688-23.2017.4.04.7000).

Foram identificadas várias irregularidades ou
desconformidades pela auditoria, entre elas:

- a contração da Construtora Norberto Odebrecht por meio
do Contrato 027/2008, antes mesmo da conclusão do projeto básico;

- a falta de preço teto no Contrato 014/2010;

- alteração dos contratos após a celebração;

- falta de utilização nos projetos da Sistemática
Corporativa de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobrás.

Ao final, a elevação dos custos comprometeu a qualidade
do investimento, tornando o resultado negativo em até R$ 1,804 bilhão
(Valor Presente Líquido negativo - fl. 91 do relatório de auditoria).

Do Relatório de auditoria, extrai-se o seguinte trecho:



"Na avaliação deste item 5.1.2 - Autorizações da Alta Administração
de Revisão do Investimento e do Cronograma do Projeto Integrado,
com VPL negativo, a presente comissão entende que não encontrará
na literatura de Gestão de Projetos, de Análise Econômica de
Projetos ou mesmo de Engenharia Econômica subsídios para
lastrear, suportar ou mesmo validar tecnicamente as decisões
perpetradas ao longo de três anos na aprovação destas revisões.

Parece que o objetivo era efetivamente realizar a obra, não sendo
levado em conta o seu custo, o seu prazo e muito menos sua
rentabilidade." (fl. 27 da auditoria)

Djalma Rodrigues de Souza juntamente com Paulo Cezar
Amaro Aquino e foram apontados pelo relatório de auditoria como
responsáveis pelas irregularidades nos contratos (fl. 87 do relatório de
auditoria).

Os dirigentes da Construtora Norberto Odebrecht
responsáveis pelos acertos de corrupção celebraram acordo de
colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e que foi
homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Os dirigentes confessaram
o pagamento de propinas no contrato em questão. 

Rogério Santos de Araújo, Diretor de Desenvolvimento de
Negócios da Construtora Norberto Odebrecht, celebrou acordo de
colaboração, e declarou, em depoimento, que teriam sido pagos cerca de
R$ 95 milhões em propinas a agentes da Petrobrás e da Petroquisa, entre
eles Paulo Cezar Amaro Aquino e Djalma Rodrigues de Souza (evento
1, anexo8, do processo 5040688-23.2017.4.04.7000). Do relato escrito
apresentado por ele, transcreve-se:

"Além dos valores acima [pagos ao Diretor Paulo Roberto Costa e a
agentes políticos], também recebi demanda para pagamento de R$ 20
milhões a Djalma Rodrigues, Abdala Kurban (este último falecido),
Glauco Colepicolo, Maurício Guedes e Paulo Aquino. Os
pagamentos a Djalma Rodrigues, Abdala Kurban e Paulo Aquino
tinham como contrapartida a aprovação dos contratos de aliança
PTA, POY-PET pela Diretoria da Petroquisa, subsidiária da
Petrobrás responsável pelo empreendimento, da qual eles faziam
parte ou tinham fote influência, uma vez que Paulo Roberto Costa
não tinha poder suficiente para, sozinho, aprová-lo no Conselho de
Administração da Petroquisa, sem antes haver a aprovação da
Diretoria. Além disso, não era comum a realização de contratação
por meio de aliança na Petrobrás e, dessa forma, precisávamos de
apoio da diretoria da Petroquisa para que tal processo fosse em
frente, uma vez que Paulo Roberto não conseguiria aprovar sozinho
no Conselho sem antes ter a aprovação da diretoria da Petroquisa. Já
os pagamentos a Glauco Colepicolo e Maurício Guedes tinham como
contrapartida auxiliar na solução de qualquer entrave que surgisse
ao longo da execução do contrato e permitir a sua continuidade de
forma mais fácil e rápida. Pelo que me recordo, recebi instruções
para que esses pagamentos fossem realizados parte no Brasil e parte
mediante depósitos em conta no exterior".

Márcio Faria da Silva, Presidente da Construtora Norberto
Odebrecht, celebrou acordo de colaboração e confirmou, em linhas
gerais, o relato de Rogério Santos de Araújo (evento 1, anexo12, do



processo 5040688-23.2017.4.04.7000).

Também foi confirmado por Cesar Ramos Rocha que era
gerente financeiro da Construtora Norberto Odebrecht e teria
operacionalizado os pagamentos (evento 1, anexo35, do processo
5040688-23.2017.4.04.7000). Ele também celebrou acordo de
colaboração.

Foram apresentados elementos de corroboração acerca do
pagamento de propina. 

Foram juntadas a partir das fls. 5-29 no anexo35, evento 1,
do processo 5040688-23.2017.4.04.7000, uma série de mensagens
eletrônicas trocadas entre Rogério Santos de Araújo e Cesar Ramos
Rocha, executivos da Construtora Norberto Odebrecht, com Angela
Palmeira e Ubiraci Santos, empregados do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht,  tratando de pagamentos a executivos da
Petrobrás, identificados pelos codinomes "Prisma", "Jabuti", "Kejo",
alguns deles com indicação das contas a serem depositadas. Essas
mensagens também podem ser visualizadas no evento 1, anexo43, do
processo do processo 5040688-23.2017.4.04.7000.

Ali se verifica que, ao codinome "Jabuti", é relacionada à
conta Maher Investment Limited, ao codinome "Kejo", a conta númerica
no ANZ Bank em Hong Kong, ao codinome "Peixe", a conta Kateland
International,

Já no anexo38, do evento 1, do processo 5040688-
23.2017.4.04.7000, foram juntadas planilhas dos pagamentos do Setor
de Operações Estruturadas relativamente aos contratos envolvendo o
Complexo Petroquímico do Suape, identificado por PTA/POY, em
referência aos aludidos Ácido Terefálico Purificado (PTA) e produção
de filamentos têxteis (POY), com o registro dos pagamentos a "Peixe",
"Jabuti". "Kejo", "Prisma", associados às respectivas contas no exterior
ou ao local de entrega em espécie.

Ao final da planilha, é informado que, ao codinome
"Jabuti", estão associadas contas no exterior em nome de Spada Ltd.,
Maher Invesment e Greenwich Overseas. Ao codinome "Peixe", a conta
em nome de Kateland International. Ao codinome "Kejo", a conta em
nome de Palmview Management Co.  A conta Palmview ainda consta
como associado a outro codinome "Keq", juntamente com conta em
nome de Kenwick Enterprises. Consta ainda o codinome "Jabutizão"
associado à conta Spider Consultant.

Nos arquivos anexo39 e anexo40, evento 1, a partir da fl.
16, todos do processo 5040688-23.2017.4.04.7000, constam extratos das
contas em nome de off-shores utilizadas pelo Grupo Odebrecht, como a
Magna, Klienfeld, Innovation e Trident, com lançamento de
transferências para as contas em nome de Spada Ltd., Kateland
International, Palmview Management, Maher Investment, Spider
Consultant. 



Destaque-se que esssas mesmas contas do Grupo
Odebrecht foram utilizadas para realizar pagamentos para os Diretores
da Petrobrás Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e para o
gerente Pedro José Barusco Filho, como consta na sentença prolatada na
ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000.

Com base nesses elementos, o MPF identificou os
pagamentos efetuados aos agentes da Petrobrás.

Na decisão de 28/09/2017 (evento 3) do
processo 5040688-23.2017.4.04.7000, este Juízo examinou as provas
contra o gerente da Petrobrás Paulo Cezar Amaro Aquino, identificado
na planilha pelo codinome "Peixe", Glauco Colepicolo Legatti,
identificado como "Kejo", e Maurício de Oliveira Guedes, identificado
como "Azeitona".

Djalma Rodrigues de Souza teria recebido o
correspondente a R$ 17.700.000,00 entre 16/12/2010 a 19/03/2014
mediante transferências no exterior através das contas em nome das off-
shores Magna, Klienfeld, Innovation e Seletc, todas controladas pelo
Grupo Odebrecht, para contas em nome das off-shores Spada Ltd., no
Standard Chartered Bank, em Londres/Reino Unido, Maher Invest
Limited, no Stantard Chartered Bank, em Genebra/Suíça, e também no
BSI Overseas, nas Bahamas, Greenwich Overseas Group Ltd., no
Lloyds Bank em Genebra/Suiça (fl. 21 da representação do processo
5040688-23.2017.4.04.7000). 

Conforme extratos das contas do Grupo Odebrecht
constantes no evento 1, anexo39 e anexo40, do processo 5040688-
23.2017.4.04.7000), identificados os seguintes depósitos nas contas no
exterior:

Na conta em nome da off-shore Spada:

a) USD 534.760,00 em 16/12/2010 da conta em nome da
Innovation (fl. 16, anexo39, evento 1);

b) USD 571.249,00 em 31/03/2011 da conta em nome da
Innovation (fl. 18, anexo39, evento 1);

c) USD 564.972,00 em 10/05/2011 da conta em nome da
Klienfeld (fl. 19, anexo39, evento 1);

d) USD 558.659,22 em 06/06/2011 da conta em nome da
Innovation (fl. 20, anexo39, evento 1);

Na conta em nome da off-shore Maher:

a) USD 410.257,00 em 07/10/2011 da conta em nome da
Innovation (fl. 26, anexo39, evento 1);



b) USD 260.663,50 em 13/06/2012 da conta em nome da
Innovation (fl. 5, anexo40, evento 1);

c) USD 558.140,50 em 11/07/2012 da conta em nome da
Innovation (fl. 6, anexo40, evento 1);

d) USD 421.053,00 em 22/09/2011 da conta em nome da
Klienfeld (fl. 29, anexo39, evento 1);

e) USD 204.545,46 em 04/10/2012 da conta em nome da
Innovation (fl. 7, anexo40, evento 1);

f) USD 234.042,55 em 03/12/2012 da conta em nome da
Innovation (fl. 8, anexo40, evento 1);

g) USD 468.085,10 em 14/12/2012 da conta em nome da
Innovation (fl. 9, anexo40, evento 1);

h) USD 250.000,00 em 16/01/2013 da conta em nome da
Innovation (fl. 9, anexo40, evento 1);

i) USD 627.451,00 em 19/03/2014 da conta em nome da
Innovation (fl. 35, anexo40, evento 1);

Na conta da off-shore Greenwich: 

a) USD 256.411,00 em 14/12/2011 da conta em nome da
Innovation (fl. 28, anexo39, evento 1);

b) USD 410.256,00 em 30/11/2011 da conta em nome da
Select Enginnering Consulting (fl. 31, anexo39, evento 1);

c) USD 153.846,15 em 29/12/2011 da conta em nome da
Magna (fl. 33, anexo39, evento 1).

Djalma Rodrigues de Souza era identificado pelo
codinome "Jabuti" no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht,
como afirmam os executivos do Grupo Odebrecht.

No evento 1, anexo47, do processo 5040688-
23.2017.4.04.7000 constam documentos do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht com todos os pagamentos  efetuados a
Djalma Rodrigues de Souza sob o codinome "Jabuti", com a
identificação dos contratos que geraram os créditos, entre elas a referida
"PTA/POY", mas também outras como o "DS MF", inclusive com as
ordens de depósitos efetuados nas contas no exterior.

Há também o registro de um depósito na conta em nome
de Spider Consultant, sob o codinome "Jabutizão", e que o MPF
também atribui a Djalma Rodrigues de Souza.

Naquele momento, a documentação das contas no exterior
atribuídas a Djalma Rodrigues de Souza ainda não tinha sido obtida.



Informa o MPF que as autoridades suíças transmitiram, em
16/11/2017, informações espontâneas sobre as aludidas contas em nome
de off-shores relacionadas ao acusado (evento 1, anexo8) 

O procedimento de transmissão espontânea de
informação,  que consiste  basicamente na transmissão da prova colhida
na Suíça para o Brasil sem solicitação prévia, encontra apoio expresso
no art. 29 do Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre
Brasil e Suíça promulgado pelo Decreto nº 6.974, de 07/10/2009:

"1.Por intermédio das Autoridades Centrais, e nos limites de seu
direito interno, as autoridades competentes de cada Estado
Contratante podem, sem que um pedido tenha sido apresentado neste
sentido, trocar informações e meios de prova envolvendo fatos
penalmente puníveis, se avaliarem que esse encaminhamento pode
permitir ao outro Estado Contratante:

a)apresentar um pedido de cooperação jurídica nos termos do
presente Tratado;

b)iniciar procedimento penal;

c)ou facilitar o desenvolvimento de uma investigação penal em
curso."

A previsão é ainda consistente com as normas de tratados
internacionais, inclusive da Convenção das Nações Unidas contra o
Crime de Corrupção, promulgado no Brasil pelo Decreto n.º 5.687/2006.
A esse respeito, transcrevo o art. 46, parágrafos 1, 4 e 5:

"Art. 46. Assistência judicial recíproca

1. Os Estados Partes prestar-se-ão a mais ampla assistência judicial
recíproca relativa a investigações, processos e ações judiciais
relacionados com os delitos compreendidos na presente Convenção. 

(...)

4. Sem menosprezo à legislação interna, as autoridades competentes
de um Estado Parte poderão, sem que se lhes solicite previamente,
transmitir informação relativa a questões penais a uma autoridade
competente de outro Estado Parte se crêem que essa
informação poderia ajudar a autoridade a empreender ou concluir
com êxito indagações e processos penais ou poderia dar lugar a uma
petição formulada por este último Estado Parte de acordo com a
presente Convenção.

5. A transmissão de informação de acordo com o parágrafo 4 do
presente Artigo se fará sem prejuízo às indagações e processos penais
que tenham lugar no Estado das autoridades competentes que
facilitaram a informação. As autoridades competentes que recebem
a informação deverão aquiescer a toda solicitação de que se respeite
seu caráter confidencial, inclusive temporariamente, ou de que se
imponham restrições a sua utilização. Sem embargo, ele não obstará
para que o Estado Parte receptor revele, em suas ações, informação
que seja fator de absolvição de uma pessoa acusada. Em tal caso, o
Estado Parte receptor notificará o Estado Parte transmissor antes de
revelar a mencionada informação e, se assim for



solicitado, consultará o Estado Parte transmissor. Se, em um caso
excepcional, não for possível notificar com antecipação, o Estado
Parte receptor informará sem demora ao Estado Parte
transmissor sobre a mencionada revelação."

Após a promulgação, os tratados têm força de lei.

Então a transferência da informação e a sua utilização para
investigações no Brasil, no limite do permitido na cooperação, é válida. 

Foram solicitados, pelo despacho de 03/05/2018 (evento
4), esclarecimentos do MPF acerca da possibilidade da utilização dessas
informações perante este Juízo.

O MPF, em petição do evento 8, informou "que, em
consulta ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional, restou indicado que aquele DRCI e a
Procuradoria Suíça possuem entendimento no sentido de que as
informações espontâneas oriundas daquele país podem ser usadas,
perante a Justiça brasileira, para a decretação de medidas incidentais,
tais como pedidos de quebras de sigilo, bloqueios, prisão e busca e
apreensão, não podendo, contudo, ser utilizadas como prova para
decisões de condenação e de perda definitiva de bens". Juntou
correspondência eletrônica nesse sentido.

A alegação é, em princípio, consistente com o consta no
ofício de encaminhamento das autoridades suíças (fl. 5 do arquivo
anexo8, evento1):

"Les informations peuvent être utilisées pour engager des
investigations dans votre pays ou pour présenter une requête
d'entraide à la Suisse afin d'obternir les moyens de preuve
correspondants." 

Então, em princípio, as informações podem ser utilizadas
para medidas de investigação no Brasil, como buscas e apreensões e
prisões cautelares, vedado o uso no julgamento da ação penal. Até esse
momento, porém, é de se esperar que já tenha sido atendido o pedido de
cooperação jurídícia internacional para obtenção da documentação das
contas no exterior (processo 5017494-57.2018.4.04.7000).

As informações provenientes da Suíça revelam que as
contas ali mantidas, em nome das off-shores Maher Invest Limited, no
Stantard Chartered Bank, em Genebra/Suíça, e Greenwich Overseas
Group Ltd., no Lloyds Bank em Genebra/Suiça, têm como benefíciários
finais Douglas Campos Pedroza de Souza, Diego Campos Pedroza de
Souza e Gerusa Maria Campos Pedroza de Souza, que são filhos e
esposa do acusado Djalma Rodrigues de Souza

Consta ainda ainda informação de que as duas contas
receberam cerca de cinco milhões de dólares das contas secretas do
Grupo Odebrecht. Reporta-se ainda a informação de que a
movimentação estaria relacionada à empresa Anova dos irmãos Douglas



Campos Pedroza de Souza e Diego Campos Pedroza de Souza e que
haveria uma contrato de consultoria para o Grupo Odebrecht
relacionado à Petroquímica Suape para justificar as transações. Também
há a informação de que as contas foram encerradas. 

Identificou ainda o MPF que no Brasil existe a empresa
Anova Serviços e Assessoria Empresarial Ltda. que tem por
sócios Douglas Campos Pedroza de Souza e Gerusa Maria Campos
Pedroza de Souza, filho e espossa de Djalma Rodrigues de Souza
(evento 1, anexo40 e anexo41). 

As informações provenientes da Suíça confirmam a
relação de Djalma Rodrigues de Souza com duas contas em nome de
off-shores e que constam como receptáculos de vantagem indevida paga
pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. 

A referência a existência de um contrato de consultoria
com empresa titularizada pelos filhos deles aparenta ser, em cognição
sumária, um instrumento utilizado para justificar os pagamentos sem
causa. 

Afinal, fosse consultoria lícita, inexistiria justificativa para
a realização de pagamentos através do Setor de Operações Estruturadas,
ainda mais com utilização de contas secretas no exterior tanto pela
Odebrecht como pelos recebedores. 

Relata o MPF que Djalma Rodrigues de Souza já foi
denunciado perante o Supremo Tribunal Federal, juntamente com o
Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva,
sendo recebida a denúncia em 08/05/2018 no Inquérito 4118. Segundo a
denúncia, ambos, em síntese, teriam recevido vantagem indevida para
beneficiar a UTC Engenharia em obras da Coqueper/Coquepar junto à
Petrobrás. 

Também segundo o MPF (fls. 4-7 da representação), a
Petrobrás, através de Comissão Interna, teria identificado atuação ilícita
de Djalma Rodrigues de Souza, no âmbito da celebração de Protocolo
de Intenções em 23/07/2014 entre a Petrobrás e a empresa Gulf Capital
Ltda. Na época, Djalma Rodrigues de Souza, gerente geral de
Participações da Petroquímic,a teria interferido indevidamente no
negócio sem revelar possível conflito de interesse pelo envolvimento de
seu filho, o já referido Douglas Campos Pedroza de Souza. 

Também identificada nas apurações do MPF
a empresa Auckland International Assets,  com sede nas Ilhas Virgens
Britâncias (evento 1, anexo42), e que o próprio acusado reconheceu
sendo dirigida por seu filho, Douglas Campos Pedroza de Souza, no
depoimento de 12/01/2015 perante a Petrobrás (evento 1, aenxo43).  

Essa a síntese das provas. 



3. Em cognição sumária, há prova de que Djalma
Rodrigues de Souza recebeu o equivalente a cerca de R$ 17.700.000,00
de vantagem indevida, entre 16/12/2010 a 19/03/2014 do Setor de
Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht por tê-lo beneficiado,
como gerente geral da Petrobrás nos contratos envolvendo o Complexo
Petroquímico do Suape

O fato caracterizaria crime de corrupção passiva. 

Parte do dinheiro foi depositado e mantido em quatro
contas em nome de off-shores no exterior, mantidas em três países
diferentes (Reino Unido, Suíça e Bahamas) e sem declará-las às
autoridades públicas, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro pela
utilização de mecanismos de ocultação e dissimulação, especificamente
as contas em nome das off-shores no exterior, para esconder o produto
do crime de corrupção e movimentá-lo. Para dissimular a natureza ilícita
dos depósitos parte dos pagamentos foi ainda acobertado com contrato
de consultoria fictícia com empresa da titularidade do filho e da esposa
do acusado. 

Pleiteou o MPF a decretação da prisão preventiva.

Cumpre esclarecer que este Júízo só não decretou a prisão
preventiva peliteada pelo MPF no 5040688-23.2017.4.04.7000 em razão
da então situação do acusado, que havia acabado de realizar uma
cirurgia bariátrica. Com efeito, o Juízo decretou a prisão temporária para
proteger as buscas e examinaria o pedido da preventiva em seguida, o
que no entanto restou prejudicado.

A cirurgia bariátrica em 18/10/2017 não é mais um óbice,
tendo transcorrido tempo suficiente para que o acusado pudesse se
recompor, já que teve alta em 19/10/2017. 

Os pressupostos para a preventiva, boa prova de autoria e
materialidade de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
estão presentes.

Rigorosamente desde a decisão de 28/09/2017 (evento 3)
no processo 5040688-23.2017.4.04.7000, foram reforçadas, pela vinda
das informações da Suíça.

Quanto àos fundamentos também os reputo presentes.

Há prova em cognição sumária de que o acusado recebeu o
equivalente a R$ 17.700.000,00 em propinas no exterior.

A propina foi paga pelo Grupo até 19/03/2017, ou seja,
mesmo após o início da Operação Lavajato em 17/03/2017, o que revela
ousadia criminosa.



Somente as duas contas em nome de off-shore na Suiça
receberam cerca de cinco milhões de dólares, como confirmado pelas
autoridades suíças. 

As autoridades suíças, porém, informaram que as contas
foram encerradas. Os valores foram portanto dissipados pelo acusado
durante as investigações, após terem se iniciado as investigações da
Operação Lavajato. A conclusão necessária é que o acusado, diante dos
avanços das investigações e que incluiu a extensa cooperação com a
Suíça, movimentou os ativos para local ainda desconhecido,
provavelmente para outros países, frustrando os direitos de sequestro e
confisco da sociedade.

Não se sabe se as outras contas, no Reino Unido ou nas
Bahamas, também foram esvaziadas, mas o fato é que não estão
bloqueadas. 

Os bloqueios ordenados no Brasil, no âmbito do
processo 5040688-23.2017.4.04.7000, levaram a resultados pífios, com
sequestro de apenas R$ 12.393,00 (evento 66), o que igualmente sugere
dissipação de ativos, agora no Brasil.

Enquanto não recuperado o produto do crime de
corrupção, que no caso envolvem mais de dezessete milhões de reais,
boa parte depositada em contas secretas no exterior, há um risco de que
ele seja submetido a novas condutas de ocultação e dissimulação com o
acusado em liberdade. 

Usualmente, o risco para dissipação de ativos é superado
com sequestro, mas tratando-se de ativos mantidos em parte fora do
alcance das autoridades brasileiras (Reino Unido e Bahamas) e em parte
em local atualmente desconhecido no exterior, já que pelo menos
as contas nas Suíças foram esvaziadas após o início da Operação
Lavajajato, a medida imediatamente disponível é a preventiva para
coibir novas movimentações e ocultações do produto do crime. 

Não se pode também ignorar a presença de um risco
concreto de fuga em relação a pessoa investigada por corrupção e
lavagem e que mantém ativos milionários secretos no exterior. Os
valores no exterior viabilizam não só a fuga, mas também que, no
exterior, possa o condenado fruir do produto do crime com segurança.

A prisão preventiva é medida que se impõe para prevenir
novos atos de lavagem, evitar a dissipação dos ativos criminosos e
obstaculizar a fuga do acusado com o produto do crime, garantindo
assim a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A esse respeito, cumpre citar precedente da 5ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Felix
Fischer, no RCH 78.534/RS:

"(...)



II - A movimentação de contas secretas no exterior após o início das
investigações, com saldos milionários e absolutamente incompatíveis
com rendimentos do acusado, condenado posteriormente pela prática
do crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), caracteriza
reiteração delitiva (lavagem de dinheiro - art. 1º, caput, inciso V, da
Lei nº 9613.96) e tentativa de impedir o sequestro das quantias pela
Justiça, justificando-se a prisão para a garantia da ordem pública e
da aplicação da lei penal, mormente quando ainda pendentes a
recuperação ou sequestro das respectivas quantias em outras contas
cujos indícios demonstram suas existências.

(...)" (RHC 78.534 - Rel. Min. Felix Fischer - 5ª Turma do STJ - un. -
j. 16/02/2017)

Como também já reconhecido, por unanimidade, pela 
Colenda 2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, "o risco
concreto da prática de novos crimes de lavagem de ativos ainda não
bloqueados" constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva (HC 130.106 , Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma do STF,
un., j. 23/02/2016).

Por outro lado, considerando o modus operandi do
acusado, gerente da Petrobrás, de envolvimento serial na prática e
crimes de corrupção e lavagem, com quatro  contas em nome de off-
shores mantidas em três países diferentes, há fundada suspeita de que o
acusado possam estar envolvidos em outras sofisticadas práticas
criminosas e que seja titulares de outros ativos criminosos no exterior.

E, em vários casos já julgados ou em trâmite perante este
Juízo ou outros, surgiram indícios de que nem mesmo o início das
investigações da Operação Lavajato e a sua notoriedade foram
suficientes para impedir que agentes públicos persistissem na prática de
novos crimes de corrupção ou no pagamento ou recebimento de
propinas.

Verifica-se, ademais, que o acusado Djalma Rodrigues de
Souza, mesmo com o início das investigações, não se mostrou
aparentemente disposto a devolver o dinheiro recebido no exterior ou no
Brasil. Os outros gerentes da Petrobrás beneficiados, como Paulo Cezar
Amaro Aquino e Glauco Colepicolo Legatti, confessaram os crimes e
renunciaram seus direitos sobre os ativos mantidos no exterior, mesmo
antes das buscas e apreensões ordenadas no processo 5040688-
23.2017.4.04.7000, conforme decisão no evento 3. Maurício de Oliveira
Gudes teria, segundo afirma, devolvido o dinheiro mesmo antes, embora
para o próprio pagador de propinas. Já Djalma Rodrigues de Souza
permaneceu completamente inerte, mesmos após as buscas, como se não
houvessem provas, em cognição sumária, de que teria uma fortuna
escondida no exterior. 

Sobre o caráter serial da corrupção, pertinente o seguinte
comentário do magistrado italiano Piercamilo Davigo, atualmente na
Corte de Cassação italiana e que atuou na conhecida Operação Mãos
Limpas":



"As investigações revelaram que a corrupção é um fenômeno serial e
difuso: quando alguém é pego com a boca na botija, normalmente
não é sua primeira vez. Além disso, os corruptos tendem a criar um
ambiente favorável à corrupção envolvendo outros indivíduos no
crime, de modo a conquistar sua cumplicidade até que as pessoas
honestas estejam isoladas. Isso induziu a encarar esses crimes com a
certeza de que não se tratavam de comportamentos casuais e
isolados, mas de delitos seriais que envolviam um número relevante
de pessoas, a ponto de criar mercados ilícitos." (Barbacetto, Gianni,
Gomez, Peter, e Travaglio, Marco. Operação Mãos Limpas. Porto
Alegre: Citadel, 2016, p. 17)

E ainda:

"... os aspectos seriais e de facilidade de difusão desses delitos [de
corrupção] resultam quase sempre na reincidência. A experiência
também ensina que esse perigo não diminui nem mesmo com o
afastamento dos corruptos dos cargos públicos, porque dali a pouco
eles se encontram exercendo o papel de intermediários entre os
velhos cúmplices não descobertos." (Barbacetto, Gianni, Gomez,
Peter, e Travaglio, Marco. op. cit, 2016, p. 18)

O mero afastamento da Petrobrás não é suficiente para
tornar desnecessária a preventiva, considerando que o suposto crime
também envolve a manutenção de contas secretas no exterior e
movimentação do produto do crime por transações subreptícias. Não há,
portanto, como substituir a preventiva de forma eficaz por medidas
cautelares alternativas. A medida cautelar anteriormente imposta em
substituição à prisão temporária, de proibição de deixar o país, não
impede de fato a fuga, considerando a extensão das fronteiras e a
aparente fortuna mantida pelo acusado no exterior. Em nada afeta ainda
a capacidade do acusado de prosseguir na dissipação dos ativos
criminosos.  

A prisão preventiva, embora excepcional, pode ser
utilizada, quando presente, em cognição sumária, boa prova de autoria e
de materialidade de crimes graves, e a medida for essencial à
interrupção da prática profissional de crimes e assim proteger a
sociedade e outros indivíduos de novos delitos, bem como para garantir
a aplicação da lei penal, prevenindo fuga e dissipação do produto do
crime.

Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF para,
presentes os pressupostos da prisão preventiva, boa prova de
materialidade e de autoria, e igualmente os fundamentos, risco à ordem
pública e à aplicação a lei penal, decretar, com base nos arts. 311 e 312
do CPP, a prisão preventiva de Djalma Rodrigues de Souza

Expeça-se o mandado de prisão preventiva contra ele,
consignando a referência a esta decisão e processo, aos crimes do art. 1.º
da Lei nº 9.613/1998 e do art. 317 do Código Penal. Observo que o
endereço consignado no processo 5040688-23.2017.4.04.7000 é Av.
Aquarela do Brasil, 333, Bloco 1, apartamento 604, São Conrado, Rio
de Janeiro (evento 127, pet1). 



Consigne-se no mandado que a utilização de algemas fica
autorizada na efetivação da prisão ou no transporte do preso caso as
autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos específicos
reputem necessário, sendo impossível nesta decisão antever as possíveis
reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.
Consigne-se no mandado autorização para, após a efetivação, traslado
do preso para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba e
sucessivamente ao Complexo Médico Penal.

4.  Pleiteou  o MPF, autorização para busca e apreensão de
provas nos endereços dos familiares do acusado Djalma Rodrigues de
Souza, especificamente Douglas Campos Pedroza de Souza, Diego
Campos Pedroza de Souza e Gerusa Maria Campos Pedroza de Souza.

Evidentemente, a culpa não se transmite, mas aqui há
indícios da utilização dos familiares e de empresas em nome de
familiares para ocultar produto do crime de corrupção. 

O quadro probatório acima apontado é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização de
busca e apreensão nos endereços dos investigados.

Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o
requerido, para autorizar a expedição de mandados de busca e
apreensão, a serem cumpridos durante o dia nos endereços dos
investigados, especificamente:

1) Douglas Campos Pedroza de Souza e suas empresas
(evento 1, anexo54);

1.1) Anova Serviços de Assessoria Empresarial Ltda.;

1.2) Eni Modais Comércio e Serviços Logísticos Ltda.;

1.3) Eti Participações Ltda.;

1.4) Unifit - Unidade de Fios Industriais de Timbauba S/A;

1.5) Escudo Participações Ltda.;

1.6) Acmen Participações Ltda.

2) Geruza Maria Campos Pedroza de Souza;

3) Diogo Campos Pedroza de Souza e sua empresa (evento
1, anexo56);

3.1) Eitamix Comércio Atacadista de Bebidas e Alimentos
Ltda.



 Indefiro a busca no endereço da empresa  Newdeal
Investimentos e Participações Ltda., pois Douglas Campos Pedroza de
Souza não mais comporia o quadro social.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro, associação criminosa, evasão fraudulenta de divisas, além dos
crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, especificamente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais,
recibos, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados à
abertura, manutenção e à movimentação de contas no Brasil e no
exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como patrimônio em
nome próprio ou de terceiros, especialmente, mas não somente, das
contas em nome das off-shores Spada, Maher e Greenwich, contratos e
documentos relativos a essas contas;

b) registros e livros contáveis, formais ou informais,
recibos, agendas, anotações, ordens de pagamento, comprovantes de 
recebimento de valores, no exterior ou no Brasil, relacionados a possível
recebimento de vantagem indevida;

c) documentos, formais ou informais e de qualquer
natureza, relativos a intermediação de propinas ou valores a agentes
públicos;

d) documentos, formais ou informais e de qualquer
natureza, relativos a contratos de prestação de serviços com empresas
fornecedoras da Petrobrás ou da Administração Pública direta ou
indiretas;

e) correspondência, mensagens eletrônicas e arquivos
relacionados a esses mesmos fatos;

f) 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 especificado;

g) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

h) obras de arte de elevado valor, quando não apresentada
prova documental cabal de sua origem lícita, para a residência do
investigado Djalma Rodrigues de Souza.

Em todos os mandados de busca e apreensão, consigne-se
autorização para exame e extração de cópias de mensagens eletrônicas
armazenados nos endereços eletrônicos utilizados pelos investigados.



Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços, cf.
especificação da autoridade policial.

No desempenho desta atividade, poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas
armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico
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 autoridades
policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no local das
buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a
comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o
arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.
Consigne-se estas autorizações específica nos mandados.

Consigne-se, em relação aos mandados para as empresas,
autorização para a realização de buscas e apreensões em qualquer andar
ou sala nas quais a prova se localize.

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se
necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados,
peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da
Receita Federal.

Considerando a dimensão das diligências, deve a
autoridade policial responsável adotar postura parcimoniosa na sua
execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as
autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar
em tempo razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve
possível, relato e resultado das diligências.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja
mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do
término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a
entregá-las aos investigados, as custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre
pessoas ou estabelecimentos. Assim, em princípio, reputo desnecessária
a obtenção de autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da
diligência. Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o
concurso de ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se
requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no
Juízo de cada localidade colocaria em risco a simultaneidade das
diligências e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e
localidades que sofrerão buscas e apreensões.



A efetiva expedição dos mandados ocorrerá após
levantamento de endereços pela autoridade policial.

5. Pleiteou o MPF a prisão temporária de  Douglas
Campos Pedroza de Souza.

Pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença de
elementos probatórios, em cognição sumária, de seu envolvimento na
ocultação dos ativos criminosos recebidos em acertos de corrupção pelo
seu pai. Há indícios ainda de associação criminosa com ele, com outros
parentes, e ainda possível envolvimento em outros episódios de
corrupção.

A imposição da prisão temporária evitará que durantes a
buscas e apreensões possa haver ocultação e destruição de documentos,
ou até mesmo a produção de documentos falsos para justificar
transações ilícitas.

A prisão temporária ampara-se ainda nos indícios de
prática de crimes de corrupção, lavagem, além de associação criminosa.

A medida, por evidente, não tem por objetivo forçar
confissões. Querendo, poderá o investigado permanecer em silêncio
durante o período da prisão, sem qualquer prejuízo a sua defesa.

Reputa-se ela imprescindível no contexto de sofisticação
da atividade criminosa, ilustrada pela aparente utilização de diversas
contas secretas no exterior para ocultar e dissimular produto do crime de
corrupção.

Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º
7.960/1989, sendo a medida necessária pelas circunstâncias do
caso, defiro parcialmente o requerido  pela autoridade policial e pelo
MPF e decreto a prisão temporária por cinco dias de Douglas Campos
Pedroza de Souza.

Expeça-se o mandado de prisão temporária, consignando
nele o prazo de cinco dias, e a referência ao artigo 1.º da Lei n.º
7.960/1989, ao crimes do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998 e dos arts. 288
e 317 do CP. Consigne-se no mandado de prisão o nome e CPF do
investigado e o endereço respectivo.

Consigne-se no mandado que a utilização de algemas fica
autorizada na efetivação da prisão ou no transporte dos preso caso as
autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos específicos
reputem necessário, sendo impossível nesta decisão antever as possíveis
reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

A efetiva expedição do mandado ocorrerá após
levantamento de endereços pela autoridade policial.



Fica desde logo autorizada a transferência do preso para a
carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

6. A competência é, em princípio, deste Juízo.

A competência é da Justiça Federal, pois a corrupção e a
lavagem de dinheiro são transnacionais, com depósitos de propina e
movimentação em contas secretas no exterior, o que define a
competência da Justiça Federal, conforme Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção de 2003, que foi promulgada no Brasil pelo
Decreto 5.687/2006, combinado com o art. 109, V, da Constituição
Federal.

Por outro lado, como exposto inicialmente, há conexão
com os casos da aludida Operação Lavajato, especialmente com os
processos relativos aos pagamentos de propina pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, processos 5010479-08.2016.4.04.7000 e
5003682-16.2016.4.04.7000.

Evidentemente, se for o caso, a competência do Juízo
poderá ser questionada por meio de exceção, quando essas questões,
após oitiva do MPF, serão revistas e examinadas com maior
profundidade.

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram
presente a necessidade de apreciar o cabimento das prisões e buscas
requeridas, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por óbvio, dado
o caráter das medidas, algum aprofundamento na valoração e descrição
das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa
juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito
envolvidas, algo só viável após o fim das investigações e especialmente
após o contraditório.

Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos
processos até a efetivação da prisão e das buscas e apreensões.
Efetivadas as medidas, não sendo mais ele necessário para preservar as
investigações, fica levantado o sigilo. Entendo que, considerando a
natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse público e
a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX,
CF) impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. O
levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos
investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação
da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Deverá a autoridade policial confirmar o endereço do
acusado Djalma Rodrigues de Souza e os das buscas, a fim de propiciar
a expedição dos mandados de busca e  prisão. Presentes os
endereços, expeça a Secretaria os mandados.

Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão,
devendo observar os provimentos específicos.
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