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Bulhões & Advogados Associados S/S         Eduardo Sanz Advogados Associados 
 

EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO 
DA LAVA JATO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

 

 

Ref.: Acordo de Colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça 

com dados de qualificação já conhecidos, vem, por seus 

advogados signatários, esclarecer o que segue: 

 

01. Após a progressão para o regime fechado 

diferenciado ocorrida a partir de 19/12/2017, o Colaborador 

teve acesso ao HD contendo o espelhamento de seu computador 

apreendido, cópia disponibilizada pela Força Tarefa Lava-Jato 

do MPF no Paraná1. 

02. Somente mais recentemente, contudo, o Colaborador 
teve acesso ao conteúdo de referido HD, que se fez possível 

mediante um programa de pesquisa/indexação e com os e-mails em 

parte descriptografados. Foi então que o Colaborador pôde 

verificar haver aproximadamente 480 mil e-mails, 230 mil 

attachments e 70 mil documentos no espelhamento 

disponibilizado. 

                     
1 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador já havia manifestado 
a necessidade de verificar o conteúdo de seu notebook aprendido para a obtenção 
elementos de corroboração. O acesso ao computador foi possibilitado a partir da 
indicação, pelo Colaborador, das possíveis senhas de desbloqueio (depoimento 
prestado à Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017 – evento 342, DESP1, 
do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem como por diligências 
realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht S.A. junto à Polícia 
Federal, que dispensaram a necessidade de token para acessar a máquina (reunião 
realizada com peritos criminais federais em 04/09/2017 – laudo nº 1943/2017 - 
evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR). A 
cópia do conteúdo extraído do notebook foi entregue pela Força Tarefa Lava-Jato 
do MPF no Paraná à defesa técnica do Colaborador em 05/12/2017. 
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03. Considerando o volume de dados e visando localizar 

os elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no 

seu Acordo de colaboração premiada, ou mesmo evidências que 

possam conduzir a novas linhas investigativas, o Colaborador 

tem procurado filtrar os e-mails conforme o período em que 

foram trocadas as mensagens, seus interlocutores, além de 

outros critérios que possibilitem direcionar a pesquisa de 

forma mais efetiva. 

04. O Colaborador já percebeu que esse exercício 

demanda um considerável tempo, tendo em vista, inclusive como 

já mencionado, o significativo volume de dados e arquivos 

existentes, de modo que tem priorizado a busca por elementos 

relativos ao objeto das ações penais que estão em trâmite.  

05. Como resultado das pesquisas já efetuadas, e para 

reforçar a efetividade de sua colaboração, o Colaborador 

encaminha em anexo para conhecimento desse Grupo de Trabalho 

um conjunto de e-mails que corroboram seus Anexos 5.1. “Prédio 

(IL)” - Terreno cogitado para construção de nova sede do 

Instituto Lula2 (Docs.01) e 14. Pagamento Indevido a Aldemir 

Bendine (Dida) – Codinome Cobra3 (Docs.02), ambos constantes de 

seu Acordo. Estes e-mails não apenas corroboram os relatos 

apresentados como ajudam a elucidar quem participou, quando se 

deram e como ocorreram os fatos relatados. 

06. Com relação aos e-mails ora juntados como “Docs 

01” (Anexo 5.1), o Colaborador chama atenção para o seguinte: 

(i) a corrente de mensagens enviadas entre 08 e 09/09/10 

corrobora os pagamentos registrados nos sistemas MyWebDay e 

Drousys, os quais foram juntados pelo Colaborador e pelo MPF 

nos Eventos 997 e 999 dos autos da Ação Penal nº 5063130-

17.2016.4.04.7000 (13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e que estão 

sob perícia judicial; (ii) em relação ao texto que consta do 

e-mail respondido pelo Colaborador em 09/09/2010, qual seja: 

“Eh uma conta que HS mantem e debita a 3 fontes distintas”, 

                     
2 Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, 13ª Vara Federal de Curitiba. 
3 Ação Penal Nº 5035263-15.2017.4.04.7000, 13ª Vara Federal de Curitiba. 
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esclarece-se que referida “conta” é a chamada “Planilha 

Italiano”, o que corrobora a afirmação de que os valores foram 

debitados daquela “conta-corrente”, que, à época, tinha 

justamente 3 fontes, pelo que o Colaborador pode recordar. 

07. Ao pesquisar sobre os relatos/ações acima 

mencionados, o Colaborador também pôde identificar alguns e-

mails que corroboram e elucidam os fatos relatados em seu Anexo 

6.1.2. “Credito OR: Intervenção de Guido Mantega sobre a Previ: 

Aquisição de Shopping e Torre Comercial no empreendimento 

Parque da Cidade (BMX)” (Docs. 03). 

08. É importante destacar que, conforme já vinha sendo 

indicado pelo Colaborador desde a época da preparação de sua 

colaboração, ficou evidenciado a importância do acesso e 

pesquisa aos e-mails a que apenas agora teve acesso. Os e-mails 

relativos ao Anexo 6.1.2, por exemplo, esclarecerem de modo 

inequívoco como se deu a participação do então Ministro Guido 

Mantega (“Pós Itália”) nas condutas relacionadas (Docs. 03). 

Como se pode verificar, o então Ministro da Fazenda Guido 

Mantega, embora não tenha tido a iniciativa de solicitar 

diretamente ao colaborador os valores alocados ao Projeto BMX, 

tinha ciência plena das tratativas entabuladas por outros 

Colaboradores do Grupo Odebrecht com pelo menos dois então 

Deputados Federais (Cândido Vacarezza e Carlos Zaratini), 

avalizou estas condutas quando abordado pelos então deputados, 

e em seguida orientou o Colaborador, ora peticionário, quanto 

à re-partilha de valores acordados pelos então Deputados com 

outros Colaboradores do Grupo Odebrecht.4 

09. Além disso, alguns dos e-mails ora juntados, que 
se relacionam ao Anexo 6.1.2. acima mencionado, também servem 

para corroborar o Anexo 8.5. “Pagamentos, com recursos de Caixa 

                     
4 Fica também demonstrado nestes e-mails outras tratativas ilícitas 
análogas envolvendo a Previ, ainda que as mesmas, ao que parece, não 
tenham ido a adiante (o que poderá ser melhor esclarecido por outros 
Colaboradores do Grupo Odebrecht, ex-executivos da OR). 
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2 (Via João Santana) para Campanha Eleitoral de Fernando Haddad 

para Prefeitura de SP (2012)” (Docs. 04). 

10. Ainda, considerando que recentemente o Colaborador 
foi ouvido nos autos do IPL 1045/2017 da Superintendência 

Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, que investiga 

fatos relacionados ao assessor da ex presidente Dilma Roussef, 

Anderson Dornelles, o Colaborador apresenta os e-mails 

encontrados até a presente data relacionados ao Anexo 16. 

“pedido de assessor de Dilma Rousseff” (Docs. 05), os quais 

constituem fortes provas de corroboração dos seus relatos. 

Aproveita, ainda, para ressaltar que grande parte destes e-

mails referentes ao Anexo 16., ora juntados, também servem para 

reforçar a contextualização e elucidar fatos de outros relatos 

envolvendo a relação do Colaborador com o Governo Federal na 

gestão de Dilma Roussef. 

11. Por fim, no intuito de otimizar e priorizar as 

buscas por novas provas de corroboração, o Colaborador se 

coloca desde logo à disposição de Vossas Senhorias para efetuar 

quaisquer pesquisas relativas a assuntos específicos que sejam 

considerados prioritários por Vossas Excelências. Para tanto, 

é suficiente a requisição por e-mail ou outro meio de 

comunicação formal à sua defesa técnica, com a concessão de 

prazo razoável para a realização das pesquisas. 

 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, em 05/02/2018. 

 

A. Nabor A. Bulhões   Eduardo Sanz 
            OAB/DF 1.465-A    OAB/PR 38.716 

 

 
















































































