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Processo nº 5021365-32.2017.4.04.7000 

 

  EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, por seus advogados, vem 

perante Vossa Excelência apresentar alegações finais, nos termos do artigo 

403, §3°, do Código de Processo Penal. 

 

  Pede deferimento.  

  São Paulo para Curitiba, em 7 de janeiro de 2019. 

 

  

         

 Theodomiro Dias Neto   Elaine Angel 

 OAB/SP – 96.583    OAB/SP – 130.664 

 

 

 

 Philippe Alves do Nascimento  Luiz Guilherme Rahal Pretti 

 OAB/SP – 309.369    OAB/SP – 386.691 
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13ª Vara Federal Criminal de Curitiba – PR  

Processo n° 5021365-32.2017.4.04.7000 

 

 

 

 

Memorial em favor de  

EMÍLIO ALVES ODEBRECHT 

 

 

 

 

M.M Juíza,  

 

 

 

 

I – Acusação  

 

 

  EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, é engenheiro civil formado pela 

Universidade Federal da Bahia. Na Construtora Norberto Odebrecht exerceu 

diversas funções até se tornar, em 1991, Diretor Presidente da Odebrecht S/A. 

Em 1998, assumiu a função de Presidente do Conselho da Odebrecht S/A, 

que exerceu por 20 anos. Em 2002, passou a dedicar-se exclusivamente ao 

Conselho de Administração da holding. 

 

  EMÍLIO ODEBRECHT celebrou acordo de colaboração 

premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo E. 

Supremo Tribunal Federal em 27.1.2017. 
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  Em 22.5.2017, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 

contra EMÍLIO ODEBRECHT e outros, imputando-lhe, por 18 vezes, o crime 

de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 

9.613/98) (evento 1). 

 

  Segundo a acusação, no período compreendido entre 27 de 

outubro de 2010 e junho de 2011, EMÍLIO ODEBRECHT e outros 

“dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a 

propriedade de aproximadamente R$ 700.000,00, provenientes dos crimes de 

cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pela ODEBRECHT em 

detrimento da PETROBRAS, por meio da realização de reformas estruturais e 

de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família 

do ex-Presidente da República” (evento 1, p. 6). 

 

  A denúncia afirma que no final de 2010, a ex-primeira-dama da 

República, Marisa Letícia, solicitou a Alexandrino Alencar, então executivo do 

Setor de Desenvolvimento e Oportunidade e Representação da Odebrecht 

S/A, a finalização de obras e reformas no chamado “Sítio de Atibaia/SP” 

(evento 1, p.146). Após a solicitação, narra o Ministério Público Federal, 

Alexandrino “se reportou a EMÍLIO ODEBRECHT, o qual determinou a 

realização das obras mediante a total ocultação da participação da companhia, 

com a utilização de recursos em espécie” (Evento 1, p. 147). 

 

  Afirma a denúncia que a Odebrecht gastou R$ 700.000,00 nas 

obras “com adoção de estratagemas de ocultação e dissimulação da origem e 

natureza criminosa, propriedade, localização, disposição e movimentação dos 

recursos” (evento 1, p. 6 e 152). 

 

  Os fatos tratados na presente ação penal foram objeto de termo 

específico do acordo de colaboração premiada celebrado por EMÍLIO 

ODEBRECHT. 
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  Em 1.8.2017, a denúncia foi recebida por esse r. Juízo (evento 

7). Em 6.9.2017, EMÍLIO ODEBRECHT apresentou resposta à acusação, 

refirmando seu compromisso em colaborar com a justiça.  

 

 Durante a fase instrutória, foram ouvidas testemunhas de 

acusação e defesa, bem como interrogados os réus, que, em grande medida, 

corroboraram as declarações prestadas por EMÍLIO ODEBRECHT. 

 

 Em interrogatório, o colaborador reiterou as informações 

prestadas às autoridades, apontando detalhadamente os motivos que 

envolveram as reformas do Sítio de Atibaia/SP (eventos 1.297 e 1.328). 

 

  As provas produzidas na instrução evidenciaram a efetividade e 

a importância da colaboração premiada de EMÍLIO ODEBRECHT. É o que se 

passa a demonstrar.  

 

 

II – A participação de Emílio Alves Odebrecht 

 

 

  A Organização Odebrecht foi fundada em 1944 por Noberto 

Odebrecht, pai de EMÍLIO ODEBRECHT. Desde o início, o Grupo participou 

de projetos de infraestrutura, realizando obras de grande porte em parceria 

com a administração pública, direta e indireta. Em 1953 a empresa construiu 

seu primeiro projeto para Petrobras, o Oleoduto Catu-Candeias.  

 

  O ramo de autuação do Grupo Odebrecht sempre exigiu que 

seus membros mantivessem estreita relação com agentes da administração 

pública. EMÍLIO ODEBRECHT, foi, por longo período, responsável pela 

interlocução com o alto escalão do executivo federal, principalmente com 

presidentes da República. 
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  Em interrogatório, EMÍLIO ODEBRECHT esclareceu que 

referida interlocução fazia parte da própria estrutura organizacional do Grupo 

e era um dos papéis a serem desempenhados por seus executivos:  

 

Defesa: Certo. Doutor Emílio, pelo tamanho do grupo Odebrecht 

era natural que o senhor como maior acionista ter uma 

interlocução com o governo federal, seja na época do 

presidente Lula, seja na época dos governos que o 

antecederam? 

Emílio Odebrecht:- Quando eu era executivo sim, quando eu 

deixei de ser executivo e passei para o conselho essa foi a 

minha grande missão, sair desta área porque o conselho no 

fundo, no fundo, ele não tem essa representa... Não deve ter, até 

por uma questão de formação de sucessão na organização, por isso 

o meu trabalho de fazer com que houvesse uma transferência de 

relação na pessoa que substituía o Lula quando ele terminava o 

segundo mandato dele, porque eu já como presidente do conselho 

eu não podia continuar com o Lula os anteriores porque eu fui, 

vamos dizer, eu deixei de acumular a presidência do conselho e a 

presidência executiva em 2002, até lá ainda levei um período 

acumulando, acho que foi um grande erro, mas não vou me 

estender aqui. Mas depois, de 2002 a 2009 foi o diretor presidente 

Pedro Novis e depois teve outro, e o meu desafio era fazer essa 

transferência, e fui fazendo gradativamente, o único que estava 

faltando, eram três, Chaves, que depois faleceu, que aí não precisou 

fazer isto, o Eduardo dos Santos de Angola e o presidente Lula, 

então esses eu trabalhei para cair fora. Hoje eu não tenho mais 

essa relação com nenhum presidente, procurei passar para a 

estrutura da organização, que é a missão dela como executiva 

e não eu como conselheiro. (evento 1328) 

 

  Nos governos Lula não foi diferente. EMÍLIO ODEBRECHT 

manteve relação de proximidade com o ex-presidente, realizando reuniões 
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periódicas para discutir assuntos empresariais de interesse do Grupo 

Odebrecht e temas gerais de relevância para o país. 

 

  Em depoimento prestado perante o Ministério Público Federal, 

nos autos do PIC n° 1.25.000.003350/2015-98, EMÍLIO ODEBRECHT 

informou que “tinha facilidades para marcar encontros com o Ex-Presidente da 

República durante o mandato” (evento 2, anexo 351).  

 

 Em interrogatório na presente ação penal, reiterou que tais 

reuniões eram frequentes: 

 

Juíza Federal Substituta:- E essa espécie de reunião o senhor 

teve mais de uma vez com ele? 

Emílio Odebrecht:- Tive várias, várias. 

Juíza Federal Substituta:- E ele sempre atendeu as demandas ou 

o senhor lembra de ter ido lá conversar sobre alguma demanda... 

Emílio Odebrecht:- Algumas sim, outras não, mas nesse ponto 

sempre, nessa questão da estatização sempre, agora isso depois 

de 2010, 2011, já com Dilma presidente, essas coisas vieram, a 

Petrobrás já não estava mais, isso foi durante o período dos dois 

mandatos dele” (evento 1328). 

 

  EMÍLIO ODEBRECHT esclareceu que sua relação com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituía patrimônio intangível para o 

Grupo Odebrecht, impossível de ser precificado: 

 

Emílio Odebrecht:- Na época era uma relação que já completava 

mais de 20 anos, os intangíveis de que o presidente Lula 

sempre teve com a minha pessoa e naturalmente com a 

organização, de eu poder ter a oportunidade de dialogar com 

ele, de influenciar sobre aquilo que era, que nós achávamos 

que era importante para o Brasil (eventos 1297 e 1328). 

 

  O próprio ex-presidente Lula, quando perguntado pela MM. 
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Juíza, admitiu que se reunia com EMÍLIO ODEBRECHT: 

 

Luiz Inácio Lula da Silva:- Doutora, eu talvez tenha sido na 

história do Brasil o presidente que mais conversou com 

empresários. Talvez o único presidente da republica eleito com 

programas em cada eleição que eu disputava. E esse programa de 

governo era feito ouvindo desde os mais simples trabalhadores aos 

mais importantes empresários, passando pela Febraban, 

representando o sistema financeiro, passando pelo sucroalcooleiro, 

passando pela indústria de óleo e de gás, eu quando construía um 

programa de governo eu construía um programa de governo para o 

Brasil e não pra mim. E o Emílio Odebrecht e outros empresários 

participaram muito de discussão sobre o futuro do Brasil, sobre 

a construção. E eu tinha um pensamento sobre a indústria 

petroquímica. Porque a Petrobrás, diferentemente do que algumas 

pessoas falam, não é uma empresa estatal. A Petrobrás é uma 

empresa pública de economia mista com ações na bolsa de Nova 

Iorque e com acionistas minoritários. E eu não tinha nenhum 

interesse que fosse estatizado qualquer coisa. Eu tinha interesse 

que tudo fosse transformado numa atividade de empresas públicas 

e que deveria participar Petrobrás, empresa privada, Banco do 

Brasil, empresas privadas, tudo, eu achava que tinha que ser uma 

mistura da atividade econômica pra gente fazer esse país voltar a 

crescer. Mas como o ideal era tentar mostrar que a empresa 

Petrobrás era pública e que o Lula mandava na Petrobrás se criou 

um monstrengo de dizer... 

 

  Marcelo Odebrecht informou, em interrogatório, que EMÍLIO 

ODEBRECHT tinha o hábito de levar para reuniões com o ex-presidente, 

pautas previamente preparadas por ele e pelos demais executivos da 

empresa:  

 

Marcelo Odebrecht:- Sim, era meu pai, é o jeito dele, é, 

exatamente, estou vendo aqui, exatamente as agendas do meu 

pai com o Lula, era assim que ele fazia, ele levava as agendas, 
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no final ele pedia orientações, essas pautas ele pegava comigo e 

com os outros executivos. (Eventos 1.297 e 1.328). 

 

 Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, EMÍLIO 

ODEBRECHT apresentou cópia de agenda de reunião realizada com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20.10.2003, quando foram tratados 

aspectos relevantes e estratégicos para o Grupo Odebrecht (evento 1317, 

Anexo 2). 

 

  Restou, portanto, amplamente demonstrada durante a instrução 

a relação de proximidade entre EMÍLIO ODEBRECHT e o ex-presidente Lula. 

Foi nessa conjuntura de influências e interesses recíprocos que se 

desenrolaram os fatos apurados na presente ação penal.  

 

  Aponta o Ministério Público Federal que, entre outubro e 

dezembro de 2010, o corréu Alexandrino Alencar foi procurado pela ex-

primeira-dama, senhora Marisa Letícia, que solicitou a ele a finalização de 

obras e reformas no Sítio de Atibaia/SP (evento 1.352, p. 269 e 270). Em 

interrogatório, Alexandrino Alencar tratou em detalhes da solicitação da então 

primeira dama:  

 

Alexandrino Alencar:- (...) o fato do dia 9 de dezembro de 2010, 

eu fui para Brasília para um evento do PAC, eu acho que era o 

balanço do presidente Lula do PAC, eu me lembro que quem fez a 

apresentação foi a senhora Mirian Belchior, eu fui para Brasília e, 

estando em Brasília, eu soube que o doutor Emílio ia estar com o 

presidente à tarde, o doutor Emílio tinha ido com o seu avião e falou 

“Alexandrino, já que você está em Brasília volta comigo de avião”, 

eu falei “Ótimo, muito melhor, muito mais prático, eu vou estar 

próximo do Emílio, a gente vai conversando”, então de manhã estive 

no Palácio do Planalto, de tarde eu digo “Bom, vou me encontrar 

com o Emílio, o Emílio vai estar lá com o presidente”, e fiz o que 

fazia regularmente, procurei o gabinete do chefe de gabinete do 

Gilberto Carvalho, eu digo “Gilberto, eu vim aqui falar com o Emílio”, 
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e aí fui ao gabinete, lá do gabinete me levaram para a antessala da 

sala do presidente, e chegou lá estava a dona Marisa, a dona Marisa 

Letícia estava lá na antessala e aí, conversando com ela, ela disse 

“Alexandrino, estou precisando de um favor da Odebrecht”, eu digo 

“O que é, dona Marisa?”, “Estou fazendo uma reforma em um sítio 

e estou tendo dificuldade na reforma, quem está fazendo a reforma 

é o grupo do Bumlai, do José Carlos Bumlai, mas eles estão com 

um cronograma muito atrasado e eu preciso terminar porque, não 

estou falando do dia 9 de dezembro, o mandato acaba dia 31 de 

dezembro, para ele usufruir do sítio”, aí ela me comentou, disse 

“Olha, é um sítio em Atibaia”, eu me admirei com isso aí porque eu 

conhecia o presidente no passado, eu sabia que ele tinha um sítio 

em Riacho Grande, lá em São Bernardo do Campo eu digo “Ué?”, 

ela falou “Não, é um outro sítio que se tem”, logo em seguida eu 

soube que era do Fernando Bittar, até me falaram não do Fernando 

Bittar, me falaram do filho do Jacó Bittar, que era muito amigo do 

presidente Lula, e então ela me fez esse pedido, só que ela falou o 

seguinte “Mas, tem uma coisa, vocês têm que fazer a reforma, mas 

é uma surpresa, o presidente não está sabendo disso”, eu falei  

“Ok”, ela disse “Mas precisa terminar em dezembro”, eu digo “Dona 

Marisa, não sei, precisamos ver, primeiro preciso ter autorização 

para fazer isso, depois a gente vê esse tipo de... Se é possível (...). 

 

  Após receber a demanda, Alexandrino Alencar procurou EMÍLIO 

ODEBRECHT, que além de presidente do Conselho do Grupo Odebrecht, era 

quem, como demonstrado, tinha relação de maior proximidade com o ex-

presidente Lula. Em interrogatório, EMÍLIO ODEBRECHT relatou que a 

execução da obra dependia de sua aprovação:  

 

Emílio Odebrecht: - Para falar a verdade o que eu soube sobre a 

reforma, os detalhes, etc., foi tudo depois, agora, o que eu fiz foi 

aprovar quando o Alexandrino me trouxe o assunto a pedido da 

dona Marisa. 

Juíza Federal Substituta:- O pedido não foi feito ao senhor, foi feito 

ao Alexandrino? 
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Emílio Odebrecht:- Foi feito a Alexandrino, foi quem me trouxe, 

a dona Marisa fez esse pedido a ele, ele me veio e eu aprovei, 

se eu não tivesse aprovado não teria, hoje nós não estaríamos 

aqui sentados tratando desse assunto.  

 

  EMÍLIO ODEBRECHT noticiou a ocorrência destes fatos muito 

antes da instauração da presente ação penal. Em seu acordo de colaboração 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2017, relatou em 

anexo específico o pedido formulado pela ex-primeira-dama e como se deu 

sua participação. 

 

  Em 20.4.2017, EMÍLIO ODEBRECHT reafirmou os 

acontecimentos perante o Ministério Público Federal em Curitiba, detalhando 

o momento em que Alexandrino Alencar o informou da solicitação de Marisa 

Letícia: 

 

“QUE, em novembro de 2010, Alexandrino Alencar avisou ao 

colaborador que, em encontro que teve com Dona Marisa 

Letícia (...) esta lhe pediu que a Odebrecht a ajudasse na 

realização das obras de um sítio, pois ela queria fazer uma 

surpresa para seu marido assim que ele deixasse a 

presidência” (evento 2, anexo 351)  

 

  Os corréus Alexandrino Alencar, Carlos Paschoal e Marcelo 

Odebrecht confirmaram em juízo que a aprovação das obras foi dada por 

EMÍLIO ODEBRECHT: 

 

Juíza Federal Substituta: - Com relação específica à reforma do 

sítio, como que foi levado até o senhor esse pedido? 

Alexandrino Alencar: (...) E no voo, na volta, eu digo (...) “Você viu 

a dona Marisa, e ela se aproximou de mim e pediu esse favor para 

que a gente pudesse fazer de terminar a reforma do sítio em 

Atibaia...”, que eu falei “E, pelo que eu soube, é do filho do Jacó 

Bittar”, ele [EMÍLIO] me disse “Não, lógico, eu acho que nós 
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temos uma retribuição a isso, a tudo que o presidente fez pela 

organização”, aí foi e me deu o ok” (evento 1.328)  

Juíza Federal: - Como que foi, como que chegaram até o senhor, 

com quem o senhor conversou sobre esse assunto? 

Carlos Armando Guedes Paschoal: - Eu fui procurado pelo 

Alexandrino Alencar, que era um diretor da holding, que me pediu 

apoio ou ajuda pra atender a um pedido de ajuda na reforma de uma 

casa em Atibaia, que seria, segundo ele me relatou, oportunamente 

utilizada pelo então presidente. Me relatou que havia conversado 

com o doutor Emílio, o doutor Emílio Odebrecht, o doutor 

Emílio havia autorizado a ele que atendesse esse pedido, mas 

que não revelasse, que procurasse (inaudível) São Paulo pra 

atender o pedido, porque o (inaudível) que tinha os recursos, 

digamos assim, pessoas e equipamentos, mas que ele gostaria que 

a presença da Odebrecht no assunto, na reforma em si, não fosse 

revelada (evento 1.325)  

 

Juíza Federal Substituta:- A obra era feita no interesse do ex-

presidente segundo a orientação de quem? Quem decidia as 

questões? 

Marcelo Odebrecht: - Olha, eu soube foi que esse pedido 

chegou e foi autorizado, chegou via Alexandrino, foi autorizado 

por meu pai, e a obra era para o sítio do presidente. Digamos 

assim, eu não entrei em outros detalhes (evento 1.328)  

 

  EMÍLIO ODEBRECHT solicitou a Alexandrino Alencar a 

elaboração de orçamento com estimativa dos custos da obra. Como 

esclareceu o colaborador em juízo, o valor total foi fixado, inicialmente, em R$ 

500 mil:   

 

Juíza Federal Substituta:- E o senhor aprovou com alguma 

condicionante, sabendo do valor que seria? 

Emílio Odebrecht:- Eu pedi, ele me veio depois dizendo que 

estava entre 400 e 500, era a estimativa dele, e eu então, foi o 

que eu pedi a ele, e mais uma coisa, duas coisas, que ele... 
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Quando eu aprovei finalmente, quando ele me trouxe o 

orçamento que eu dei a aprovação final, eu disse que ele usasse 

a estrutura de São Paulo, das obras de São Paulo, que ele 

procurasse para lá, para usar as estruturas das obras de São Paulo, 

e procurasse ser o mais discreto possível, para não usar placa, não 

usar fardas e etc. para não estar constrangendo ninguém. (...) 

 

  No decorrer da execução da obra, verificou-se a necessidade de 

aporte suplementar de aproximadamente R$ 200.000,00 (evento 1.352, p. 

279). Em interrogatório, EMÍLIO ODEBRECHT esclareceu que somente 

tomou conhecimento da disponibilização do valor complementar após a 

conclusão das obras: 

  

Ministério Público Federal:- Senhor Emílio, algumas questões 

pontuais só em complementação às perguntas da excelentíssima 

juíza. O senhor foi ouvido no Ministério Público no âmbito do PIC e 

o senhor, indagado sobre o valor da obra, se teria tido reajuste, o 

senhor relatou que foi informado pelo Alexandrino que o valor da 

obra ficou em torno de 700 mil reais, o senhor confirma? 

Emílio Odebrecht:- Primeiro ele me trouxe um orçamento 

preliminar que era 400 ou 500, que foi fornecido pela estrutura 

que ia fazer as obras e depois, no final, eu soube que fechou 

com 700, essa é a informação que eu tenho, porque eu também 

não acompanhava isso, entendeu?” (evento 1.328)  

 

  O valor total de R$ 700 mil, disponibilizado pelo Grupo Odebrecht 

para a obra do Sítio de Atibaia, foi corroborado pelos interrogatórios de 

Alexandrino Alencar, Carlos Paschoal e Emyr Costa1. 

 

  Após a aprovação do orçamento, EMÍLIO ODEBRECHT 

solicitou, a fim de resguardar a imagem do Grupo, que a obra fosse realizada 

                                            
1 No Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.003350/2015-98, corroboram os valores 
fornecidos por EMÍLIO ODEBRECHT: Emyr Diniz (evento 2, Anexos 28); Alexandrino Alencar 
(evento 2,  Anexo 339); e Carlos Paschoal (evento 2, Anexo 369). 
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da forma mais discreta possível, com a utilização de recursos de obras 

existentes em São Paulo: 

 

Juíza Federal Substituta:- E o senhor aprovou com alguma 

condicionante, sabendo do valor que seria? 

Emílio Odebrecht:- Eu pedi, ele me veio depois dizendo que estava 

entre 400 e 500, era a estimativa dele, e eu então, foi o que eu pedi 

a ele, e mais uma coisa, duas coisas, que ele... Quando eu aprovei 

finalmente, quando ele me trouxe o orçamento que eu dei a 

aprovação final, eu disse que ele usasse a estrutura de São 

Paulo, das obras de São Paulo, que ele procurasse para lá, para 

usar as estruturas das obras de São Paulo, e procurasse ser o 

mais discreto possível, para não usar placa, não usar fardas e 

etc. para não estar constrangendo ninguém 

 

  Em juízo, Carlos Paschoal e Emyr Diniz e Frederico Horta 

relataram a discrição solicitada por EMÍLIO ODEBRECHT: 

 

Juíza Federal: - Como que foi, como que chegaram até o senhor, 

com quem o senhor conversou sobre esse assunto? 

Carlos Armando Guedes Paschoal: - Eu fui procurado pelo 

Alexandrino Alencar, que era um diretor da holding, que me pediu 

apoio ou ajuda pra atender a um pedido de ajuda na reforma de uma 

casa em Atibaia, que seria, segundo ele me relatou, oportunamente 

utilizada pelo então presidente. Me relatou que havia conversado 

com o doutor Emílio, o doutor Emílio Odebrecht, o doutor 

Emílio havia autorizado a ele que atendesse esse pedido, mas 

que não revelasse, que procurasse (inaudível) São Paulo pra 

atender o pedido, porque o (inaudível) que tinha os recursos, 

digamos assim, pessoas e equipamentos, mas que ele gostaria 

que a presença da Odebrecht no assunto, na reforma em si, não 

fosse revelada (evento 1.325)  

 

Ministério Público Federal: -Só um segundo. Excelência. Existia 

uma orientação pra que os empregados da Odebrecht não 
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usassem uniformes na obra também? 

Emvr Diniz Costa Júnior: -Também. 

Ministério Público Federal:- Essas orientações de ocultação 

partiram do senhor Carlos Armando? 

Emyr Diniz Costa Júnior: -O Carlos me falou pra que não 

parecesse a Odebrecht e eu tomei todas as providências pra 

que não parecesse a Odebrecht (evento 1.325)  

 

Juiz Federal: -E os operários da Odebrecht que trabalharam nesse 

sítio de Atibaia utilizaram esse uniforme? 

Frederico Horta: -Não usaram porque os uniformes que nós 

tínhamos eram específicos da obra do Aquapolo, e a orientação 

e a recomendação que eu recebi era que não usasse esses 

uniformes, ser mas usasse uniforme sem identificação, porque 

aí também não teria a exposição do nome da construtora 

(Evento 433)  

 

 Em suma: EMÍLIO ODEBRECHT, então Presidente do Conselho 

da Odebrecht, recebeu solicitação, por meio de Alexandrino Alencar, para 

realização de obras no Sítio de Atibaia, aprovou seu orçamento e pediu 

discrição em sua execução. O colaborador não teve qualquer ingerência na 

geração destes valores e na operacionalização dos pagamentos.  

  

  A esse respeito, Emyr Diniz esclareceu em juízo que foi 

responsável por realizar pagamentos em espécie para Rogério Aurélio e que 

a entrega dos valores foi operacionalizada pelo Setor de Operações 

Estruturadas (evento 1325).  

 

 Alexandrino Alencar, que ocupava posição hierarquicamente 

inferior a EMÍLIO ODEBRECHT, e que estava mais próximo da execução das 

obras, também relatou não saber como foram realizados os pagamentos:  

 

Juíza Federal Substituta:- Os valores, esses 500 mil, como que o 

senhor conseguiram 



                           

 15 

esses 500 mil não contabilizados? 

Alexandrino Alencar:- Isso o Carlos Armando que buscou essas 

fontes. 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não sabe dizer da onde 

vinham? 

Alexandrino Alencar:- Não, onde ele foi buscar depois eu soube, 

mas... 

Juíza Federal Substituta:- Naquela época o senhor não sabia da 

existência do departamento de operações estruturadas? 

Alexandrino Alencar:- Não para esse tipo de evento.  

 

  Em interrogatório, EMÍLIO ODEBRECHT relatou que somente 

tomou conhecimento de como foi efetuado o pagamento tempos depois da 

conclusão da obra:  

 

Juíza Federal Substituta:- Como foi paga ou qual foi a 

orientação para fazer os pagamentos dessa reforma? 

Emílio Odebrecht:- Isso aí eu vim a saber tudo depois (Evento 

1.328)  

 

  Em relação ao Setor de Operações Estruturadas, EMÍLIO 

ODEBRECHT informou não conhecer especificidades acerca de seu 

funcionamento:  

 

Juíza Federal Substituta: Mas essa pessoa então que 

coordenava todos os pagamentos não contabilizados para 

qualquer fim de todas as empresas da holding? 

Emílio Odebrecht:- Eu não sei. 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não sabe dizer também? 

Emílio Odebrecht:- Não sei dizer, eu não conheci o sistema 

como funcionava, sei quem era o responsável porque eu 

utilizava, pedia a ele diretamente para efeito dos bônus, os 

bônus das pessoas que trabalhavam na empresa (Evento 

1.328). 
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  A participação de EMÍLIO ODEBRECHT se deu exclusivamente 

na aprovação da obra. A partir daí distanciou-se do fato.  

 

  Em depoimento prestado perante o Ministério Público Federal, 

EMÍLIO ODEBRECHT explicou que o “atendimento ao pedido de reforma do 

sítio seria uma forma de retribuição ao ex-Presidente da República em sua 

atuação em prol da organização”, uma vez que Lula “sempre teve boa vontade 

de ouvir pleitos da ODEBRECHT” (evento 2 – anexo 351). 

 

  Em interrogatório perante esse r. Juízo, EMÍLIO ODEBRECHT 

relatou reuniões com o ex-presidente Lula a respeito do setor petroquímico:  

 

Emílio Odebrecht:-  (...) a questão da estatização da 

petroquímica que era sempre um desejo que a Petrobrás tinha, 

eu precisava da posição dele, eu fui muito claro com ele, “Eu 

preciso saber disso para saber o destino que eu dou à 

organização, se a organização sai ou fica,  porque eu ter a 

Petrobrás como minha concorrente e com esse processo 

contínuo de querer estatizar eu não aceito”, então isso, quando 

ele era candidato, ele se comprometeu dizendo que a posição 

de governo era não haver estatização, era dar, vamos dizer, 

continuidade aos programas, com o modelo que estava aí, e 

dentro disso foi que eu tive alguns problemas sérios na época 

porque a Petrobrás fez, mesmo assim, três investidas 

profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele... 

 

 A aprovação do pedido da então primeira dama, Marisa Letícia, 

não teve, portanto, relação direta com qualquer contrato celebrado entre o 

Grupo Odebrecht e a administração pública, seja com a Petrobras ou com 

outra companhia. Tratou-se exclusivamente de retribuição ao ex-presidente 

Lula pela sua atuação em favor do Grupo Odebrecht, sem contrapartida 

específica.  
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 Com efeito, especificamente em relação ao Sítio Atibaia, EMÍLIO 

ODEBRECHT tratou do tema com o ex-presidente, em reunião realizada em 

30.12.2010, último dia do mandato do ex-presidente:  

   

Juíza Federal Substituta:- Especificamente na reunião do dia 30 

o senhor lembra de ter falado sobre a reforma do sítio com o 

senhor presidente? 

Emílio Odebrecht:- Falei, falei como, depois de terminada a 

reunião, já em pé, indo, Alexandrino tinha me pedido que a 

dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria 

fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato, então 

eu achei que eu não estaria rompendo isto falando com ele no 

último dia do mandato dele e a 15 dias da entrega, 14 dias... 

Juíza Federal Substituta:- Da entrega da obra? 

Emílio Odebrecht:- Ia ser entregue no dia 14 de janeiro. Procurei 

perceber, eu disse “Olhe, chefe, o assunto lá do sítio vai estar 

pronto até o dia 14”, ele não me falou nada, não me respondeu, 

também não disse nem que sim, nem que não, e eu coloquei, a 

minha impressão é que ele sabia, mas não quis me fazer 

nenhuma manifestação, então isso é o que aconteceu, e Dilma 

e Marcelo ficaram naturalmente do lado, não assistiram. (evento 

1328)  

 

  No mesmo sentido interrogatório de Marcelo Odebrecht: 

 

Marcelo Odebrecht:- (...) Ele [ALEXANDRINO] me garantiu que ia 

acabar dia 15, para que meu pai pudesse atualizar Lula nessa 

reunião do dia 30. (...) E tem um e-mail também que eu protocolei, 

eu devo ter conversado com meu pai sobre a agenda que nós 

teríamos em conjunto com Lula e com Dilma, eu botei esse e-mail, 

e nesse e-mail fica claro, e aí eu devo ter anotado a agenda, ele 

falou, a gente alinhou, eu devo ter escrito a agenda e eu passei a 

agenda para a secretária dele e para a minha, não sei se a versão 

final acabou sendo aquela, mas aquele foi... Aquela conversa, mas 
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refletiu a conversa que eu tive com o meu pai, o alinhamento prévio, 

mandei para a secretária dele. E nessa agenda tem os pontos que 

ele deve falar com Lula, entre eles tem o sítio, aí é só ele e Lula. 

Eu me lembro, eu tenho certo na cabeça que o assunto do sítio 

foi conversado com Lula. Agora eu não me lembro se foi meu pai 

que me disse depois da reunião, que ele falou. 

(...) 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não participou da reunião? 

Marcelo Odebrecht:- Não, eu participei da reunião, só que eu não 

me lembro, só que teve um momento da reunião que meu pai 

se afastou, se afastou para conversar com o presidente Lula e 

eu fiquei com a presidente Dilma, então eu não me lembro se esse 

assunto sítio foi no momento em que estávamos nós presentes ou 

nesse momento em que meu pai se afastou, mas eu me lembro, que 

seja eu que tenha participado, que seja meu pai me dito, esse 

assunto foi tratado e ele... (evento 1328)  

 

  Restou, portanto, demonstrado durante a instrução que a 

participação de EMÍLIO ODEBRECHT se deu (i) na aprovação da realização 

de obras no Sítio Atibaia; (ii) na solicitação de discrição em sua execução; e 

(iii) em informar o ex-presidente Lula que o sítio seria entregue em meados de 

janeiro de 2011.   

 

 

III – Lavagem de dinheiro 

 

 

  O Ministério Público Federal imputa a EMÍLIO ODEBRECHT a 

prática por “18 (dezoito) vezes, do crime de lavagem de dinheiro, em sua 

forma majorada, previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98” 

(evento 1) – grifo nosso.  

 

  O crime de lavagem de dinheiro pressupõe participação dolosa 

na ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos, nos termos do artigo 1º da 
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Lei 9.613/98. Como visto, EMÍLIO ODEBRECHT jamais determinou ou se 

envolveu na operacionalização dos pagamentos realizados por meio do Setor 

de Operações Estruturadas.  

 

  O colaborador apenas solicitou discrição na execução das obras 

do Sítio Atibaia, para resguardar a imagem do Grupo Odebrecht de eventual 

exploração política ou reputacional. Tal fato não se amolda aos requisitos 

objetivos e subjetivos do tipo penal de lavagem de capitais.  

 

  Além disso, não há que se aplicar a causa de aumento prevista 

no § 4º, do artigo 1º, da Lei 9.613/98, nem tampouco o concurso material pela 

suposta prática de 18 atos autônomos de lavagem de dinheiro.  

 

 

(a) Impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no artigo 

1º, § 4º, da Lei 9.613/98. 

 

 

  Para o Ministério Público Federal, a incidência da causa de 

aumento no caso concreto estaria justificada pois, “os atos de branqueamento 

de capitais” teriam sido “praticados de forma reiterada e por intermédio de 

organização criminosa”.  

 

  A redação do § 4º, do artigo 1º, da Lei 9.613/98, à época dos 

fatos, é anterior à alteração pela edição da Lei n° 12.683/2012, e determinava 

a incidência da causa de aumento da pena somente quando “o crime for 

cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa”.  

 

  São dois, portanto, os requisitos a serem analisados no caso 

concreto: (i) habitualidade do crime de lavagem de dinheiro ou (ii) cometimento 

por intermédio de organização criminosa.  
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    De pronto, há que se afastar a causa de aumento por eventual 

cometimento do crime por “intermédio de organização criminosa”. Isso porque, 

o conceito legal de “organização criminosa” somente foi definido no 

ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei n° 12.850/2013. Assim, 

fatos praticados antes de 2013, como os tratados na presente ação, não 

permitem a aplicação da causa de aumento sob referido fundamento. Neste 

sentido, explicam Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini2:  

 

“A majorante da organização criminosa envolve uma questão 

relevante: a falta de descrição típica do instituto no ordenamento 

jurídico brasileiro até 16 de setembro de 2013. (...) Portanto, apenas 

para os crimes de lavagem de dinheiro praticados a partir de 

16.09.2013 é possível aplicar a causa de aumento em questão, 

desde que o ato delitivo seja praticado através da “associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 

pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza 

mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 

superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” 

– grifo nosso. 

 

  É esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça3. Em caso 

análogo ao presente, o Ministro Sebastião Reis Junior considerou que “se o 

conceito de organização criminosa ainda não estava tipificado no ordenamento 

jurídico nacional, também, mostra-se descabida a majoração do crime de 

lavagem de capital, sob o fundamento de que teria sido praticado por 

organização criminosa, na forma prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 

9.613/1998”4. 

                                            
2 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos 
penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 
12.683/2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 212 a 216. 
3 STJ - HC 336.549/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 
09/03/2017, DJe 14/03/2017 
4 REsp nº 1.488.028, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 
6.10.2016, DJe de 25.10.2016. 
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  Por sua vez, tampouco há que se falar em habitualidade da 

prática do crime de lavagem de dinheiro. Como ensinam Badaró e Bottini, por 

“habitualidade” há que se entender “a repetição usual da prática criminosa, 

que revela um estilo de vida do agente, voltado àquele delito”5.  

 

  A majorante prevista no § 4º, do artigo 1º, da Lei 9.613/1998, visa 

punir com maior severidade aquele que prática atos de lavagem de maneira 

reiterada e de forma profissional. Para tanto, seria necessário ao menos a 

identificação de pluralidades de atos de lavagem em circunstâncias diversas. 

É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

 

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI ESPECIAL. 

HABITUALIDADE.ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTE. 

CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO. REGRA DE 

COMPETÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO 

INIDÔNEA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO 

DEMONSTRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA  

A majorante prevista na Lei dos Crimes de Lavagem de 

Dinheiro é um artifício utilizado pelo legislador para punir mais 

severamente o agente que comete tais delitos de forma habitual 

ou por intermédio de organização criminosa, e não prevê a 

reunião de fatos diversos, igualmente tipificados, como se 

fossem um crime único. 

(...) 

(HC 76.906/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 342, REPDJ 30/06/2008, p. 1)   

 

 EMÍLIO ODEBRECHT possui extenso currículo empresarial, 

reconhecido nacional e internacionalmente. Foi por longo período o principal 

                                            
5 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos 
penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 
12.683/2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 210. 
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nome de uma das maiores companhias do Brasil. A prática de atos de lavagem 

de dinheiro não fazia parte de seu dia a dia.  

   

  Nenhum dos requisitos legais previstos na causa de aumento 

estão presentes nas condutas de EMÍLIO ODEBRECHT e, por essa razão, 

sua aplicação deve ser afastada.  

 

 

(b)  Concurso material  

 

 

  O Ministério Público Federal requereu a condenação de EMÍLIO 

ODEBRECHT, por 18 vezes, em concurso material, pela prática do crime de 

lavagem de dinheiro em sua forma majorada. Para o órgão acusatório, as 

seguintes condutas constituiriam atos autônomos (evento 1, p. 152):  

 

   

 Como amplamente demonstrado, e corroborado pelas provas 

produzidas durante a instrução, EMÍLIO ODEBRECHT foi responsável pela 

aprovação das obras no Sítio de Atibaia, estimadas, incialmente, em R$ 500 

mil. Posteriormente, solicitou, a fim de garantir a maior discrição possível, que 

a estrutura de obras de São Paulo fosse utilizada para execução das obras do 

Sítio.  
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  O colaborador não participou diretamente da operacionalização 

do pagamento, realizado por meio do Setor de Operações Estruturadas. Trata-

se de único ato, caracterizado pela aprovação das obras e do valor que seria 

utilizado para sua execução. Não há que se falar em pluralidade de atos de 

lavagem na conduta de EMÍLIO ODEBRECHT.  

  

  O fracionamento do pagamento em diferentes parcelas não 

caracteriza a pluralidade de atos de lavagem que o Ministério Público pretende 

imputar ao colaborador. A repartição do pagamento tem como objetivo a 

“ocultação” de valores, constituindo o núcleo central do tipo penal de lavagem 

de capitais.  

 

 É exatamente este o entendimento do E. Des. Fed. Victor Luiz 

dos Santos Laus, do Tribunal Regional da 4ª Região: 

 

“Considerando, portanto, que todas aquelas operações consistiam 

em parcelas de um único pagamento, entendo, no caso concreto, 

que os 19 depósitos que, na visão do eminente Relator, configuram, 

cada um, um delito autônomo, refletem, em verdade, o método com 

que foi levado a efeito apenas 01 intento criminoso, relacionado à 

ocultação da origem ilícita dos recursos provenientes da 'conta 

corrente' de propina de ANTÔNIO PALOCCI. A repartição do 

montante ilegalmente obtido em porções menores, a fim de 

facilitar o cometimento do crime de lavagem, não 

descaracteriza o delito único, que continua sendo, ao fim e ao 

cabo, a ocultação daquele primeiro valor. Em resumo: houve a 

prática de um único crime de lavagem, que consistiu na 

ocultação do pagamento realizado a JOÃO SANTANA e MÔNICA 

MOURA; o fato de se ter optado por ocultar a movimentação 

desse montante através de um método intrincado, com a 

participação de diversas pessoas jurídicas, e pulverizando o 

proveito criminoso em inúmeras operações, não descaracteriza 

a prática, ao final, de 01 delito de branqueamento. Assim, 

reconheço a prática de apenas um crime de lavagem de capitais 
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pelo réu.” (TRF4, ACR 5054932-88.2016.4.04.7000, Oitava Turma, 

Relator: Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, julgado em 28.11.2018, 

juntado aos autos em 06.12.2018) – grifo nosso. 

 

 

  Assim, não assiste razão ao Ministério Público Federal 

considerar que cada pagamento fracionado constituiria atos autônomos de 

lavagem de dinheiro.  

 

 

IV - Conclusão 

 

 

  EMÍLIO ODEBRECHT celebrou acordo de colaboração 

premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo E. 

Supremo Tribunal Federal em 27.1.2017. Sua colaboração precede, portanto, 

o oferecimento da denúncia que originou a presente ação penal. 

  

   Sem as contribuições de EMÍLIO ODEBRECHT à Justiça, a 

Operação “Lava-Jato” não teria alcançado seu estágio atual de investigação. 

A relevante e efetiva colaboração do peticionário se soma ao universo de 

provas amealhados no âmbito dessa ação penal.  

 

   A colaboração de EMÍLIO ODEBRECHT foi eficazmente 

responsável pelo desvelamento de fatos até então desconhecidos das 

autoridades. 

 

  Em diferentes oportunidades – anexo de seu acordo de 

colaboração, depoimento prestado perante a Força Tarefa da Lava-Jato e em 

interrogatório – EMÍLIO ODEBRECHT detalhou as tratativas que culminaram 

na realização das obras do Sítio Atibiaia, a pedido da então primeira dama 

Marisa Letícia, pelo Grupo Odebrecht.  
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  Por tal motivo, requer-se a correta tipificação legal dos fatos e a 

aplicação de seu acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal 

Federal.   

 

   Em caso de condenação, por dever de ofício, requer-se o 

afastamento da causa de aumento do artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei nº 

9.613/1998, bem como o afastamento da imputação de dezoito atos 

autônomos de lavagem de capitais, requerida pelo Ministério Público Federal, 

conforme entendimento do Eminente Desembargador Federal Victor Luiz 

Laus, nos autos da Apelação Criminal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  

   

   Ainda para efeitos de dosimetria da pena, registre-se que EMÍLIO 

ODEBRECHT é maior de 70 anos e faz jus à aplicação da atenuante prevista 

65, inciso I, do Código Penal 

 

   Por fim, requer-se o reconhecimento da voluntariedade, 

relevância, eficácia e efetividade da colaboração, com a concessão de perdão 

judicial a EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, com fundamento no artigo 4º da Lei 

n° 12.850/2013. 

 

   Subsidiariamente, no caso de não ser concedido perdão judicial, 

requer-se, com fundamento no artigo 4º, da Lei nº 12.850, a redução em até 

2/3 da pena privativa de liberdade a ser imposta ao colaborador ou a 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, 

adequando-se a pena à conduta de EMÍLIO ODEBRECHT.    

 

   Não merece provimento o pedido do Ministério Público Federal 

para arbitramento de valor para reparação, uma vez que, conforme 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça6, tal pedido deve 

                                            
6 STJ – AgRg no AREsp 1.062.989MS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 
8.8.2017.  
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ser expressamente requerido na inicial acusatória, o que não foi feito em 

relação a EMÍLIO ODEBRECHT.  

 

Pede deferimento.  

  São Paulo para Curitiba, em 7 de janeiro de 2019. 

 

 

        

 Theodomiro Dias Neto     Elaine Angel 

 OAB/SP - 96.583                               OAB/SP - 130.664 

 

 

 

       

 Philippe Alves do Nascimento  Luiz Guilherme Rahal Pretti 

 OAB/SP - 309.369    OAB/SP – 386.691 


