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5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer 

DENÚNCIA em face de

FERNANDO  MIGLIACCIO  DA  SILVA  [FERNANDO  MIGLIACCIO],  colaborador1,
brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.429.538-59 e no RG
sob o  nº  16.325.585-SSP/SP,  filho  de  Maria  José  Migliaccio  da  Silva,  nascido em
24/11/1968 (50 anos), com endereço na Rua Carlos Norberto de Souza Aranha, 60,
Alto de Pinheiros, São Paulo/SP;

MARCELLO JOSÉ ABBUD [MARCELLO ABBUD], colaborador2, brasileiro, inscrito no
CPF/MF sob o nº 563.588.818-68 e no RG sob o nº 5.129.645-7, filho de José Abbud e
de Ivette Sayeg Abbud, nascido em 07/10/1952 (66 anos), residente e domiciliado na
Rua Tuim, 307, ap. 81, Moema, São Paulo/SP;

OLÍVIO  RODRIGUES  JUNIOR  [OLÍVIO  RODRIGUES],  colaborador3,  brasileiro,
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  075.436.988-97,  filho  de  Conceição  Aparecida  dos

1 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5028125-94.2017.4.04.7000) – ANEXO 01 (documento sigiloso).
2 Conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e homologado por
esse Juízo nos Autos nº 5037108-82.2017.4.04.7000 (ANEXO 02).
3 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
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Santos Rodrigues, nascido em 16/06/1967 (49 anos), com endereço na Rua Antonio
Camardo, 593, ap. 171, vila Bomes Cardim, São Paulo/SP;

PAULO VIEIRA DE SOUZA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
403.961.698-72, filho de Maria Orminda Vieira de Souza, nascido em 07/03/1949 (70
anos), com endereço na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 255, ap. 50, Itaim Bibi, CEP
04543-120,  São  Paulo/SP,  atualmente  recolhido  no  Complexo  Médico  Penal,  em
Pinhais/PR;

RODRIGO  TACLA  DURAN,  brasileiro  naturalizado  espanhol,  casado,  advogado,
inscrito no CPF/MF sob o nº 162.560.898-55 e no RG sob o nº 22162378-4 SSP/SP,
nascido em 13/09/1973 (45 anos), filho de Marlene Tacla Duran e de Amador Noce
Duran, residente na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Bloco 01, Unidade 111,
Itaim Bibi, CEP 0457010, São Paulo/SP, atualmente em liberdade provisória na Espanha
– com passaporte confiscado – após segregação cautelar naquele país;

SAMIR ASSAD, colaborador4, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o
nº 565.102.768-87, nascido em 14/02/1953 (66 anos), filho de Nazira Elias Muhamad,
residente e domiciliado na Rua Baltazar Veiga, 589, ap. 121, Campo Belo, São Paulo/SP;

pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

No curso da “Operação Lava Jato” desvelou-se que o Grupo ODEBRECHT, no intuito
de viabilizar o grande volume de pagamentos necessários à consecução de seus interesses escusos,
idealizou e deu funcionamento ao denominado Setor de Operações Estruturadas, que se destinava
ao  pagamento  maquiado  de  valores  indevidos  e  o  controle  da  contabilidade  paralela  da
empreiteira.

Para a realização de suas atividades, o Setor de Operações Estruturadas se valeu de
diversos operadores financeiros, na medida em que necessitava da intercessão de agentes que
ocultassem  e  gerissem  contas  bancárias  no  exterior,  bem  como  de  operadores  que
disponibilizassem recursos em espécie no Brasil, os quais seriam destinados a agentes públicos e
políticos  corrompidos.  Entre  esses  operadores  financeiros  que  tiveram  seus  serviços  ilícitos
utilizados  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  do  Grupo  ODEBRECHT  estão  ADIR  ASSAD,
RODRIGO TACLA DURAN, ÁLVARO NOVIS e PAULO VIEIRA DE SOUZA5.

Por ocasião da homologação de acordos de colaboração premiada firmados por
agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República bem como a análise
dos fatos por eles abarcados, o Supremo Tribunal Federal definiu que a Força-Tarefa Lava Jato em
Curitiba é responsável por conduzir as investigações atreladas ao Setor de Operações Estruturadas
do  grupo  empresarial,  especificamente  no  âmbito  da  Petição  nº  6641/STF,  que  trata
especificamente do funcionamento desse Setor, a qual restou remetida por aquela Corte a esse
Juízo  por  meio  do  Ofício  nº  19270/2017,  encartado  em  sede  dos  Autos  nº  5049169-
72.2017.4.04.7000.

Nessa senda, a partir dos depoimentos e dos documentos a ela relacionados, restou
possível identificar com maior clareza a origem dos recursos em espécie utilizados pelo Setor
de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT para a realização dos pagamentos de vantagens
indevidas  a  diversos  funcionários  da  PETROBRAS  e  a  agentes  políticos,  a  exemplo  de  PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, MAURÍCIO
DE OLIVEIRA GUEDES, DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, PAULO AQUINO, JOÃO VACCARI NETO,
VALDEMIR GARRETA, GUIDO MANTEGA6, dentre outros. 

5 Ressalte-se,  por  oportuno,  que uma parcela  dos fatos  envolvendo o Setor  de  Operações  Estruturadas do  Grupo
ODEBRECHT restou denunciada em sede dos Autos nº 5033771-51.2018.4.04.7000, 5054787-95.2017.4.04.7000, 5023942-
46.2018.4.04.7000,  5036808-86.2018.4.04.7000,  5059586-50.2018.4.04.7000,  5021365-32.2017.4.04.7000,  5019961-
43.2017.4.04.7000,  5020421-30.2017.4.04.7000,  5019727-95.2016.4.04.7000,  5063130-17.2016.4.04.7000,  bem  como
restou  reconhecida  por  esse  Juízo  nas  já  sentenciadas  ações  penais  de  nº  5017409-71.2018.4.04.7000,  5035263-
15.2017.4.04.7000,  5015608-57.2017.4.04.7000  e  5054932-88.2016.4.04.7000.  Por  sua  vez,  referidos  operadores
financeiros restaram denunciados por fatos perpetrados no bojo da Operação Lava Jato em sede dos Autos nº 5019961-
43.2017.4.04.7000 e 5054787-95.2017.4.04.7000, bem como tiveram suas práticas criminosas reconhecidas por esse Juízo
em sede dos Autos nº 5012331-04.2015.4.04.7000, 5037800-18.2016.4.04.7000 e 5035263-15.2017.4.04.7000
6 Eles  já  foram  condenados  por  esse  Juízo  no  âmbito  da  Operação  Lava  Jato,  por  crimes  variados,  em  diversas
oportunidades,  especificamente  em  sede  dos  Autos  nº  5017409-71.2018.4.04.7000,  5012331-04.2015.4.04.70000,
5036528-23.2015.4.04.7000,  5083351-89.2014.4.04.7000,  5083360-51.2014.4.04.7000,  5036518-76.2015.4.04.7000,
5026212-82.2014.4.04.7000,  5083258-29.2014.4.04.7000,  5083376-05.2014.4.04.7000,  5083401-18.2014.04.7000,
5045241-84.2015.4.04.7000,  5030883-80.2016.4.04.7000,  5054932-88.2016.4.04.7000,  5037800-18.2016.4.04.7000,
5061578-51.2015.404.7000, 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5013405-59.2016.4.04.7000.
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O aprofundamento das investigações demonstrou que o denunciado PAULO VIEIRA
DE SOUZA atuou, ao menos no interregno de 2010 a 2011, em um complexo estratagema de
lavagem  de  capitais,  que  envolveu,  ainda,  agentes  do  Grupo  ODEBRECHT,  dentre  os  quais
FERNANDO  MIGLIACCIO e  OLÍVIO  RODRIGUES,  e  os  operadores  financeiros  ADIR  ASSAD,
RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS. 

Posteriormente, desvelou-se ainda que, em momento anterior,  PAULO VIEIRA DE
SOUZA atuara em conjunto com RODRIGO TACLA DURAN para a disponibilização de valores em
espécie  em  favor  do  Grupo  UTC,  que  serviram  ao  pagamento  de  vantagens  indevidas  a
funcionários públicos e a políticos, dentre os quais aqueles ligados à PETROBRAS.

Nesse  liame,  serão  especificamente  objeto  da  presente  denúncia  os  crimes  de
lavagem de capitais perpetrados por  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  atuando essencialmente como
operador financeiro, na geração de valores de “caixa 2” para importantes empreiteiras brasileiras,
bem como a prática do delito de embaraço de investigação de organização criminosa.

2. DAS FONTES DE RECURSOS ILÍCITOS: CRIMES ANTECEDENTES

No  âmbito  das  investigações  conduzidas  na  “Operação  Lava  Jato”,  restou
comprovado, resumidamente, o funcionamento, no período compreendido entre 2004 e 2014, de
uma ampla organização criminosa,  constituída por quatro principais  núcleos,  dedicada à  prática
reiterada de ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS. Dentre os crimes praticados, merecem
destaque a formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento
sistemático de propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por
intermédio de profissionais da lavagem de dinheiro (operadores financeiros), aos diretores e gerentes
da PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal, consoante já foi
reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal em dezenas de casos7.

O  primeiro  núcleo,  constituído  por  acionistas  e  altos  executivos  das  maiores
empreiteiras do país, os quais, interessados em maximizar tanto quanto possível seus lucros nos
bilionários certames e contratos de grandes obras conduzidas pela PETROBRAS,  formavam um
grande e poderoso cartel, autodenominado “CLUBE”, do qual participaram OAS, ODEBRECHT, UTC
ENGENHARIA S.A. [UTC], CAMARGO CORRÊA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA
e,  de  modo  esporádico,  ALUSA,  FIDENS,  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS,  TOMÉ  ENGENHARIA,

7 Merecem destaque os autos nº 5083376-05.2014.4.04.0000, 5083838-59.2014.4.04.0000, 5083258-29.2014.4.04.0000,
5023121-47.2015.4.04.0000TRF,  5023162-14.2015.4.04.0000/TRF,  5012331-04.2015.4.04.0000/TRF,  5083401-
18.2014.4.04.0000/TRF,  5083360-51.2014.4.04.0000/TRF,  5083351-89.2014.4.04.0000/TRF,  5039475-
50.2015.4.04.0000/TRF,  5023135-31.2015.4.04.0000/TRF,  5027422-37.2015.4.04.0000/TRF,  5025692-
25.2014.4.04.0000/TRF, 5045241-84.2015.4.04.0000/TRF, 5061578-51.2015.404.0000/TRF, 5022179-78.2016.4.04.0000/TRF,
5030424-78.2016.4.04.0000/TRF,  5013405-59.2016.4.04.0000/TRF,  5022182-33.2016.4.04.0000/TRF,  5051606-
23.2016.4.04.0000/TRF, 5046512-94.2016.4.04.0000/TRF, 5054932-88.2016.404.0000/TRF, 5036518-76.2015.4.04.0000/TRF,
5015608-57.2017.4.04.0000/TRF,  5014170-93.2017.4.04.0000/TRF,  5024879-90.2017.4.04.0000/TRF,  5000553-
66.2017.4.04.0000/TRF, HC nº 5012110-69.2015.404.0000/TRF, HC nº 302.605/PR/STJ, Reclamação 17.623/STF, Questão
de Ordem nas Ações Penais nº 871 e 878/STF.
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CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.

No  âmbito  desse  “CLUBE”  tais  executivos  estabeleciam acordos  escusos  de  não
concorrência e definiam quais as empresas ou consórcio de empresas que se sagrariam vencedoras
nos maiores certames da PETROBRAS, no intuito de serem contratados pela Estatal em contratos
superfaturados ou com sobrevalor.

Para que o esquema criminoso pudesse funcionar de forma mais eficiente, os altos
executivos  dessas  empresas,  direta  e  indiretamente,  ofereciam  e  pagavam  propina  a  agentes
públicos da Estatal, com base em porcentuais dos valores dos contratos e aditivos. 

Com tais pagamentos, esses executivos objetivavam manter o cartel funcionando
perfeitamente, bem obter tratamento favorecido às empresas de que faziam parte em licitações,
contratos e aditivos com a PETROBRAS.

O  segundo núcleo era  integrado por  diretores  e  gerentes  da PETROBRAS,  que,
mantidos em seus cargos mediante o apoio dos integrantes do núcleo político, recebiam propinas
das empreiteiras contratadas pela Estatal.

Esses funcionários recebiam, em favor próprio e dos demais membros do esquema,
valores  provenientes  de  contratos  firmados pela  PETROBRAS com as  empresas  integrantes  do
primeiro  núcleo.  Em contrapartida,  valendo-se  de  seus  altos  cargos,  não  só  não  turbavam  o
funcionamento  do  cartel  de  empreiteiras,  como  garantiam  que  aquelas  que  se  sagravam
vencedoras nas licitações tivessem tratamento favorecido na celebração e execução dos contratos.

O valor da propina era, em média, de 1% do valor dos contratos e seus aditivos no
caso da Diretoria de Abastecimento da Estatal, sendo dividido entre integrantes dessa Diretoria,
operadores financeiros e também políticos do Partido Progressista (PP), no início, e, após, também
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Já no caso da Diretoria de Serviços, o valor da propina girava, em regra, em torno de
1% a 2% do valor dos contratos e seus aditivos, sendo também dividido entre integrantes dessa
Diretoria, operadores financeiros e políticos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Nos contratos e aditivos da Diretoria Internacional, a propina também era dividida
de  modo  semelhante,  entre  os  seus  integrantes,  operadores  financeiros  e  agentes  políticos
vinculados ao PMDB.

O terceiro núcleo, por sua vez, era composto por agentes políticos com mandato
ou  agentes  próximos  ao  poder  político,  os  quais,  utilizando-se  de  agremiações  partidárias,
indicavam e mantinham no cargo funcionários do alto escalão da PETROBRAS,  em especial  os
Diretores.  Recebiam,  em  contrapartida,  uma  parte  dos  valores  indevidos  pagos  pelo  núcleo
empresarial  em  decorrência  dos  contratos  firmados  com  a  Estatal.  Os  valores  de  propina
destinados ao núcleo político do esquema tinham como destinatários tanto os agentes pessoas
físicas como os próprios partidos políticos.

Por fim, o quarto núcleo, braço financeiro da organização criminosa, funcionou no
entorno de uma figura que se convencionou chamar de “operador”, intermediador de interesses
escusos, voltado à operacionalização do pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do
segundo núcleo, assim como para garantir a ocultação e a dissimulação dos valores envolvidos no
esquema criminoso. Seus integrantes eram responsáveis, assim, por intermediar o pagamento da
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propina e estruturar,  normalmente com o uso de empresas – muitas vezes de fachada – uma
grande rede de lavagem dos valores ilícitos, distribuindo-o aos destinatários finais.

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

Nesse contexto, a corrupção no esquema criminoso erigido no seio e em desfavor
da PETROBRAS era bilateral e envolvia não só a corrupção ativa,  por parte dos executivos das
empreiteiras  cartelizadas,  como  também,  e  de  forma  concomitante,  a  corrupção  passiva  de
empregados da PETROBRAS, como RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, PAULO ROBERTO COSTA,
ROBERTO GONÇALVES, cooptados pelo Cartel composto por diversas das maiores empreiteiras do
país, a fim de que zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.

Esse  esquema  criminoso  bilateral  pode  ser  descrito  como um processo  de  três
etapas.

(1) Administradores das empresas cartelizadas participantes do “CLUBE” mantinham
com RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES, PAULO ROBERTO COSTA, e outros
funcionários da Estatal, um compromisso previamente estabelecido, com promessas mútuas que
foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de, respectivamente, oferecerem e aceitarem
vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor integral de todos os contratos por elas
celebrados  com a  PETROBRAS,  podendo inclusive  ser  superior  a  esse  percentual  em caso  de
aditivos  contratuais.  Operadores  do  esquema,  dentre  os  quais  ALBERTO  YOUSSEF,  JULIO
CAMARGO,  MÁRIO  GOES,  MILTON  PASCOWITCH,  ADIR  ASSAD,  ÁLVARO  NOVIS  e  RODRIGO
TACLA DURAN,  tinham pleno conhecimento do ajuste e contribuíam ativamente para que ele
funcionasse.

Da  mesma  forma,  faziam  parte  do  acordo  os  núcleos  políticos,  compostos  por
integrantes com mandato ou agentes próximos ao poder político que davam sustentação política
para  a  nomeação  e  permanência  nos  cargos  que  ocupavam  os  integrantes  do  núcleo
administrativo, que eram participantes do esquema criminoso. Para tanto, tais agentes recebiam,
em contrapartida, uma parte dos valores indevidos pagos pelo núcleo empresarial em decorrência
dos contratos firmados com a PETROBRAS.

Observe-se  que  valores  de  propina  destinados  ao  núcleo  político  do  esquema
tinham como beneficiários tanto os agentes pessoas físicas como os próprios partidos políticos.

Como contrapartida,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  ROBERTO GONÇALVES,
PAULO  ROBERTO  COSTA  e  os  demais  empregados  da  PETROBRAS  envolvidos  adredemente
assumiam  o  compromisso  de  manterem-se  inertes  e  anuírem quanto  à  existência  e  efetivo
funcionamento do cartel no seio e em desfavor da estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam
de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar  irregularidades  e  adotar  as
providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente estabelecido entre
corruptores  e  corrompidos  que,  quando fosse  necessário,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,
ROBERTO GONÇALVES,  PAULO ROBERTO COSTA e  outros  empregados  corrompidos  da  Estatal
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praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização do funcionamento do
Cartel.

A  título  de  exemplificação  é  possível  apontar  que  RENATO  DUQUE,  PEDRO
BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES e PAULO ROBERTO COSTA tomavam as providências necessárias,
por  si  próprios  ou  influenciando  os  seus  subordinados,  para  promover8:  i) a  aceleração  dos
procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando
etapas  necessárias  à  correta  avaliação da  obra,  inclusive  o  projeto básico;  ii) a  aprovação de
comissões de licitações com funcionários inexperientes;  iii) o compartilhamento de informações
sigilosas  ou  restritas  com  as  empresas  integrantes  do  Cartel;  iv) a  inclusão  ou  exclusão  de
empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de
empreiteiras  selecionado  pelo  “CLUBE”;  v) a  inobservância  de  normas  internas  de  controle  e
avaliação das obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas;  vi) a sonegação de determinados
assuntos  da  avaliação que  deveria  ser  feita  por  parte  do Departamento  Jurídico ou  Conselho
Executivo;  vii) contratações  diretas  de  forma  injustificada;  viii) a  facilitação  da  aprovação  de
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

Destaque-se, todavia,  que, muito embora nos contratos firmados pelas empresas
cartelizadas com a PETROBRAS, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES, PAULO
ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente
se abstido de praticar os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e
deixando de tomar as providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a prática de atos
de ofício em favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fez necessário.

(2) Em um  segundo momento, imediatamente antes e durante os procedimentos
licitatórios  no  âmbito  da  PETROBRAS,  os  compromissos  previamente  estabelecidos  entre  as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados entre os
agentes envolvidos.

Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas integrantes do
Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam qual(is) delas iria(m)
vencer  determinado  certame9 para,  em  seguida,  contatar,  diretamente  ou  por  intermédio  de
operadores como ALBERTO YOUSSEF e MILTON PASCOWITCH, os funcionários RENATO DUQUE,
PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES e PAULO ROBERTO COSTA, no intuito de a eles fazer
(concretizar) promessas de vantagens indevidas que lhes seriam repassadas caso a(s) empresa(s)
efetivamente se sagrasse(m) vencedora(s). 

Neste  contexto,  os  funcionários  da  PETROBRAS  corrompidos,  dentre  os  quais
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES e PAULO ROBERTO COSTA, ajustados
entre  si  e  com o cartel,  concretizando no caso específico  o  acordo previamente  estabelecido,
omitiam-se em relação ao funcionamento do cartel e, quando necessário,  passavam a tomar ou
determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse. 

Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas não só consumavam a promessa de

8 Neste sentido, colocam-se as alegações de AUGUSTO MENDONÇA (Termo de Colaboração Complementar nº 02 –
ANEXO 04).
9 Conforme declinado por ALBERTO YOUSSEF, em seu interrogatório judicial na Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000
(Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 05.
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vantagem por parte da empreiteira corruptora, como também a sua aceitação pelos empregados
corrompidos.

(3) A  terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava logo
após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira cartelizada
escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela PETROBRAS.

Nesse momento, iniciava-se o trâmite dos operadores para que fosse realizado o
pagamento das vantagens indevidas.  Na Diretoria  de Abastecimento,  era  ALBERTO YOUSSEF o
operador responsável pelo pagamento de propinas a PAULO ROBERTO COSTA. Já no âmbito da
Diretoria de Serviços,  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e ROBERTO GONÇALVES recebiam os
valores  a  partir  de  diversos  operadores,  como MILTON PASCOWITCH e  MARIO GOES,  ou,  em
alguns casos, diretamente dos empresários.

Nesse sentido, após realizadas as tratativas sobre aspectos específicos do repasse
das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles indicados em
decorrência da obra que seria executada, os valores espúrios começavam a ser destinados, depois
de  devidamente  “lavados”  pelos  operadores,  aos  agentes  públicos  –  RENATO DUQUE,  PEDRO
BARUSCO,  ROBERTO GONÇALVES,  PAULO ROBERTO COSTA e outros  –,  bem como aos demais
agentes corrompidos ou pessoas por eles indicadas, dentre os quais se encontram os integrantes
dos núcleos políticos.

Especificamente no que tange à  Diretoria de Serviços, os pagamentos de propina
ocorriam,  em regra,  em favor  de  RENATO DUQUE,  à  época  Diretor  de  Serviços,  e  de  PEDRO
BARUSCO, que ocupou, durante anos, o cargo de Gerente Executivo de Engenharia. 

Verifica-se que, no período em que permaneceu nos quadros da Estatal relacionado
à  Diretoria  de  Serviços,  PEDRO  BARUSCO  não  apenas  recebia  vantagens  indevidas  em nome
próprio,  como também gerenciava as parcelas recebidas por  RENATO DUQUE10,  as  quais  eram
provenientes de empresas membro do cartel.

Nesse  sentido,  inicialmente,  impende  destacar  que  PEDRO BARUSCO  esclareceu
perante o Ministério Público Federal que, em verdade, o pagamento de propinas no âmbito da
PETROBRAS, durante o momento em que ocupou a Gerência de Engenharia, “era algo endêmico,
institucionalizado”.  Destacou, ainda, que não havia represálias aos empresários na hipótese de
não concordarem com a corrupção dos agentes  públicos,  fato este  que corrobora a  narrativa
acerca da prática dos delitos de corrupção11.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo colaborador JULIO CAMARGO12, o
qual menciona, inclusive, que:

“[...] esta dinâmica de pagamento de propinas aos empregados do alto escalão da PETROBRAS não
se dava mediante “pressão” ou “chantagens” por parte destes funcionários, mas mediante ajustes
recíprocos entre eles e os executivos das empreiteiras contratadas pela Estatal;  QUE estes ajustes

10 ANEXOS 06 e 07.
11 ANEXO 08.
12 Do mesmo modo, ressaltaram PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, quando de seus interrogatórios nas
ações  penais  conexas  5083401-18.2014.4.04.7000,  5083376-05.2014.4.04.7000,  5083351-89.2014.4.04.7000,  5083258-
29.2014.4.04.7000 e 5083360-51.2014.4.04.7000, que restou estabelecido um acordo de vontades mutuamente benéfico
entre funcionários da PETROBRAS e empresas cartelizadas (ANEXOS 09 e 10, respectivamente).
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interessavam a ambas as partes, tanto aos funcionários que recebiam as vantagens,  quanto aos
executivos  que  as  ofereciam  e  pagavam,  pois  se  os  primeiros  recebiam  grandes  quantias  em
dinheiro,  os  empreiteiros  recebiam  o  constante  auxílio  de  tais  altos  funcionários  e  buscavam
atender  os  interesses  das  empresas  contratadas  nos  procedimentos  licitatórios  e  durante  a
execução dos contratos [...]”13.

A divisão da propina entre o ex-Gerente Executivo de Engenharia e o ex-Diretor de
Serviços ocorria na proporção de 40% para PEDRO BARUSCO e os 60% restantes para RENATO
DUQUE. Entretanto, quando da utilização de serviços oferecidos por operadores financeiros para o
recebimento  dos  valores  indevidos,  a  distribuição  era  alterada:  40% era  destinado a  RENATO
DUQUE, 30% para PEDRO BARUSCO e 30% para o respectivo operador14.

Nesta  seara,  PEDRO  BARUSCO  esclareceu  que  o  pagamento  das  vantagens
indevidas foi decorrente de contratos vinculados às Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia,
Exploração e Produção e à própria Diretoria de Serviços. Em geral, o valor variava em torno de 2%
do montante contratado pela empresa pagadora e a PETROBRAS. Quando de contratos ligados à
Diretoria de Abastecimento, dos 2% requeridos, 1% era destinado a PAULO ROBERTO COSTA e
operacionalizado de acordo com o acima explanado, e o outro 1% era dividido igualmente entre o
Partido dos Trabalhadores – PT e a “Casa”, composta na maioria dos casos por PEDRO BARUSCO e
RENATO DUQUE. Quanto aos contratos ligados às demais diretorias, a porcentagem de até 2% era
em sua totalidade igualmente dividida à razão de ½ entre o Partido dos Trabalhadores – PT e a
“Casa” (PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE).

Especificamente no que tange aos valores destinados à “Casa”, eram, na maioria das
vezes, recebidos por PEDRO BARUSCO, sendo que os agentes das empresas cartelizadas ou os
operadores utilizados pelos administradores das empreiteiras promitentes de vantagens indevidas,
contratadas pela PETROBRAS, com ele mantinham contato a fim de definir a forma como seriam
feitos os pagamentos, na maioria das vezes mediante prévias operações de lavagem.

Já no âmbito da Diretoria de Abastecimento, ALBERTO YOUSSEF era o responsável
por entrar em contato com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as
tratativas  sobre  aspectos  específicos  do  repasse  das  vantagens  indevidas  a  PAULO  ROBERTO
COSTA e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria executada15. Para
fazer o dinheiro em espécie chegar ao referido Diretor ou aos demais agentes por ele indicados,
ALBERTO  YOUSSEF  se  valia  da  movimentação  de  grandes  valores  em  espécie,  remessa  de
numerários para o exterior,  mas, sobretudo, da celebração de contratos ideologicamente falsos
(v.g., de prestação de serviços de consultoria inexistentes) com empresas de fachada, suas ou de
WALDOMIRO  OLIVEIRA,  as  quais  emitiam  notas  fiscais  frias  no  intuito  de  dar  aparência  de
legalidade a pagamentos efetuados pelas empreiteiras.

Importante salientar, conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO
YOUSSEF em seus interrogatórios na Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.700016, que, a partir do
ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no
interesse  da  Diretoria  de  Abastecimento  houve  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  aos

13 ANEXO 11.
14 ANEXOS 06 e 07.
15 ANEXO 05.
16 Eventos 1025 e 1101 – ANEXO 05.
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empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas no montante de ao menos 3% do
valor total do contrato. 

Na  divisão  da  propina,  o  montante  repassado  a  PAULO  ROBERTO  COSTA  e  às
pessoas  por  ele  indicadas,  sobretudo operadores  do  mercado negro  e  integrantes  do Partido
Progressista  (PP),  era de ao menos 1% do valor  total  do contrato,  no âmbito da Diretoria de
Abastecimento. 

Tem-se,  assim,  que  ao  menos  1%  do  valor  consolidado  de  todos  os  grandes
contratos  firmados  por  empreiteiras  integrantes  do Cartel  com a  PETROBRAS no interesse  da
Diretoria de Abastecimento, individualmente ou como integrantes de consórcios, correspondeu a
vantagens  indevidas  prometidas  e,  ao  menos  em  sua  maioria,  efetivamente  pagas  a  PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sendo que a operacionalização de tais repasses
era realizada por  JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF até  o ano de 2008,  e somente ALBERTO
YOUSSEF a partir de então.

Destaque-se,  outrossim,  que  o recebimento das  vantagens indevidas  por  PAULO
ROBERTO COSTA, para si e para outrem, comprova-se não só a partir de sua própria confissão em
Juízo, das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF, como também de seu vultoso patrimônio,
verificado à época da deflagração da Operação Lava Jato17-18.

Além  disso,  PAULO  ROBERTO  COSTA  admitiu  ter  recebido  valores  espúrios
decorrentes  de  contratos  firmados  por  empreiteiras  com  a  PETROBRAS  em  contas  bancárias
titularizadas por offshores em instituições financeiras suíças, das quais constava como procurador-
beneficiário. 

Oportuno destacar, nesse ponto, que, mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA
deixar  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  continuou  recebendo  propinas  em
decorrência de contratos firmados à época em que foi Diretor da Estatal, especialmente nos casos
em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o
recebimento de tais  vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO
ROBERTO COSTA e os executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais
recebimentos o referido denunciado se serviu, sobretudo, da celebração de contratos fraudulentos
de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL com as empreiteiras.

Nesta  seara,  a  UTC  ENGENHARIA  foi  uma  das  empreiteiras  cartelizadas  que
participou  ativamente  do  esquema  criminoso,  tendo  oferecido,  prometido  e  efetivamente
repassado valores ilícitos a agentes públicos (funcionários da PETROBRAS) e políticos. Parcela dos
ilícitos  praticados  foi  reconhecida  quando  do  julgamento  das  Ações  Penais  nº  5027422-
37.2015.4.04.7000, 5015608-57.2017.4.04.7000 e 5022179-78.2016.4.04.7000.

Em sede dos autos de Ação Penal nº 5027422-37.2015.4.04.700019, originada a partir
do desmembramento dos Autos nº 5083258-29.2014.4.04.7000, RICARDO PESSOA, Presidente do

17 Autos nº 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO1.
18 Saliente-se nesse sentido que, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, PAULO
ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$
181.495,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850,00 (dez mil e oitocentos e
cinquenta euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época,
comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da “propina” em dinheiro vivo.
19 A sentença proferida nos autos em referência encontra-se anexada à presente peça – ANEXO 12.
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Grupo UTC,  restou condenado pela  prática  dos crimes de corrupção ativa de  PAULO ROBERTO
COSTA, mediante a oferta/promessa de valores espúrios em decorrência da contratação, durante o
ano de 2011, pela PETROBRAS, do Consórcio TUC CONSTRUÇÕES para a execução das obras das
Unidades  de  Geração  de  Vapor  e  Energia,  Tratamento  de  Água  e  Efluentes  do  Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro, COMPERJ.

Na oportunidade, esse Juízo reconheceu a ocorrência de pagamentos de propinas,
pela UTC, representada por RICARDO PESSOA, em favor de PAULO ROBERTO COSTA, no valor de R$
38.245.000,00, isto é, 1% do valor do contrato celebrado pelo Consórcio TUC com a PETROBRAS.
Consignou-se, ainda, que a instrução probatória demonstrou que a contratação,  pela Estatal,  do
Consórcio TUC implicou, ainda, no pagamento de propinas a funcionários da Diretoria de Serviços da
PETROBRAS20.

Já no que toca aos valores indevidos repassados ao então Gerente Executivo de
Engenharia da Estatal, ROBERTO GONÇALVES, WALMIR PINHEIRO21,  executivo da UTC, restou
condenado,  em sede  dos  autos  nº  5015608-57.2017.4.04.7000 22-23,  pela  prática  do crime de
corrupção ativa, no âmbito da contratação do Consórcio TUC, datada de 2011, para a execução
das  obras  das  Unidades  de  Geração  de  Vapor  e  Energia,  Tratamento  de  Água  e  Efluentes  do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, COMPERJ.  Conforme ressaltado nos itens 239 e 240 da
sentença, as vantagens indevidas provenientes do Grupo UTC atingiram o valor de USD 1.200.000,00,
equivalente a R$ 3.710.040,00 na data de oferecimento da denúncia (05/04/2017).  Verificou-se, na
oportunidade,  que  parte  dos  pagamentos  efetuados  pelo  Grupo  UTC  se  deu  mediante  a
utilização dos serviços do operador financeiro MÁRIO GOES, o qual realizou, a pedido do ex-
funcionário da PETROBRAS, a transferência de valores para conta offshore mantida por terceiro,
nomeadamente por ROGÉRIO ARAÚJO, Diretor da ODEBRECHT, que se encarregou de repassá-
los a ROBERTO GONÇALVES.

Em adição,  consoante  narrado por  RICARDO PESSOA,  em sede  do acordo de
colaboração premiada por ele firmado com este órgão ministerial24,  a UTC, mediante ajustes
escusos, realizados entre os anos de 2006 e 2011, com os demais representantes do "Clube",
logrou êxito e foi contratada pela PETROBRAS para a execução das seguintes obras: (i) Unidade
de Propeno da Refinaria de Paulínea – REPLAN; (ii) Planta de Gasolina da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas – REPAR; (iii)  Unidade de Hidrossulforização de Nafta Craqueada da Refinaria
Henrique  Lage  –  REVAP;  (iv)  Unidade  de  Tratamento  de  Diesel  –  UDT  da  Refinaria  Alberto
Pasqualini  – REFAP;  e (v)  EPC do Pipe-Rack do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro –
COMPERJ. Quando da elaboração das propostas apresentadas à PETROBRAS, foram embutidos
no preço apresentado os valores a serem repassados, a título de propina, aos executivos das
Diretorias  de  Abastecimento  e  Serviços  da  PETROBRAS,  conforme  informado  pelo  próprio
colaborador. 

20 ANEXO 12.
21 Na oportunidade, deixou-se de oferecer denúncia contra RICARDO PESSOA, em respeito ao acordo de colaboração
premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual
prevê a suspensão dos inquéritos policiais e processos criminais em trâmite a ele relacionados no presente Juízo a partir
do momento em que somados 18 (dezoito) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos feitos vinculados ao acordo.
22 ANEXO 13.
23 Na  oportunidade,  executivos  do  Grupo  ODEBRECHT  também  restaram  denunciados  pela  oferta/promessa  de
vantagens indevidas a ROBERTO GONÇALVES, conforme será abaixo narrado.
24 Acordo de Colaboração de RICARDO PESSOA e Termo de Colaboração nº 28 – ANEXOS 14 e 15. 
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Nessa toada, RICARDO PESSOA informou que, a fim de que zelassem no âmbito
da Estatal por interesses das empresas cartelizadas em diversos certames e contratos com ela
firmados,  Gerentes  e  Diretores  da  PETROBRAS,  notadamente  ligados  às  Diretorias  de
Abastecimento  e  de  Serviços,  efetivamente  auferiam  vantagens  indevidas  provenientes  das
grandes empreiteiras componentes do esquema criminoso, em decorrência de grandes pacotes
de contratos celebrados com a Estatal, como no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro –
COMPERJ  e  na  Refinaria  Abreu  e  Lima  –  RNEST,  bem como em HDTs  e  UGHs  de  diversas
Refinarias, envolvendo, inclusive, o Grupo UTC.25

Evidenciou-se,  para  além  disso,  no  âmbito  das  investigações  conduzidas  na
Operação Lava Jato, a oferta/promessa e o efetivo o pagamento, durante o ano de 2014, de
vantagens  indevidas  de  forma  simulada  por  parte  do  Grupo UTC,  mediante  a  atuação  dos
executivos  RICARDO  PESSOA  e  WALMIR  PINHEIRO,  para  o  ex-Senador  da  República  GIM
ARGELLO, visando obter proteção e prevenir a convocação de ambos os executivos no âmbito
da  Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  instaurada  para  investigar  irregularidades
envolvendo a PETROBRAS. A prática delituosa restou reconhecida por esse Juízo quando do
julgamento da Ação Penal nº 5022179-78.2016.4.04.700026. 

Verificou-se,  outrossim,  que  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos  e  políticos  por  parte  do  Grupo  UTC  não  se  deu  apenas  no  âmbito  do  esquema
delituoso erigido no seio e em desfavor PETROBRAS, mas, igualmente, em outros negócios que
logrou firmar com a Administração  Pública, como no interesses de contratos firmados com a
TRANSPETRO. Nesse sentido, RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO confessaram ter efetuado
o  pagamento  de  propinas  oferecidas/prometidas  a  e  solicitadas/aceitas  por  SÉRGIO
MACHADO, no valor de R$ 1.000.000,00, mediante a entrega de dinheiro em espécie, durante
os anos de 2007 e 200827.

Ainda no contexto delituoso supramencionado, o Grupo ODEBRECHT também foi
uma das empresas que participou ampla e consistentemente nesse esquema ilícito. No interesse de
se manter e promover a empreitada criminosa na PETROBRAS,  inclusive,  o Grupo ODEBRECHT
ofereceu e pagou propinas a agentes públicos (funcionários da Petrobras) e políticos. Parcela dos
ilícitos praticados já foi reconhecida por esse Juízo quando do julgamento das Ações Penais nº
5036528-23.2015.4.04.7000,  5015608-57.2017.4.04.7000,  5017409-71.2018.4.04.7000  e  5023942-
46.2018.4.04.7000.

Em  sede  da Ação  Penal  nº  5036528-23.2015.404.7000,  executivos  do  Grupo
ODEBRECHT,  dentre  eles  MARCELO ODEBRECHT,  MÁRCIO FARIA e  ROGÉRIO ARAÚJO,  restaram
condenados pela prática dos crimes de corrupção ativa dos funcionários públicos PAULO ROBERTO
COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, pertinência a organização criminosa e lavagem de
parte dos ativos auferidos por meio de ilícitos perpetrados no seio e em desfavor da PETROBRAS,
notadamente em decorrência de contratos firmados com a Estatal28.

Em suma, restou comprovado o acerto de propinas entre o Grupo ODEBRECHT e
RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, agentes da Diretoria de Serviços da PETROBRAS, bem como

25 Termo de Colaboração nº 28 – ANEXO 15. 
26 ANEXO 16. 
27 ANEXOS 17 e 18. 
28 A sentença proferida no âmbito da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000 encontra-se anexa – ANEXO 19.
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PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da Companhia, que envolvia o repasse de
propinas, de forma dissimulada, aos então funcionários do alto escalão da Estatal.

Nesse contexto, a ODEBRECHT, por ordem e com anuência de seu gestor MARCELO
ODEBRECHT e por meio dos executivos MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA, no
período entre os anos de 2007 e 2012, ofereceu vantagens indevidas no montante aproximado de
2%  –  sendo  metade  destinada  para  a  Diretoria  de  Serviços  e  metade  para  a  Diretoria  de
Abastecimento – do valor dos contratos e seus aditivos de valor celebrados pela empreiteira com a
PETROBRAS para as obras de: (i) ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis da Carteira de
Coque da Refinaria Getúlio Vargas – REPAR; (ii) implantação das UHDT´s e UGH´s da Refinaria Abreu e
Lima – RNEST; (iii) implantação das UDAs da Refinaria Abreu e Lima – RNEST; (iv) EPC do PIPE RACK
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ; e (v) implementação das Unidades de
Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro – COMPERJ. O montante de propina oferecida/prometida aos agentes públicos atingiu o
total de R$ 108.809.565,0029.

Na  mesma  oportunidade,  MARCELO  ODEBRECHT  e  ALEXANDRINO  ALENCAR
restaram  condenados,  ainda,  pela  oferta/promessa  de  vantagens  indevidas  a  PAULO  ROBERTO
COSTA no âmbito de contrato destinado ao fornecimento de NAFTA, pela PETROBRAS à BRASKEM,
em decorrência do qual foram pagos, no período entre 2006 e 2012, USD 35 milhões de dólares a
título de propina30.

Já  nos  autos  da  Ação  Penal  nº  5015608-57.2017.4.04.7000,  o  ex-funcionário  da
PETROBRAS  ROBERTO  GONÇALVES  restou  condenado  pelo  delito  de  corrupção  passiva  pelo
recebimento de valores espúrios, provenientes do Grupo ODEBRECHT e do Grupo UTC, no período
de 2011 a 2014, em razão da celebração de contratos entre a PETROBRAS e os Consórcios PIPE RACK
e TUC CONSTRUÇÕES, para a realização, respectivamente de obras de EPC de PIPE RACK e  das
Unidades  de  Geração  de  Vapor  e  Energia,  Tratamento  de  Água  e  Efluentes  do  Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Conforme ressaltado nos itens 239 e 240 da sentença, a
propina  repassada  pela  ODEBRECHT  totalizou  o  valor  de  USD  2.947.365,54,  equivalente  a  R$
9.112.370,04, na data do oferecimento da denúncia (05/04/2017).  Ressalte-se que o processo foi
extinto sem resolução do mérito em relação aos crimes de corrupção ativa imputados aos executivos
da ODEBRECHT ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRIO FARIA, tendo em vista a prévia condenação nos autos nº
5036528-23.2015.4.04.700031.

Em adição, em sede da Ação Penal nº 5017409-71.2018.4.04.7000, MÁRCIO FARIA e
ROGÉRIO ARAÚJO foram condenados pela oferta/promessa de vantagens indevidas, entre 2006 e
01/09/2010,  a  DJALMA  RODRIGUES  DE  SOUZA,  GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI,  MAURÍCIO  DE
OLIVEIRA GUEDES e  PAULO CEZAR AMARO AQUINO,  no âmbito  do procedimento licitatório  e
execução dos Contratos  de Aliança 027/2008,  para construção de uma planta industrial  de PTA
(Ácido Terefálico Purificado),  e  017/2009,  para construção de plantas  industriais  da CITEPE e de
produção de filamentos têxteis (POY) e poletileno tereflatado (PET), celebrados com a PETROQUISA,
empresa  subsidiária  da  PETROBRAS.  O  total  de  vantagem  indevida  paga  corresponde  a  R$

29 O valor considerado por esse Juízo, quando da sentença, corresponde a 2% dos contratos e seus respectivos aditivos
celebrados com a PETROBRAS, levando em consideração exclusivamente a porcentagem da ODEBRECHT nos consórcios
contratados – v. §§ 913 a 921 da sentença – ANEXO 19.
30 ANEXO 19.
31 ANEXO 13.
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32.570.000,0032. 

MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO foram condenados, ainda, no âmbito da Ação
Penal  nº  5023942-46.2018.4.04.7000,  pela  prática  do  delito  de  corrupção  ativa,  por  terem
oferecido/prometido,  entre  2009  e  26/10/2010,  valores  indevidos,  no  montante  de  USD
24.750.000,00, ao então funcionário da PETROBRAS ALUÍSIO TELES, em decorrência do contrato nº
6000.0062274.10.2,  destinado  à prestação  de  serviços  de  reabilitação,  construção  e  montagem,
diagnóstico e remediação ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas
de segurança, meio ambiente e saúde (SMS), em 9 países, além do Brasil. À conduta de ALUÍSIO
TELES  aderiram os  também funcionários  da  Estatal  ULISSES  SOBRAL  e  RODRIGO PINAUD,  que
auxiliaram o primeiro no direcionamento da contratação em favor da ODEBRECHT, bem como no
favorecimento da empreiteira durante a execução do contrato33.

Além  das  mencionadas  ações  penais  já  sentenciadas,  os  executivos  do  Grupo
ODEBRECHT MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA foram denunciados no
âmbito da Ação Penal nº 5051379-67.2015.404.700034 pela prática do delito de corrupção ativa,
uma vez que ofereceram/prometeram vantagens indevidas, no montante aproximado de 2% do
valor  do  contrato  original  somado  ao  valor  dos  aditivos,  a  funcionários  da  PETROBRAS,
notadamente,  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, em razão da celebração,  no período entre
09/12/2004 e 03/08/2011, de contratos e seus respectivos aditivos, entre a Estatal e a ODEBRECHT,
na condição de membro do: (i) Consórcio Refinaria Abreu e Lima, contratado para a execução de
obras de terraplenagem da área destinada a construção e montagem da Refinaria do Nordeste –
RNEST;  (ii)  Consórcio  Terraplanagem  COMPERJ,  contratado  para  a  execução  de  serviços  de
terraplenagem,  drenagem e  anel  viário  da  área  do  futuro  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de
Janeiro – COMPERJ; (iii) CONSÓRCIO ODEBEI, contratado para a execução das obras de construção
e montagem da Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II – UPCGN II e seus
off-sites, e da ampliação dos Sistemas de Compressão, Ar Comprimido e de Água de Resfriamento
do Terminal de Cabiúnas – TECAB; (iv) CONSÓRCIO ODEBEI PLANGÁS, contratado para a execução
dos serviços de Implementação da Unidade de Processamento de Gás Natural – UPCGN III, seus
off-sites,  Interligações  e  Utilidades  (Torre  de  Resfriamento  e  Sistema  de  Ar  Comprimido)  do
Terminal de Cabiúnas – TECAB; (v) CONSÓRCIO ODEBEI FLARE, contratado pela PETROBRAS para a
construção e montagem do novo sistema de Tocha do tipo Ground Flare e suas interligações no
Terminal de Cabiúnas – TECAB; (vi)  CONSÓRCIO ODETECH, contratado pela TRANSPORTADORA
ASSOCIADA DE GÁS S.A (TAG), subsidiária integral da PETROBRAS GÁS S.A, para a execução das
obras de construção e montagem do Gasoduto GASDUC III – Pacote 1; e (vii) CONSÓRCIO RIO
PARAGUAÇÚ, contratado para a construção das plataformas de perfuração autoelevatórias P-59 e
P-60.  Estima-se  que  os  valores  de  propina  oferecidos/prometidos  aos  agentes  públicos
correspondam a R$ 65.880.075,20, em relação aos seis primeiros contratos, e USD 14.450.941,06, no
que respeita às obras das plataformas P-59 e P-60.

MARCELO  ODEBRECHT,  ROGÉRIO  ARAÚJO  e  MÁRCIO  FARIA,  em  conjunto  com
CÉSAR ROCHA, restaram denunciados, na mesma oportunidade, pela oferta/promessa de valores
espúrios,  no montante aproximado de 1% do valor  do contrato original  somado ao valor  dos
aditivos, a PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, em razão da

32 ANEXO 20.
33 ANEXO 21.
34 ANEXO 22.
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celebração, no período entre 03/05/2007 e 01/04/2011, de contratos e seus respectivos aditivos,
entre  a  Estatal  e  a  ODEBRECHT,  enquanto  membro  do:  (i)  Consórcio  Refinaria  Abreu  e  Lima,
contratado  para  a  execução  de  obras  de  terraplenagem  da  área  destinada  a  construção  e
montagem  da  Refinaria  do  Nordeste  –  RNEST;  e  (ii)  Consórcio  Terraplanagem  COMPERJ,
contratado para a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e anel viário da área do
futuro Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. Estima-se que os valores de propina
oferecidos/prometidos ao então Diretor de Abastecimento correspondam a R$ 17.427.849,82.

A fim de efetivamente repassar os valores espúrios aos agentes públicos corrompidos,
tanto o Grupo ODEBRECHT, quanto o Grupo UTC utilizaram-se de diversos estratagemas de lavagem
de capitais. Parcela do esquema, notadamente no que respeita à geração de valores em espécie
pelas empreiteiras, será narrada dos capítulos seguintes.

3. DOS DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS

3.1. DOS CRIMES CONCERNENTES AO GRUPO UTC

As investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava Jato demonstraram que
uma parcela dos valores repassados por representantes do Grupo UTC a funcionários da PETROBRAS,
em decorrência da atuação deles em favor da empreiteira perante a estatal, restou transmitida por
meio da  entrega de  dinheiro  em espécie,  gerado e  angariado  a  partir  da  atuação  de  diversos
operadores financeiros, dentre os quais RODRIGO TACLA DURAN, via "caixa 2".

Nesse sentido, o ex-Presidente da UTC e agora colaborador RICARDO PESSOA revelou
que, a fim de obter dinheiro em espécie, via "caixa 2", para pagamento de propina a funcionários do
alto  escalão  da  PETROBRAS  em  decorrência  de  vários  contratos  celebrados  com  a  Estatal,  a
empreiteira se utilizou dos serviços de RODRIGO TACLA DURAN e outros operadores, com os quais,
em regra, a UTC formalizava contratos superfaturados e/ou simulados.

RICARDO PESSOA consignou que a geração de dinheiro em espécie por intermédio
de  RODRIGO  TACLA DURAN era  gerida  internamente  pelo  então  Diretor  Financeiro  WALMIR
PINHEIRO.  O  colaborador  detalhou  que  cobrava  insistentemente  WALMIR  PINHEIRO  para  que
produzisse  dinheiro  em  espécie  que  era  necessário  para  cumprir  compromissos  assumidos
(pagamentos de propina). WALMIR então buscou e encontrou esta alternativa, tratando diretamente
com RODRIGO TACLA DURAN. O serviço oferecido por RODRIGO TACLA DURAN, explica, era o
levantamento de dinheiro em espécie baseado em contratos fictícios (empresas ECONOCELL, TWC E
TACLA DURAN ADVOGADOS). 

O ex-Diretor Financeiro WALMIR PINHEIRO também firmou acordo de colaboração
com o Ministério Público Federal e confirmou o quanto relatado por RICARDO PESSOA.

Os colaboradores  RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO narraram ainda que as
entregas de dinheiro relacionadas a operações envolvendo as três empresas (ECONOCELL, TWC E
TACLA  DURAN  ADVOGADOS)  era  feita  diretamente  por  RODRIGO  TACLA DURAN a  WALMIR
PINHEIRO, aproximadamente uma vez a cada dois meses, entrando pela garagem da UTC/São Paulo
sem se identificar na recepção da empresa. Os colaboradores explicaram ainda que, da mesma forma
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como ocorria com o “caixa 2” produzido com outras empresas, como SM Terraplenagem e Rock Star,
todo o numerário ficava sob a guarda de Alberto Youssef,  que transportava o dinheiro quando
solicitado para a UTC ou para um destinatário determinado, cobrando a taxa de 3% para este serviço.

Os colaboradores RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO afirmaram desconhecer  a
forma pela qual as empresas TACLA DURAN, TWC e ECONOCELL obtinham o dinheiro em espécie
para entregar à UTC, e nunca se preocuparam em saber. 

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  apurou-se  que  parte  do  dinheiro  em
espécie obtido por RODRIGO TACLA DURAN era proveniente de PAULO VIEIRA DE SOUZA.

A análise do resultado do afastamento de sigilo telemático dos dados mantidos por
PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA em  conta  Apple  iCloud,  decretado  nos  autos  nº  5005129-
34.2019.4.04.7000,  revelou intensa relação entre  PAULO VIEIRA DE SOUZA e  RODRIGO TACLA
DURAN. Menciona-se, a título de exemplo, agendamento de reuniões contendo anotações “RH /
U$” e “R$”.

PAULO  VIEIRA DE  SOUZA,  conhecido  operador  financeiro  por  conta  de  outros
esquemas criminosos, dispunha de exorbitante quantidade de valores em espécie (ao menos R$ 100
milhões) alocados em imóveis em São Paulo.

A existência dessa quantia de dinheiro vivo mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA
foi  revelada por operadores financeiros que celebraram acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Federal.

O colaborador ADIR ASSAD35 afirmou que, no contexto da engrenagem envolvendo a
ODEBRECHT,  retirava dinheiro vivo com PAULO VIEIRA DE SOUZA em uma casa situada no bairro

35 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
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da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Nessas operações, o colaborador entrava na garagem da
residência  com  um  automóvel  estilo  perua  e  carregava,  por  viagem,  de  12  a  15  malas  com
aproximadamente  1,5  milhões  de  reais  em  cada  uma  delas.  Além  das  retiradas  nessa  casa,
funcionários  da Rock  Star  (empresa de  ADIR  ASSAD)  retiraram valores  com  PAULO VIEIRA DE
SOUZA em um apartamento situado na Av. Brigadeiro Luis Antonio, mantido exclusivamente para
armazenar  dinheiro.  Os funcionários da ROCK STAR contavam ao colaborador que ali  havia um
quarto inteiro cheio de dinheiro, e que por vezes testemunharam PAULO VIEIRA DE SOUZA colocar
notas para tomar sol, a fim de evitar que embolorassem.

ADIR ASSAD estima ter retirado com PAULO VIEIRA DE SOUZA algo entre 100 a 110
milhões de reais, nos anos de 2010 e 2011.

Os  fatos  relatados  por  ADIR  ASSAD  são  corroborados  por  depoimentos  de
MARCELLO ABBUD36 e  SAMIR ASSAD37,  os  quais  também celebraram acordo de colaboração
premiada.  MARCELLO JOSÉ ABBUD,  segundo explicado por ADIR ASSAD38,  era responsável por
gerenciar os recebimentos de dinheiro em espécie e operacionalizar as entregas aos clientes. SAMIR
ASSAD,  irmão de ADIR ASSAD, fechava os negócios com membros dos escalões superiores das
empresas.

SAMIR ASSAD afirmou que, em 2010, entre os meses de agosto e setembro, ADIR
ASSAD chegou a adiantar cerca de R$ 40 milhões em espécie para a Odebrecht, e que fora com
PAULO VIEIRA DE SOUZA que ADIR ASSAD havia retirado pessoalmente os valores em espécie no
Brasil para fornecê-los ao pessoal da Odebrecht.

O colaborador  MARCELLO ABBUD, por sua vez, afirmou que ADIR ASSAD retirava
dinheiro em espécie com PAULO VIEIRA DE SOUZA em uma casa situada no bairro da Vila Nova
Conceição  em  São  Paulo  e  que,  além  das  retiradas  nessa  casa,  o  colaborador  lembra  de  ter
determinado a funcionários seus que retirassem valores com  PAULO VIEIRA DE SOUZA em um
apartamento situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio. O colaborador recorda-se de que o dinheiro
oriundo desse apartamento vinha, em geral, muito úmido, embolorado e cheirando mal, e que, por
isso, quando recebiam esses valores, espalhavam o dinheiro no chão do quintal do escritório da Rua
Irai para que pudesse tomar sol e secar para diminuir o odor e o bolor.

PAULO VIEIRA DE SOUZA, de posse de tamanha quantia de dinheiro vivo e a fim de
se proteger de possíveis  investigações, buscava remeter esses valores,  ao largo do controle das
autoridades, para o exterior. Para tanto, disponibilizava dinheiro em espécie a operadores financeiros
no Brasil em troca de receber os valores correspondentes no exterior (operações dólar-cabo). Para
esse objetivo, atuou em conjunto com ao menos dois operadores financeiros: ADIR ASSAD, como já
indicado, e RODRIGO TACLA DURAN, conforme será demonstrado.

A presente denúncia trata sobre atuação de  RODRIGO TACLA DURAN e  PAULO
VIEIRA DE SOUZA em esquema de Lavagem de Dinheiro que teve como objetivo operacionalizar a
dissimulação da origem, movimentação e disposição de valores escusos auferidos com a prática de
crimes  de  fraude  a  licitação  e  corrupção  praticados  por  executivos  do  Grupo  UTC  contra  a
PETROBRAS, especificamente atos que envolveram as seguintes camadas de Lavagem de Dinheiro:

36 ANEXO 24 – Termo de Declarações nº 13 de MARCELLO ABBUD.
37 ANEXO 25 – Termo de Declarações nº 04 de SAMIR ASSAD.
38 ANEXO 26 – Termo de Declarações nº 00 de ADIR ASSAD.
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1.  Na primeira camada de Lavagem de Ativos,  já  objeto da Ação Penal 5019961-
43.2017.404.7000,  RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário, no contexto das
atividades da organização criminosa que integrava, no período compreendido entre 20/01/2009 e
30/11/2010, dissimulou a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de ao menos R$
5.341.527,54,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,  fraude  a  licitação  e  corrupção  praticados  por
executivos do Grupo UTC contra a PETROBRAS, mediante a realização de  pelo menos 11 (onze)
pagamentos com lastro em contrato simulado entre a empresa ECONOCELL DO BRASIL LTDA. e a
UTC ENGENHARIA S/A.

2.  Na segunda camada de lavagem de ativos,  RODRIGO TACLA DURAN, de modo
consciente e voluntário,  no contexto das atividades da organização criminosa que integrava,  no
período compreendido entre 21/01/2009 e 14/06/2010, dissimulou a origem, a movimentação, a
disposição e  a  propriedade de R$ 14.205.673,944,  mediante  a  realização de 76 (setenta  e  seis)
transferências  de  valores  para  exterior,  fracionados  em  valores  em  reais  equivalentes  a  USD
98.500,00, provenientes de conta no Brasil sob titularidade de ECONOCELL DO BRASIL LTDA e tendo
como destino conta na Espanha sob titularidade da  offshore GVTEL CORP S.L. - Espanha. Essas 76
transferências ao exterior se deram sob falsa justificativa (serviços de comunicação) lançada nos
respectivos contratos de câmbio. Dos recursos financeiros que deram origem às 76 transferências da
ECONOCELL para a GVTEL CORP S.L. ao menos R$ 5.341.527,54 foram provenientes de 11 (onze)
pagamentos efetuados entre 20/01/2009 e 30/11/2010, que tiveram lastro em contrato simulado
entre a empresa ECONOCELL DO BRASIL LTDA. e a UTC ENGENHARIA S/A. Os recursos financeiros
provenientes da UTC ENGENHARIA, por sua vez, foram provenientes dos crimes de cartel, fraude a
licitação e corrupção praticados por executivos do Grupo UTC contra a PETROBRAS,

3. Na terceira camada de lavagem de ativos,  RODRIGO TACLA DURAN e  PAULO
VIEIRA DE SOUZA, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades da organização
criminosa que integravam, no período compreendido entre 11/12/2009 a 15/06/2010, em concurso
e unidade de desígnios, dissimularam a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de
USD 2.942.211,35, mediante a realização de 31 (trinta e uma) transferências de valores no exterior,
provenientes de conta mantida em nome de GVTEL CORP S.L. - ESPANHA e tendo como destino
contas mantidas em nome de GROUPE NANTES. Os recursos financeiros que deram origem às 31
(trinta e uma) transferências GVTEL CORP S.L. para o GROUPE NANTES  foram provenientes do caixa
de  R$  14.205.673,944,  formado entre  21/01/2009  e  14/06/2010  a  partir  de  76  (setenta  e  seis)
transferências  de valores  para exterior  realizadas pela  ECONOCELL para a  GVTEL CORP S.L  Dos
recursos financeiros que deram origem às 76 transferências em benefício da GVTEL CORP S.L. ao
menos R$ 5.341.527,54 foram provenientes de 11 (onze) pagamentos efetuados entre 20/01/2009 e
30/11/2010, que tiveram lastro em contrato simulado entre a empresa ECONOCELL DO BRASIL LTDA.
e a UTC ENGENHARIA S/A. Os recursos financeiros provenientes da UTC ENGENHARIA, por sua vez,
foram provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados por executivos do
Grupo UTC contra a PETROBRAS.
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3.1.1. REPASSES DA UTC A ECONOCELL

Consoante já denunciado pelo Ministério Público Federal na Ação Penal 5019961-
43.2017.404.7000,  RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário, no contexto das
atividades da organização criminosa que integrava, no período compreendido entre 20/01/2009 e
30/11/2010, dissimulou a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 5.341.527,54,
provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados por executivos do Grupo
UTC contra a PETROBRAS, mediante a realização de 11 (onze) pagamentos com lastro em contrato
simulado entre a empresa ECONOCELL DO BRASILLTDA. e a UTC ENGENHARIA S/A.

O colaborador RICARDO PESSOA, que na época dos fatos era presidente da UTC,
consignou que a geração de dinheiro em espécie por intermédio de RODRIGO TACLA DURAN era
administrada, internamente, pelo então Diretor Financeiro WALMIR PINHEIRO, o qual periodicamente
recebia valores em espécie de  RODRIGO TACLA DURAN,  na garagem da sede da UTC em São
Paulo/SP. No mesmo sentido, o colaborador WALMIR PINHEIRO corroborou o quanto declinado por
RICARDO PESSOA, firmando a intensa participação de  RODRIGO TACLA DURAN em dezenas de
operações de lavagem de dinheiro em favor do Grupo UTC, mediante a disponibilização de valores
em espécie, via “caixa 2”.

Os colaboradores RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO afirmaram que o serviço
oferecido por RODRIGO TACLA DURAN era o fornecimento de dinheiro em espécie com lastro em
contratos fictícios. A primeira empresa utilizada por RODRIGO TACLA DURAN para esse intuito foi a
ECONOCELL, entre 2009 e 2010, e teve o valor bruto faturado de R$ 5.342.000,00, sendo que, desse
montante,  R$ 1.336.000,00 foi recolhido a título de impostos e remuneração do operador;  e R$
4.006.000,00 foi o montante líquido devolvido em espécie. 

Os colaboradores RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO afirmaram desconhecer a
forma pela qual as empresas TACLA DURAN obtinham o dinheiro em espécie para entregar à UTC, e
nunca se preocuparam em saber. 

Com o aprofundamento das investigações, apurou-se, conforme tratado na presente
peça, que parte do dinheiro em espécie obtido por RODRIGO TACLA DURAN era proveniente de
PAULO VIEIRA DE SOUZA.

No período compreendido entre 20/01/2009 e 30/11/2010, verificou-se a realização
de 11 (onze) pagamentos efetuados pela UTC em favor da ECONOCELL DO BRASIL LTDA, mediante a
atuação de RICARDO PESSOA e de WALMIR PINHEIRO, em acordo com RODRIGO TACLA DURAN,
no valor total de R$ 5.341.527,54, conforme sintetiza a tabela a seguir, confeccionada a partir dos
documentos fornecidos pelo colaborador RICARDO PESSOA.

Pagamentos UTC ENGENHARIA S/A e ECONOCELL DO BRASIL LTDA.
Nº Número Emissão Vencimento Valor líq. e brut. Data do pgto. Valor Pago

1 23 02/02/09 20/01/09 R$ 871.024,39
20/01/09 R$ 827.473,17
04/02/09 R$ 43.551,22

2 39 05/03/09 05/03/09 R$ 439.024,39 05/03/09 R$ 439.024,39

3 48 06/08/09 19/03/09 R$ 331.185,75 06/08/09 R$ 331.185,75
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4 502009 12/08/09 09/04/09 R$ 331.024,72 13/08/09 R$ 331.024,72

5 1007 30/08/10 06/08/09 R$ 500.000,00 30/08/10 R$ 500.000,00

6 1023 30/08/10 13/08/09 R$ 500.000,00 30/08/10 R$ 500.000,00

7 13121 20/09/10 30/08/10 R$ 500.000,00 20/09/10 R$ 500.000,00

8 1067 01/10/10 30/08/10 R$ 500.000,00 01/10/10 R$ 500.000,00

9 16216 25/11/10 20/09/10 R$ 500.000,00 30/11/10 R$ 500.000,00

10 32009 13/12/13 01/10/10 R$ 439.024,39 05/03/09 R$ 439.024,39

11 4732009 13/12/13 30/11/10 R$ 430.243,90 09/04/09 R$ 430.243,90

TOTAL R$ 5.341.527,54

Observe-se nessa relação de transações, fornecida pelo colaborador, a existência de
diversas irregularidades que indicam, especificamente, que os pagamentos e a emissão de títulos de
cobrança  foram  utilizados  apenas  para  viabilizar  a  lavagem  dos  ativos  ilícitos.  Nesse  sentido,
verificam-se: i) pagamentos realizados antes mesmo da emissão do respectivo recibo; ii) valor líquido
dos documentos é o mesmo que o valor bruto; iii) datas de vencimento anteriores à emissão do
próprio recibo; iv) emissões e pagamentos sem periodicidade definida ou qualquer coerência entre
eles, dentre outros elementos.

As transações constantes na relação fornecida por RICARDO PESSOA conferem com
as efetivas transações bancárias, cujos dados foram obtidos da quebra de sigilo bancário decretada
por esse Juízo no âmbito do Processo 5048976-28.2015.4.04.7000/PR. 

Os  dados  fornecidos  pelo  Banco  (356),  no  caso,  estão  incompletos,  faltando  a
identificação  do  depositante.  Contudo,  a  partir  das  informações  trazidas  pelo  colaborador,
correlacionando-se datas e valores de transações, foi possível identificar os pagamentos da UTC em
favor  da  ECONOCELL.  Entre  20/01/2009  e  30/11/2010,  mediante  12  (doze)  transferências,  foi
creditado  na  conta  5001491,  Banco  Real  (356),  sob  titularidade  de  ECONOCELL  DO  BRASIL
PROVEDORES LTDA, o total de R$ 5.341.527,54, exata quantia informada na tabela fornecida pelo
colaborador. Essas transações estão compiladas na tabela abaixo.

Banco-Ag-Conta Nome_Titular Data Descrição D/C Valor Transação

1 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 20/01/2009 ORDEM CREDITO C R$ 827.473,17

2 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 04/02/2009 DEPOSITO C R$ 43.551,22

3 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 05/03/2009 ORDEM CREDITO C R$ 439.024,39

4 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 19/03/2009 ORDEM CREDITO C R$ 439.024,39

5 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 09/04/2009 DEPOSITO C R$ 430.243,90

6 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 06/08/2009 ORDEM CREDITO C R$ 331.185,75

7 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 13/08/2009 ORDEM CREDITO C R$ 331.024,72

8 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 30/08/2010 ORDEM CREDITO C R$ 500.000,00

9 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 30/08/2010 ORDEM CREDITO C R$ 500.000,00

10 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 20/09/2010 ORDEM CREDITO C R$ 500.000,00

11 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 01/10/2010 ORDEM CREDITO C R$ 500.000,00

12 356-1602-5001491 ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA 30/11/2010 ORDEM CREDITO C R$ 500.000,00

Total R$ 5.341.527,54
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A  despeito  de  não  possuírem  cópias  dos  contratos  firmados  com  a  empresa
ECONOCELL, RICARDO  PESSOA  e  WALMIR  PINHEIRO  confirmaram,  em  sede  dos  acordos  de
colaboração  premiada,  que  os  pagamentos  se  davam  com  base  em contratos  fictícios  para  o
posterior levantamento de dinheiro em espécie.

A afirmação dos colaboradores no sentido de que a ECONOCELL não prestava serviço
de fato é corroborada por outros elementos de prova, que demonstram ausência de capacidade
operacional da pessoa jurídica.

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais39 demonstram que, entre os anos
2009 e 2010, período no qual se perpetraram os pagamentos em comento, a empresa ECONOCELL
possuía no máximo 2 funcionários registrados (2 funcionários em 2009; 1 funcionário em 2010).

No  âmbito  do  Processo  Fiscal  10845.725132/2017-1640,  que  teve  origem  em
fiscalização realizada em desfavor da pessoa jurídica UTC ENGENHARIA, a Receita Federal apurou
que a ECONOCELL DO BRASIL -  PROVEDORES LTDA trata-se de empresa inexistente de fato.  A
autoridade fazendária inclusive já procedeu à baixa de inscrição no CNPJ41.

A  autoridade fazendária representou para baixa de ofício no CNPJ com base nos
seguintes fundamentos: (a) o próprio representante da ECONOCELL informou que a empresa apenas
operou  recursos  de  terceiros  de  2011  em  diante;  (b)  a  movimentação  financeira  da  empresa,
analisada mediante autorização judicial, não indicou nenhuma operação própria da empresa; (c)  os
supostos contratantes da ECONOCELL informaram que as operações foram executadas apenas para
gerar recursos em espécie.

A  Receita  Federal,  no  âmbito  do  referido  procedimento,  apurou  que  o  operador
RODRIGO  TACLA  DURAN é  o  administrador  de  fato  de  diversas  empresas,  dentre  as  quais
ECONOCELL DO BRASIL PROVEDORES LTDA, empresas essas que foram contratadas por empreiteiras
com a finalidade específica de gerar dinheiro em espécie. A empresa ECONOCELL, apurou o Fisco,
recebeu recursos de diversas empreiteiras, entre elas a UTC ENGENHARIA.

De acordo com o relatório da Receita Federal,  RODRIGO TACLA DURAN informou
que as operações da ECONOCELL se referiam apenas a empréstimos à Frankfurt Fomento Mercantil
Ltda e amortizações de tais empréstimos. Tal operação teria sido realizada porque a Frankfurt não
poderia captar recursos financeiros, por não ser instituição financeira. No entanto, destaca o Fisco, a
UTC, em resposta a intimação solicitando o recibo ou nota fiscal referente a paga à ECONOCELL,
apresentou o seguinte recibo (fl. 12 do relatório): 

39 De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministério da Fazenda – ANEXO 27.
40 ANEXOS 28 e 29 – Receita Federal do Brasil. Processo nº 10845.725132/2017-16. Representação para baixa de ofício
no CNPJ da pessoa jurídica. sujeito Passivo ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. CNPJ 05.122.795/0001-24.
41 ANEXO 30 – Receita Federal do Brasil. Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ. Número do CNPJ 05.122.795/0001-24.
Nome Empresarial ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. Data da Baixa: 14/05/2007.
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O documento, observa-se, traz como descrição de serviços: “locação de equipamentos
e de rede de telecomunicações e sua respectiva infra-estrutura”. Tal documento, concluiu a Receita
Federal, é ideologicamente e/ou materialmente falso.

Desse  modo,  os 11  (onze)  pagamentos  efetuados  pela  UTC a  ECONOCELL  entre
20/01/2009 e 30/11/2010, os quais, como visto, tiveram lastro em prestação de serviços fictícios,
tiveram por finalidade dissimular a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de R$
5.341.527,54,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,  fraude  a  licitação  e  corrupção  praticados  por
executivos do Grupo UTC contra a PETROBRAS.

3.1.2. REPASSES DA ECONOCELL DO BRASIL LTDA. A GVTEL CORP SL (ESPANHA)

RODRIGO  TACLA  DURAN,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das
atividades da organização criminosa que integrava, no período compreendido entre 21/01/2009 e
14/06/2010,  ocultou e  dissimulou a origem,  a  movimentação,  a  disposição e  a  propriedade  R$
14.205.673,94,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,  fraude  a  licitação,  corrupção  e  organização
criminosa contra a PETROBRAS, mediante a realização de 76 (setenta e seis) transferências de valores
para exterior, mediante operações de câmbio não autorizadas, lastreadas em contratos de câmbio
ideologicamente falsos, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo como origem conta
no Brasil sob titularidade de ECONOCELL DO BRASIL LTDA e tendo como destino conta na Espanha
sob titularidade da  offshore GVTEL CORP S.L. - Espanha. Assim agindo  RODRIGO TACLA DURAN
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incorreu, por 76 vezes, na forma do art. 71 do CP, no crime previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art.
1º, §4º., da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), assim como também incorreu, ,
por 76 vezes, na forma do art. 71 do CP, no crime tipificado no art. 22, caput e parágrafo único
da Lei nº 7.942/86.

De acordo com registros de operações de câmbio encaminhados pelo Banco Central
do  Brasil  em  atendimento  a  ordem  judicial  expedida  por  esse  Juízo  no  processo  5048976-
28.2015.4.04.7000/PR  (Quebras  de  Sigilo  Bancário)42, a  empresa  ECONOCELL  DO  BRASIL  -
PROVEDORES LTDA, no período de 21/01/2009 a 14/06/2010, por meio da Instituição Financeira (IF)
Itau Unibanco S.A., firmou 76 (setenta e seis) Contratos de Câmbio do Tipo Transferência Financeira
para o Exterior, em favor de GVTEL CORP. S.L – ESPANHA 43.

Nos  registros  de  operações  de  câmbio,  observa-se  que,  no  Campo  "Contrato  -
Natureza  Fato",  aplicou-se  o  Código  “45182  -  Serviços  Diversos  -  Outros  –  Comunicações”.  O
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI,  versão que vigorou até
2/2/2014,  disponível  no  portal  do  Banco  Central  do  Brasil44,  detalha  que  o  Código  45182  –
Comunicações refere-se a registro de operações decorrentes de serviços de comunicação (correios,
telefones, rádios) exclusivamente por empresas que explorem tais serviços.

A ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA., conforme demonstrado no capítulo
anterior,  trata-se  de  empresa  inexistente  de  fato.  Desse  modo,  conclui-se  pela  falsidade  das
justificativas apresentadas para as transferências ao exterior em benefício da GVTEL CORP S.L., haja
vista a total ausência de capacidade operacional para prestação de serviços de comunicações e, por
consequência, a realização de transferências bancárias com base nessa justificativa.

O  Banco  Itaú,  em  atendimento  a  requisição  do  Ministério  Público  Federal45,
apresentou cópia  desses  contratos  de câmbio.  Constata-se  que foram assinados por  RODRIGO
TACLA DURAN. A título de exemplo, assinatura constante no contrato de câmbio NR. 10/066131
(83529710), de 16/03/2010:

42 ANEXO 31 – BACEN, Oficio 24931-2015-BCB-Decon-Diadi-Coadi-02, 14-10-2015, PGR-00282767-2015 - Atendimento
ao Ofício 700001146275, de 9 de outubro de 2015, Processo: 5048976-28.2015.4.04.7000/PR - Quebra de Sigilo Bancário
- Convênio Simba - Cooperação Técnica 001-MPF-001714-35.
43 ANEXO 32 – Relatório - Contratos de Câmbio (Primário) - Filtro do Relatório: Contrato - Cliente: 05.122.795/0001-24 -
ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA.; Contrato - Nome Recebedor: GVTEL CORP. S.L; período: 21/01/2009 a
14/06/2010 - Referências: (1) Processo 5048976-28.2015.4.04.7000/PR (Quebra de Sigilo Bancário) - 13ª Vara Federal de
Curitiba; (2) Cooperação Técnica 001-MPF-001714-35; (3) SB#03, PGR-00282767-2015, BACEN, Oficio 24931-2015-BCB-
Decon-Diadi-Coadi-02, 14-10-2015.
44 ANEXO 33 – Banco Central do Brasil. Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI, versão
que vigorou até 2/2/2014. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/Rex/RMCCI/Ftp/RMCCI.pdf>. Acesso em 22/03/2019
45 Ofício nº 2179/2019-PRPR/FT (PR-PR-00018741/2019).
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Observa-se no Relatório de Câmbio Analítico (Médio)  46, campo “Contrato – Outras
Especificações”,  que  as  76  transferências  são  provenientes  da  conta  103.637-1,  Unibanco,  de
titularidade da ECONOCELL, e tiveram como destino a conta 0128-0170-69-0140000394, Bankinter
S.A., Espanha, sob titularidade de GVTEL CORP. S.L. - ESPANHA.

A tabela abaixo traz uma síntese das informações relacionadas aos 76 contratos de
câmbio, quase todos (75) no valor USD 98.500,00, que totalizaram, em moeda estrangeira,  USD
7.518.492,71.

Data  Tipo Contrato
Nº

Contrato
Câmbio

Cliente/Nome
Nome Pagador/

Recebedor
Exterior

Valor
Contratado
Efetivo USD

1 21/01/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 77418420 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

2 26/01/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 77478588 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

3 05/02/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 77647404 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

4 12/02/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 77743201 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

5 12/03/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78123240 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

6 20/03/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78240977 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

7 24/03/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78279849 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

8 03/04/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78451948 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

9 08/04/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78512063 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L. 98.500,00 USD

10 24/04/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78716808 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

11 06/05/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78879187 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

12 11/05/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 78942238 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

13 21/05/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79107377 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

14 28/05/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79211928 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

15 09/06/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79390199 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

16 15/06/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79453781 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

46 ANEXOS 34 a 43 –  Relatório -  Contratos de Câmbio Analítico (Médio) -  Filtro do Relatório:  Contrato -  Cliente:
05.122.795/0001-24 - ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA.;  Contrato - Nome Recebedor:  GVTEL CORP. S.L;
período: 21/01/2009 a 14/06/2010 - Referências: (1) Processo 5048976-28.2015.4.04.7000/PR (Quebra de Sigilo Bancário)
- 13ª Vara Federal  de Curitiba;  (2)  Cooperação Técnica 001-MPF-001714-35; (3)  SB#03,  PGR-00282767-2015, BACEN,
Oficio 24931-2015-BCB-Decon-Diadi-Coadi-02, 14-10-2015.
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17 23/06/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79584338 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

18 25/06/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79627061 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

19 30/06/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79695780 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

20 07/07/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79812554 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

21 13/07/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79887179 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

22 15/07/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 79930488 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

23 23/07/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80058466 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

24 31/07/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80186554 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L. 98.500,00 USD

25 07/08/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80299794 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

26 12/08/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80361637 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

27 21/08/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80506875 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

28 24/08/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80526908 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

29 03/09/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80708118 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

30 08/09/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80749933 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

31 17/09/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80901379 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

32 21/09/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 80941412 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

33 30/09/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81086266 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

34 02/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81135404 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

35 07/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81196890 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

36 13/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81267064 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

37 15/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81316359 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

38 22/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81431313 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

39 26/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81474622 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

40 29/10/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81544606 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

41 23/11/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 81890898 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

42 03/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82071818 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

43 07/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82115221 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

44 10/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82177842 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

45 15/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82247656 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

46 18/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82323118 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

47 22/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82375596 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

48 28/12/2009 Transf. Financeira p/ o Exterior 82432210 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

49 04/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82495902 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

50 11/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82599014 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

51 13/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82640688 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

52 19/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82721679 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

53 26/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82817670 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

54 28/01/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82866415 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

55 03/02/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 82951138 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

56 12/02/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83100250 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

57 17/02/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83116119 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

58 26/02/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83275988 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

59 02/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83318818 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

60 08/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83403743 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD
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61 12/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83490245 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 98.500,00 USD

62 16/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83529710 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

63 24/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83656797 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

64 29/03/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83726072 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP. S.L 130.992,71 USD

65 05/04/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83814568 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

66 12/04/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83921402 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

67 14/04/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 83965919 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

68 22/04/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84079454 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

69 26/04/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84124579 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

70 03/05/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84244163 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

71 10/05/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84355911 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

72 17/05/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84468201 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

73 24/05/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84580126 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

74 31/05/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84697486 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

75 07/06/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84782419 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

76 14/06/2010 Transf. Financeira p/ o Exterior 84900104 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA. GVTEL CORP SL 98.500,00 USD

Total
7.518.492,71

USD

As  transações  bancárias  foram  de  fato  efetivadas,  conforme  dados  obtidos  do
resultado da quebra de sigilo bancário decretada por esse Juízo no âmbito do Processo 5048976-
28.2015.4.04.7000/PR. 

Nos dados bancários relacionados à conta 103.637-1, Unibanco (409), sob titularidade
de  ECONOCELL  DO  BRASIL  -  PROVEDORES  LTDA,  constam  76  (setenta  e  seis)  débitos,  entre
23/01/2009 e 16/06/2010, relacionados a operações de câmbio, totalizando, em moeda nacional, R$
14.205.673,94.

Banco-Ag-Conta Nome do Titular Data Descricao do Lancamento D/C Valor da Transação

1 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 23/01/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 232.755,50

2 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 28/01/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 227.830,50

3 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 09/02/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 228.323,00

4 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 16/02/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 225.515,75

5 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 16/03/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 230.391,50

6 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 24/03/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 222.491,80

7 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/03/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 222.807,00

8 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 07/04/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 217.616,05

9 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 13/04/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 217.192,50

10 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 28/04/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 215.813,50

11 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 08/05/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 210.199,00

12 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 13/05/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 203.599,50

13 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/05/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 201.728,00

14 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 02/06/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 198.970,00

15 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 12/06/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 191.878,00

16 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 17/06/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 192.666,00

26/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

17 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 25/06/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 199.265,50

18 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 29/06/2009 *DEBITO DE OPERACOES DE CAMBIO D R$ 194.340,50

19 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 02/07/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 193.946,50

20 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 10/07/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 192.764,50

21 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 15/07/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 197.788,00

22 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 17/07/2009 DEB OPER CAMBIO D R$ 191.287,00

23 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 27/07/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 187.839,50

24 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 04/08/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 185.180,00

25 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 11/08/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 180.649,00

26 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 14/08/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 181.338,50

27 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 25/08/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 180.747,50

28 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/08/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 180.747,50

29 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 08/09/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 185.180,00

30 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 10/09/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 180.255,00

31 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 21/09/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 178.285,00

32 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 23/09/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 179.664,00

33 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 02/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 175.034,50

34 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 06/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 176.216,50

35 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 09/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 175.034,50

36 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 13/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 171.390,00

37 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 19/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 168.435,00

38 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 171.094,50

39 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 28/10/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 169.124,50

40 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 03/11/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 171.193,00

41 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 25/11/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 170.208,00

42 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 07/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 168.927,50

43 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 09/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 171.291,50

44 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 14/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 175.133,00

45 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 17/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 173.655,50

46 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 22/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 175.724,00

47 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 24/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 176.413,50

48 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 30/12/2009 DEB OP CAMBIO D R$ 171.390,00

49 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 06/01/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 170.602,00

50 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 11/01/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 170.897,50

51 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 13/01/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 172.276,50

52 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 19/01/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 175.133,00

53 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/01/2010 DEB OP DE CAMBIO D R$ 180.649,00

54 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 28/01/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 183.407,00

55 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 05/02/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 181.043,00

56 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 18/02/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 184.589,00

57 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 19/02/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 181.240,00

58 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 02/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 179.664,00

59 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 04/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 176.315,00

60 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 10/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 175.822,50
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61 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 16/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 174.049,50

62 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 18/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 174.542,00

63 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 177.103,00

64 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 31/03/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 238.905,84

65 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 07/04/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 174.049,50

66 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 14/04/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 174.049,50

67 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 16/04/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 173.261,50

68 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 22/04/2010 DEB OPER CAMBIO D R$ 173.261,50

69 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 28/04/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 172.867,50

70 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 05/05/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 172.276,50

71 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 12/05/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 176.906,00

72 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 17/05/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 178.777,50

73 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 26/05/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 182.717,50

74 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 02/06/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 178.876,00

75 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 07/06/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 184.687,50

76 409-243-1036371 ECONOCELL DO BRASIL - PROVEDORES LTDA 16/06/2010 DEB OP CAMBIO D R$ 178.383,50

Total R$ 14.205.673,94

Desse modo, as 76 (setenta e seis) transferências de valores para o exterior, entre
21/01/2009 e  14/06/2010,  provenientes  de conta  no Brasil  sob  titularidade  de  ECONOCELL DO
BRASIL LTDA e tendo como destino conta na Espanha sob titularidade da offshore GVTEL CORP S.L. -
Espanha, tiveram por objetivo dissimular a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de
R$ 14.205.673,94,  provenientes dos crimes de cartel,  fraude a licitação,  corrupção e organização
criminosa contra a PETROBRAS. E, entre esses valores, R$ 5.341.527,54 foram provenientes de 11
(onze)  pagamentos  efetuados  entre  20/01/2009  e  30/11/2010,  que  tiveram  lastro  em  contrato
simulado entre a empresa ECONOCELL DO BRASILLTDA. e a UTC ENGENHARIA S/A.

Além  disso,  conforme  será  narrado  no  próximo  item,  as 76  (setenta  e  seis)
transferências também tiveram por objetivo dissimular a origem, a movimentação, a disposição e a
propriedade de USD 2.942.211,35,  mediante  a realização de 31 (trinta  e uma) transferências de
valores no exterior, provenientes de conta mantida em nome de GVTEL CORP S.L. - ESPANHA, e
tendo  como  destino  contas  mantidas  em  nome  de  GROUPE  NANTES  (beneficiário  econômico:
PAULO VIEIRA DE SOUZA).

3.1.3. REPASSES DE RODRIGO TACLA DURAN A PAULO VIEIRA DE SOUZA

PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, no período compreendido
entre 11/12/200947-48 e 15/06/201049, de modo consciente e voluntário, em concurso e unidade

47 Data da primeira transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES – ANEXOS 45.
48 ANEXO 46 – Ofício nº 732/2019 – PRPR/FT, por meio do qual documentos e gravações audiovisuais de depoimentos
restaram remetidos à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.
49 Data da última transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES  – ANEXOS 45.
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de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  movimentação,  a  disposição  e  a
propriedade de  US$ 2.942.211,35, o que, no câmbio corrente, equivale ao expressivo montante
de  R$ 11.418.428,0250.  Esses valores eram,  provenientes direta e indiretamente dos crimes de
organização  criminosa,  corrupção,  fraude  a  licitação  contra  a  PETROBRAS  e  outras,  conforme
narrado nesta peça, mediante a realização de 31 (trinta e uma) transferências bancárias, com
lastro em contrato ideologicamente falso,  a partir da conta mantida em instituição financeira
sediada no exterior em nome da  offshore GVTEL CORP SL., controlada por  RODRIGO TACLA
DURAN,  para conta titularizada pela  offshore  GROUPE NANTES S.A.,  mantida em instituição
financeira sediada na Suíça e cujo beneficiário final era PAULO VIEIRA DE SOUZA. Ambos os
denunciados, incorreram, assim, na prática do delito tipificado no artigo 1º, V, VI e VII, c/c art.
1º, §4º., da Lei nº 9.613/98 (na reação anterior à Lei nº 12.683/2012), por 31 vezes, na forma do
art. 71 do CP.

Consoante anteriormente explanado, no esquema delituoso que se erigiu no seio
e em desfavor da PETROBRAS, o denunciado RODRIGO TACLA DURAN atuou na geração de
valores de “caixa 2” para importantes empreiteiras brasileiras. 

Nesse  contexto,  no  intuito  de  angariar  valores  em espécie,  RODRIGO TACLA
DURAN manteve negócios  escusos com  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  valendo-se,  para a  sua
consecução, de variados estratagemas de ocultação e dissimulação de valores.

Assim, tem-se que, após a remessa de valores mantidos em contas titularizadas por
empresas pertencentes a  RODRIGO TACLA DURAN  no Brasil, especialmente a ECONOCELL, para
aquela sediada na Espanha em nome da offshore GVTEL CORP. SL., consoante narrado no item “3.1.2”
da presente exordial acusatória, o operador financeiro e PAULO VIEIRA DE SOUZA se utilizaram de
nova e interessante tipologia para operacionalizar a lavagem de grandes somas de dinheiro ilícito.

Desde  logo,  cumpre  referir  que  esta  Força-Tarefa  do  Ministério  Público  Federal
recebeu Transmissão Espontânea de Informações oriunda do Ministério Público da Confederação
Suíça51 relacionada  à  investigação  sobre  suspeita  de  lavagem  de  dinheiro  envolvendo  contas
atribuíveis a PAULO VIEIRA DE SOUZA, o qual mantinha quatro contas no banco BORDIER & CIE, de
Genebra,  em  nome  da  offshore panamenha  GROUPE  NANTES  SA,  de  que  ele  é  beneficiário
econômico e controlador.

Posteriormente, mediante autorização judicial de afastamento de sigilo bancário52, o
Parquet federal obteve os documentos atinentes às contas mantidas por PAULO VIEIRA DE SOUZA,
na Suíça, em nome da empresa panamenha GROUPE NANTES S/A, dentre os quais constam aqueles
concernentes à abertura das contas em apreço, dos quais se extrai que PAULO VIEIRA DE SOUZA
era, de fato, o seu beneficiário econômico53:

50 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
51 Autos nº 5055959-38.2018.4.04.7000.
52 ANEXOS 47 e 48 – Transmissão Espontânea de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação Suíça.
53 ANEXO 49 a 51 e 52, especificamente p. 13.
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Há,  ainda,  documentos  que  demonstram  o  mandato  de  poderes  gerais  e  de
assinatura, por PAULO VIEIRA DE SOUZA, das contas mantidas em nome do GROUPE NANTES54:

54 ANEXO 52, especificamente p. 20.
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Ainda  dessa documentação, consta um contrato de  joint venture  celebrado entre a
offshore GROUPE  NANTES,  de  PAULO VIEIRA DE SOUZA, e  a  offshore  GVTEL  CORP  S.L.,  de
RODRIGO TACLA DURAN, celebrado com a única função de dar aparência de legitimidade aos
múltiplos repasses de valores ilícitos realizados entre as partes, no contexto dos estratagemas de
lavagem de ativos anteriormente delineados55:

Extrai-se do contrato, inclusive, menção aos investigados RODRIGO TACLA DURAN
(“RODRIGO DURAN”), como representante da GVTEL CORP S.L., e a PAULO VIEIRA DE SOUZA (“P.
VIEIRA DE SOUZA”)56:

55 ANEXO 52, especificamente p. 142-ss.
56 ANEXO 52, especificamente p. 150. 
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Anexo  ao  contrato  em  apreço,  tem-se  documento  que  registrou  a  previsão  de
aporte dos sócios para a suposta integralização de capital da fictícia joint venture, constituída para
dissimular  os  repasses  ilícitos  de  RODRIGO TACLA DURAN para  PAULO VIEIRA DE SOUZA,
datado de 22/02/201057:

Assim, não obstante o contrato reste datado de 21/03/2007, os “aportes de capital”
– em verdade simples transferências de valores – realizados pelos contratantes ocorreram no final
de 2009 até meados de 2010, na linha do quanto constante do documento supracolacionado, do
qual sobreleva, ainda, que cada cota social da joint venture em tela, cuja integralização cabia aos
sócios, foi determinada em US$ 95.000,00.

57 ANEXO 52, especificamente p. 152.
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Tal valor equivale a diversas das transferências feitas por RODRIGO TACLA DURAN,
a partir de conta mantida nome da offshore GVTEL CORP SL, no Bankinter, em Madrid, às contas de
PAULO VIEIRA DE SOUZA em nome do GROUPE NANTES, especificamente a Conta nº 13626, o
que corrobora os demais elementos denotadores de que o instrumento em apreço se prestava, em
verdade, dissimular o aporte de recursos ilícitos nas contas do denunciado.58

Com  efeito,  os  documentos  remetidos  pelas  autoridades  suíças  dão  conta  de
demonstrar  a  realização,  no  período  de  11/12/2009  a  15/06/2010,  de  31  transferências
bancárias, todas elas em valor próximo de  US$ 95.000,00, totalizando  US$ 2.942.211,35, o
que,  no  câmbio  corrente,  equivale  ao  expressivo  montante  de  R$ 11.418.428,0259, da  conta
mantida em nome da GVTEL CORP SL para contas (nº 13626 e 13627) do GROUPE NANTES, as
quais podem ser assim sintetizadas:

58 ANEXOS 44 e 45.
59 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
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Nº Data Origem Destinatário Valor
1 11/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.965,00
2 15/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.615,00
3 28/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13627 $ 94.863,80
4 29/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.780,00
5 29/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.885,00
6 04/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.782,00
7 05/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.887,00
8 12/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.900,00
9 15/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.905,00
10 15/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.890,00
11 20/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.895,00
12 21/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.925,00
13 22/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.915,00
14 25/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.945,00
15 28/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.985,00
16 02/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.995,00
17 03/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.014,80
18 08/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.024,65
19 09/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.005,00
20 17/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.035,00
21 18/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.044,10
22 22/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.054,10
23 01/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.105,00
24 09/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.865,20
25 13/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.835,00
26 15/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.905,00
27 20/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.895,00
28 23/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.885,20
29 12/05/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.780,80
30 14/05/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.783,70
31 15/06/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.846,00

TOTAL $ 2.942.211,35
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Importante destacar, nesse contexto, que o estratagema em apreço, utilizado  por
RODRIGO TACLA DURAN e  PAULO VIEIRA DE SOUZA para conferir lastro às transações entre
eles  operacionalizadas,  é  idêntico  àquele  adotado  por  aquele  operador  financeiro  e  agentes
ligados ao Grupo ODEBRECHT para justificar o repasse de valores pela empreiteira a  RODRIGO
TACLA DURAN, valendo-se, para tal, das empresas offshores por eles titularizadas.

Veja-se,  nesse  sentido,  a  título  ilustrativo,  o contrato firmado entre  as  empresas
VIVOSANT  CORP.  S/A,  pertencente  a  RODRIGO  TACLA  DURAN,  e  a  CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL  DEL  SUR  S/A,  ligada,  por  sua  vez,  ao  Grupo  ODEBRECHT,  no  contexto  dos
agentes que atuavam junto ao “Setor de Operações Estruturadas”:60

De maneira semelhante, as próprias autoridades espanholas,  na análise da conta
mantida pela GVTEL CORP SL no Bankinter, na Espanha, registraram que a motivação apontada por

60 ANEXO 53.
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RODRIGO  TACLA  DURAN para  as  três  transferências  da  STERLING  CONSULTING  CORP  foi
“INVESTMENTS JOINT VENTURE”. Essa mesma justificativa,  também usada na relação RODRIGO
TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, foi apontada como falsa pelos próprios prepostos da
ODEBRECHT,  controladores  da  offshore.  Mais  do  que  isso,  como  também  bem  anotaram  as
autoridades espanholas, logo após receber os recursos do Grupo ODEBRECHT, RODRIGO TACLA
DURAN remeteu os valores para distintas pessoas físicas e jurídicas, no Canadá, China, Estados
Unidos, Hong Kong e Tawain61:

A identidade do conteúdo dos contratos de joint venture celebrados por RODRIGO
TACLA DURAN com PAULO VIEIRA DE SOUZA e com o Grupo ODEBRECHT, demonstra, uma vez
mais, o caráter ilícito das transações referidas nos documentos, que se prestavam tão somente a
ser apresentados ao  compliance  dos bancos, a fim de que os negócios entre eles mantidos não
fossem identificados pelas autoridades.

Mencione-se,  nesse  aspecto,  que,  o  colaborador  LUIZ  EDUARDO  DA  ROCHA
SOARES, ao ser interpelado a respeito do relacionamento mantido com RODRIGO TACLA DURAN
por  este  órgão  ministerial,  apresentou  diversos  documentos  que  demonstram que  o  contrato

61 ANEXO 54.
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firmado entre a VIVOSANT e a DEL SUR consiste em instrumento fictício, confeccionado apenas
para a formalização da operação.62

Nessa senda, tem-se, desde logo, troca de e-mails mantida entre funcionários do
Banco Credicorp e os controladores da conta de distribuição:

Veja-se,  outrossim,  mensagem  de  e-mail  em  que  são  enviadas  informações
bancárias da VIVOSANT CORP S/A para responsável pela programação dos pagamentos no Setor
de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, no qual há referência a operação destinada à
troca de dólares por reais:

62 ANEXO 55.
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Importante mencionar,  ainda, que, da programação de pagamentos para a conta
VIVOSANT CORP S/A, consta o codinome “ESFIRRA” da coluna identificada por “Resp.”, denotando
se tratar de operação relacionada a ADIR ASSAD, consoante será oportunamente referido:

Releva destacar, outrossim, que um dos procuradores da conta bancária em nome
do GROUPE NANTES SA, o canadense NORMAN BARR, figura, igualmente, como detentor da conta
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mantida  em nome da  empresa  VIVOSANT,  em Singapura,  da  qual  RODRIGO TACLA DURAN
aparece como beneficiário econômico.63-64 

Não  suficiente,  NORMAN  BARR  figura,  ademais,  como  responsável  pela  conta
mantida  em  nome  da  empresa  offshore  GROUPE  TOULOUSE,  conforme  demonstram  diversas
comunicações extraídas dos documentos atinentes à conta do GROUPE NANTES, por meio da qual
o agente financeiro dá ordens de pagamentos atinentes a ambas as contas.65

Importante  referir,  nessa  senda,  que  a  conta  mantida  em  nome  do  GROUPE
TOULOUSE igualmente recebeu valores provenientes de conta em nome da GVTEL CORP S.L., ora
daquela  mantida  junto  ao  Meinl  Bank  (Antigua)  LTD.,  no  valor  de  US$  60.000,00,  datado  de
06/07/201166.

Desse modo, há indícios de que a conta mantida em nome do GROUPE TOULOUSE
foi utilizada por seus responsáveis, especificamente NORMAN BARR, provavelmente na companhia
de investigados brasileiros, como parte integrante do esquema de lavagem de capitais em que
também inserida a conta em nome do GROUPE NANTES. 

Além das várias provas documentais de grande parte dessas transações criminosas,
outros  fatos,  também  documentalmente  comprovados,  indicam,  de  maneira  circunstancial,  a
contínua lavagem de capitais realizada por PAULO VIEIRA DE SOUZA em atuação conjunta com
operadores financeiros já investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Documentos atinentes à
conta do GROUPE NANTES, por exemplo, evidenciam o envio de valores para a conta mantida em
nome da empresa offshore PRIME CHEER LIMITED, a qual pertence a WU YU SHENG67, importante
operador  financeiro  que  atuava  junto  a  RODRIGO  TACLA  DURAN na  consecução  de  seus
negócios escusos68, cuja atuação será retomada mais a frente, nessa peça. Tal relação se apresenta,
desde  logo,  como  um  indicativo  de  que  PAULO  VIEIRA DE  SOUZA se  utilizou  dos  serviços
prestados por WU YU SHENG e por RODRIGO TACLA DURAN não apenas para o recebimento de
valores ilícitos,  mas,  igualmente, para a dissipação de recursos por ele mantidos no exterior,  a
exemplo do seguinte swift69:

63 ANEXOS 47 e 48 – Transmissão Espontânea de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação Suíça.
64 ANEXO 56 – Comprovação de que NORMANN também está vinculado à VIVOSANT.
65 ANEXO 57.
66 ANEXO 58.
67 ANEXOS 59 a 62.
68 ANEXO 63 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
69 ANEXO 64, especialmente p. 204-205.
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Curioso  observar,  nesse  contexto,  que  as  movimentações  financeiras  da  conta
controlada  no  exterior  por  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  identificado  como  “PEP”  (pessoa
politicamente exposta), chamaram a atenção de responsáveis pela instituição financeira na Suíça,
que identificaram que, por meio de diversas transferências, o investigado somava, em 02/2010,
mais de US$ 5,44 milhões70:

70 ANEXO 52, especificamente p. 107.
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Em  verdade,  conforme  identificaram  as  autoridades  helvéticas71,  em  06/2016,  as
contas  mantidas por  PAULO VIEIRA DE SOUZA naquele país,  junto ao Banco BORDIER & CIE,
tinham saldo de CHF 32.217.316,00, o que, no câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de
R$ 125.760.293,0072.

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam a celebração de contrato fictício de  joint venture  entre a GVTEL CORP. SL.,  empresa
titularizada por  RODRIGO TACLA DURAN, e a GROUPE NANTES S.A.,  offshore  que possui  PAULO
VIEIRA DE  SOUZA como beneficiário  econômico,  a  fim  de  conferir  aparência  lícita,  perante  o
compliance  das  instituições  bancárias  envolvidas,  aos  repasses  efetuados  entre  os  operadores
financeiros, em meio a estratagema de lavagem de capitais consistente, consoante anteriormente
descrito, na disponibilização, por  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  de valores em espécie a  RODRIGO
TACLA DURAN, os quais eram, em contrapartida, repassados por esse àquele, no exterior.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 11/12/200973 a 15/06/201074, os
denunciados  PAULO VIEIRA DE SOUZA  e RODRIGO TACLA DURAN,  de  modo consciente  e
voluntário,  ocultaram  e  dissimularam a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do
montante total de US$ 2.942.211,35, o que, no câmbio corrente, equivale ao expressivo montante
de R$ 11.418.428,0275, provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa,
corrupção, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outras, mediante 31 (trinta e uma) operações,
e violou o disposto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º., da Lei 9.613/98 (na redação anterior à
Lei 12.683/2012).

3.2. DOS CRIMES CONCERNENTES AO GRUPO ODEBRECHT

No âmbito da “Operação Lava Jato” foi comprovado76 que os repasses de vantagens
indevidas efetuados pelo Grupo ODEBRECHT a agentes públicos e políticos se deram por meio da
entrega de valores em espécie no Brasil e/ou mediante depósitos em contas mantidas no exterior.
Para  tanto,  a  ODEBRECHT  criou,  no  âmbito  interno  da  Companhia,  o  denominado  “Setor  de
Operações  Estruturadas”,  dedicado  ao  controle,  gestão  e  operacionalização  de  pagamentos
secretos não contabilizados.

Os  líderes  empresariais  do  grupo  endereçavam  ao  “Setor  de  Operações
Estruturadas”  os  pedidos de pagamentos ilícitos,  repassando juntamente todas as informações
necessárias para a concretização do pagamento (valor,  codinome, locais  de entrega,  dados de
conta no exterior, etc.).

Para a transmissão das ordens de pagamentos indevidos, o “Setor de Operações
Estruturadas” se utilizava de dois sistemas de informática específicos: (1) o sistema “MyWebDay”,

71 Autos nº 5055959-38.2018.4.04.7000.
72 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Franco Suíço (CHF). 
73 Data da primeira transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES – ANEXOS 44 e 45.
74 Data da última transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES – ANEXOS 44 e 45.
75 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
76 A exemplo das ações penais 5035263-15.2017.404.7000, 5017409-71.2018.404.7000, 5019727-95.2016.404.7000.
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para  alimentação  e  controle  dos  dados  financeiros  relativos  à  contabilidade  paralela;  e  (2)  o
sistema  “Drousys”,  para  a  comunicação  secreta  entre  os  membros  da  equipe  do  “Setor  de
Operações Estruturadas” e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de
contas mantidas no exterior).

O  “Setor  de  Operações  Estruturadas”  tinha  estrutura  hierarquizada de  pessoal  e
divisão  de  tarefas,  composto  por  pessoas  de  confiança  da  cúpula  do  Grupo  ODEBRECHT.  O
funcionamento dessa complexa  engrenagem financeira,  voltada à  ocultação e  dissimulação de
pagamentos,  é  corroborado em depoimentos prestados perante esse  Juízo por integrantes do
referido setor da ODEBRECHT, especificamente HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO77,
LUIZ  EDUARDO  DA  ROCHA  SOARES78,  ISAIAS  UBIRACI  CHAVES  SANTOS79,  MARIA  LÚCIA
GUIMARÃES  TAVARES80,  ÂNGELA  PALMEIRA  FERREIRA81,  MARCELO  RODRIGUES82 e  OLÍVIO
RODRIGUES JÚNIOR83.

Mais  especificamente,  nas  oportunidades  em  que  ouvido  perante  esse  Juízo84,
OLÍVIO  RODRIGUES  confirmou  que  se  dedicava  à  prestação  de  serviços  exclusivos  ao  Grupo
ODEBRECHT entre 2006 e 2015. Suas atividades consistiam em operacionalizar pagamentos não
contabilizados, utilizando-se de estruturas corporativas no exterior (declarou que eram cerca de 15
offshores).  Confirmou,  ainda,  que  se  comunicava  com  funcionários  do  “Setor  de  Operações
Estruturadas” da ODEBRECHT por meio do sistema “Drousys” utilizando-se do codinome “Gigo”.
Aduziu que movimentava contas controladas pelo Grupo ODEBRECHT, entre elas as contas em
nome  das  offshores CONSTRUCTORA  INTERNATIONAL  DEL  SUR,  KLIENFELD  SERVICES,
INNOVATION  RESEARCH,  SELECT  ENGINEERING,  TRIDENT  INTER  TRADING  e  MAGNA
INTERNATIONAL.

Ao lado desses empregados diretos do Grupo ODEBRECHT, o “Setor de Operações
Estruturadas” recebia suporte frequente de operadores financeiros, como ADIR ASSAD,  ÁLVARO
NOVIS, RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, a fim de concretizar a existência
de diversas “camadas” de lavagem de dinheiro, de maneira a ocultar e dissimular, ainda mais, a
origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilicitamente angariados pelo grupo
empresarial.

Dentre as importantes modalidades de branqueamento de capitais utilizadas pelos
agentes envolvidos no esquema criminoso destacam-se as operações “KIBE” e “SFIHA”, no bojo das
quais o Grupo ODEBRECHT, visando à posterior obtenção de valores em espécie para a satisfação
de acordos ilícitos mantidos com agentes públicos e políticos, a partir da atuação dos agentes
ligados ao Setor de Operações Estruturadas, valia-se da atuação dos operadores financeiros ADIR
ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e, por vezes, SAMIR ASSAD.

77 ANEXO 65 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP2.
78 ANEXO 66 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
79 ANEXO 67 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
80 ANEXO 68 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP1.
81 ANEXO 69 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP1. 
82 ANEXO 70 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 774, TERMOTRANSCDEP4. 
83 ANEXOS 71 a 73 – Processo 5054932-88.2016.4.04.7000, Evento 867, TERMO2; Processo 5015608-57.2017.4.04.7000,
Evento 208, TERMOTRANSCDEP3; Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 774, TERMOTRANSCDEP3
84 ANEXOS 71 e 72 – Processo 5054932-88.2016.4.04.7000, Evento 867, TERMO2; Processo 5015608-57.2017.4.04.7000,
Evento 208, TERMOTRANSCDEP3.
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No caso específico dos autos, tem-se, de maneira resumida, que, ao menos nos anos
de  2010  e  2011,  PAULO  VIEIRA DE  SOUZA disponibilizou  valores  em espécie,  em  território
nacional, aos operadores financeiros ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD, que
o  entregava,  em acordo  com  FERNANDO MIGLIACCIO,  um dos  coordenadores  do  Setor  de
Operações Estruturadas, a emissários ligados a ÁLVARO NOVIS, o qual, por fim, procedia à entrega
do dinheiro a agentes públicos e políticos corrompidos, honrando os negócios escusos assumidos
pelo Grupo ODEBRECHT.

Por sua vez, no mesmo período, o Grupo ODEBRECHT procedeu à transmissão de
valores,  mediante a utilização de contas mantidas em nome de empresas  offshores  no exterior
ligadas ao Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, a RODRIGO TACLA DURAN, o qual,
por sua vez, repassava o dinheiro ao denunciado, por meio de novas operações de lavagens de
ativos. 

Conforme será minudenciado, a manutenção de um intrincado e complexo esquema
criminoso de lavagem utilizado pela ODEBRECHT para, por intermédio dos operadores financeiros
ADIR ASSAD,  RODRIGO TACLA DURAN,  ÁLVARO NOVIS e  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  obter
dinheiro  em espécie  no  intuito  de  pagar  propinas  no  Brasil,  envolveu  diversas  “camadas”  de
lavagem de dinheiro e atendeu aos interesses de todos os envolvidos.

Desde  que  o  esquema  ilícito  se  iniciou  na  Petrobras  o  Grupo  ODEBRECHT  foi
progressivamente precisando de cada vez mais recursos em espécie no Brasil, para viabilizar os
pagamentos de propinas já assumidos com agentes políticos e agentes públicos da PETROBRAS 85 e
de  outros  entes  da  Administração pública  indireta  e  direta.  No ano de 2010 a  demanda por
propinas era tão grande o Grupo ODEBRECHT buscou recrutar os serviços de novos operadores
financeiros como ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS.

Ao seu turno,  PAULO VIEIRA DE SOUZA, que dispunha da exorbitante quantia de
R$ 100 milhões alocada em uma residência em São Paulo/SP,  interessava-se por mandar seus
recursos para o exterior a fim de se salvaguardar quanto a possíveis investigações.

Por fim, na qualidade de operadores financeiros,  ADIR ASSAD,  RODRIGO TACLA
DURAN e ÁLVARO NOVIS almejavam lucrar com as transações milionárias em comento, mediante
recebimento de comissões.

Nesse contexto, os fatos e documentos mencionados nessa peça trazem prova da
materialidade e da autoria das condutas delitivas perpetradas pelos denunciados  PAULO VIEIRA
DE SOUZA, RODRIGO TACLA DURAN, ÁLVARO NOVIS e OLÍVIO RODRIGUES, na companhia de
outros agentes,  mediante a utilização de técnicas de ocultação e dissimulação da origem e da
natureza  de valores  angariados de  maneira  espúria  pelo  Grupo ODEBRECHT,  conforme será  a
seguir descrito.

85 O pagamento de vantagens indevidas pelo Grupo ODEBRECHT a funcionários públicos da PETROBRAS e políticos com
eles relacionados, notadamente em meio à atuação do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, restou narrado
e/ou imputado em sede de diversas ações penais,  a  exemplo daquelas de nº 5059586-50.2018.4.04.7000,  5023942-
46.2018.4.04.7000,  5033771-51.2018.4.04.7000,  5019961-43.2017.4.04.7000,  5019727-95.2016.4.04.7000  e  5017409-
71.2018.4.04.7000.
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3.2.1. DAS ENTREGAS DE VALORES POR PAULO VIEIRA DE SOUZA A ADIR ASSAD

Por ocasião do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público
Federal,  o  operador  financeiro  ADIR  ASSAD  aduziu  que  manteve,  a  partir  do  ano  de  2008,
relacionamento  espúrio  com  o  então  Diretor  de  Engenharia  da  DERSA  –  DESENVOLVIMENTO
RODOVIARIO S/A, PAULO VIEIRA DE SOUZA.86

Consoante narrado pelo colaborador87, não obstante o tenha conhecido em momento
anterior, sabendo, desde então, que o investigado possuía diversos relacionamentos importantes e
era ligado a grandes personagens do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA [PSDB], ADIR
ASSAD se reuniu com PAULO VIEIRA DE SOUZA, em meados de 2008, para propor a realização de
uma parceria para operacionalização de negócios ilícitos.

Na  oportunidade  em que  se  reuniram,  ADIR  ASSAD expôs  a  PAULO VIEIRA DE
SOUZA o esquema ilícito por ele mantido para a geração de valores de caixa 2, mediante a utilização
de empresas de terraplenagem, que, em verdade, consistiam em empresas de fachada, utilizadas
pelo operador financeiro para a lavagem de capitais.

A partir de então, ADIR ASSAD e  PAULO VIEIRA DE SOUZA mantiveram negócios
espúrios, consistentes no branqueamento de capitais e geração de valores em espécie para diversas
das  maiores  empreiteiras  do  país,  a  exemplo  de  CAMARGO  CORRÊA,  ODEBRECHT,  ANDRADE
GUTIERREZ, SERVENG, CT, CARIOCA ENGENHARIA, CCR, dentre outras. 

Aduziu o colaborador, nesse sentido, que PAULO VIEIRA DE SOUZA indicou diversas
pessoas,  Diretores  e  Presidentes  dessas  empresas,  que  ADIR  ASSAD  poderia  contatar  para  a
consecução de seus interesses espúrios, inserindo-se nesse mercado, em grande medida, graças ao
seu relacionamento com PAULO VIEIRA DE SOUZA.88-89-90

A origem imediata dos valores repassados pelas empreiteiras para ADIR ASSAD, por
meio de contratos ideologicamente falsos e transações bancárias no Brasil, remontava, sempre, a
grandes contratos públicos por elas celebrados em todo país. Na medida em que tais empresas se
comprometiam com o pagamento de grandes somas de propina a agentes públicos e políticos, no
interesse de obter vantagens nessas contratações e licitações que as precediam, e necessitavam
gerar  dinheiro  em espécie  de  forma  oculta  e  dissimulada,  ADIR  ASSAD se  tornou  um grande
operador financeiro no País.

Para que se tenha dimensão do tamanho e importância da rede criminosa de lavagem
capitaneada  por  ADIR  ASSAD,  cumpre  relembrar  que,  a  partir  das  investigações  em  curso  na
Operação  Lava  Jato  (especialmente  Autos  nº  5011709-22.2015.4.04.7000,  5012331-
04.2015.4.04.7000, 5011708-37.2015.4.04.7000 e 5035144-88.2016.4.04.7000), foi possível evidenciar
que o operador financeiro, direta e indiretamente, controlou pelo menos 17 empresas de fachada91,

86 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
87 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
88 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
89 ANEXO 75 – Termo de Colaboração Complementar nº 04 de ADIR ASSAD.
90 ANEXO 76 – Certidão concernente à remessa de mídias contendo documentos e a gravação audiovisual de Termos de
colaboração à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
91 A  saber,  as  empresas  LEGEND  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA.,  SM  TERRAPLENAGEM  LTDA.,  ENGENHARIA
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responsáveis  por  movimentar  ilicitamente  mais  de  R$ 1 bilhão no  sistema financeiro  nacional,
operações estas que se estenderam, ao menos, entre 2004 e 2015.92

Conforme foi reconhecido por ADIR ASSAD no âmbito de seu acordo de colaboração,
uma parte do dinheiro em espécie por ele gerado em favor dessas grandes empreiteiras nacionais
investigadas no âmbito da Operação Lava Jato foi por ele diretamente repassada a PAULO VIEIRA
DE SOUZA, no período em que este era diretor da DERSA e responsável pela coleta de propinas em
favor do PSDB. Assim, no que tange às operações desse particular capítulo do grande esquema
criminoso, ADIR ASSAD, por meio de suas empresas de fachada, celebrava negócios fictícios com as
empreiteiras, expedindo, então notas fiscais “frias” que davam lastro ao repasse de valores, os quais
eram, por fim, após a retenção de comissões, entregues pelo operador financeiro a PAULO VIEIRA
DE SOUZA93.

Uma parte de todo esse dinheiro ilícito em espécie recebido por PAULO VIEIRA DE
SOUZA,  por intermédio de ADIR ASSAD e outros operadores, foi acumulada ao longo dos anos
2008, 2009 e 2010, vindo a totalizar mais de R$ 100 milhões. Foi esse o dinheiro que foi repassado
por PAULO VIEIRA DE SOUZA a ADIR ASSAD no Brasil, para posterior entrega à ODEBRECHT.

Com efeito, conforme relatado em seu acordo de  colaboração premiada firmado
com o  Parquet federal94, ADIR ASSAD foi apresentado, no primeiro semestre de 2010, ao Grupo
ODEBRECHT por seu irmão SAMIR, que já mantinha negócios escusos com a empreiteira, a fim de
viabilizar  novas  operações.  Inicialmente,  foi  realizada  uma  reunião  no  escritório  do  grupo
empresarial localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo/SP, na qual estavam presentes, além
dele e SAMIR ASSAD, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES,
na qualidade de representantes do Grupo ODEBRECHT.95

O encontro objetivava aproximar ADIR ASSAD do Grupo ODEBRECHT a fim de que o
operador financeiro possibilitasse a geração de caixa 2 em favor do grupo empresarial, fornecendo
valores em espécie para o pagamento de agentes públicos e políticos, sobretudo face às grandes
demandas decorrentes do financiamento de campanhas para o pleito eleitoral de 2010.96

Restou acordado, então, que ADIR ASSAD atuaria na tutela dos interesses escusos
do Grupo ODEBRECHT mediante  a  cobrança de uma taxa  de serviço de 5% sobre os  valores
remetidos no exterior pela empreiteira em seu favor.97

Importante  referir  que,  nesse  período,  as  tratativas  de  negócios  mantidas  pelo
operador,  na  companhia  de  seu  irmão,  SAMIR  ASSAD,  com  a  empreiteira  se  davam,

TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA., JSM ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA., POWER TO
TEN ENGENHARIA LTDA.,  PREST SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA.,  S B SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA.,  S  P TERRAPLENAGEM LTDA.,  SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.,  SOTERRA TERRAPLANAGEM E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., WS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA., ROCK STAR MARKETING LTDA., ROCK
STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., ROCK STAR PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ROCK STAR
ENTERTAINMENT LTDA., DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. e STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA.
92 ANEXO 77.
93 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
94 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
95 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
96 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
97 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
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predominantemente,  com  FERNANDO  MIGLIACCIO,  na  qualidade  de  representante  do  Grupo
OBEBRECHT.98-99

De  fato,  conforme  reconhecido  por  LUIZ  EDUARDO  DA  ROCHA  SOARES100,  a
ODEBRECHT utilizava os serviços de ADIR ASSAD, de  SAMIR ASSAD e de  MARCELLO ABBUD
para a concretização de suas relações criminosas, notadamente por intermédio da realização de
sucessivas operações de dólar cabo que consistiam, de um lado, na disponibilização de valores
pela ODEBRECHT no exterior por intermédio de uma complexa cadeia de contas bancárias em
nome de empresas offshores, e do outro, na disponibilização de valores em espécie à ODEBRECHT
no Brasil.

Na medida em que o volume de operações no Brasil e no exterior era maior do que
aquele que ADIR ASSAD conseguiria fazer frente isoladamente, ele necessitou do auxílio de outros
agentes financeiros, notadamente  RODRIGO TACLA DURAN e  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  para
atender à enorme demanda de obtenção de valores em espécie pelo Grupo ODEBRECHT.101-102

PAULO  VIEIRA DE  SOUZA,  conhecido  operador  financeiro  por  conta  de  outros
esquemas criminosos, dispunha de grande quantidade de valores em espécie e desejava remetê-los
para o exterior ao largo do controle das autoridades. 

Ocorre que, ainda que pudesse figurar como intermediário do “Setor de Operações
Estruturadas”,  ASSAD não contava  com ampla  estrutura  de contas  no  exterior  para  transferir  a
PAULO VIEIRA DE SOUZA os valores em compensação àqueles fornecidos em espécie no Brasil.
Para operacionalizar, então, essa transação, foi necessário recorrer, em troca do pagamento de uma
comissão, aos serviços de lavagem de capitais de RODRIGO TACLA DURAN.

Mencione-se, por oportuno, que o operador financeiro  MARCELLO ABBUD, o qual
atuava em conjunto com ADIR ASSAD na geração de recursos em espécie, pormenorizou a operação
mantida junto a  PAULO VIEIRA DE SOUZA e a  RODRIGO TACLA DURAN, ratificando o quanto
anteriormente descrito.103

Deduziu, nessa senda, que  ADIR ASSAD retirava dinheiro em espécie com PAULO
VIEIRA DE SOUZA em uma casa situada no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo/SP, tendo
MARCELLO ABBUD,  em  determinadas  ocasiões,  solicitado  a  seus  funcionários  que  retirassem
valores com  PAULO VIEIRA DE SOUZA em um apartamento situado na Avenida Brigadeiro Luís
Antônio. 

Nesse particular, cumpre referir que, na divisão de tarefas que se estabeleceu, não
obstante coubesse a ADIR ASSAD e SAMIR ASSAD a intermediação dos negócios mantidos entre os
denunciados,  PAULO VIEIRA DE SOUZA e  RODRIGO TACLA DURAN possuíam  pleno
conhecimento de todas as etapas e “camadas” das operações de branqueamento de capitais.

A  comprovar  a  proximidade  e  a  concordância  de  todos  os  envolvidos,  tem-se  a
realização de diversas  de reuniões  entre  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  ADIR ASSAD e  RODRIGO

98 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
99 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
100 ANEXO 63 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
101 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
102 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
103 ANEXO 78 – Termo de Declarações nº 16 de MARCELLO ABBUD.
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TACLA DURAN,  ainda no ano de 2010, consoante se observa da agenda constante do telefone
celular de PAULO VIEIRA DE SOUZA, a exemplo dos seguintes encontros104:

De acordo com ADIR ASSAD, tais reuniões se prestavam majoritariamente para a
conferência  de  valores  e  das  compensações  realizadas  pelos  agentes  envolvidos  no  esquema
delituoso em apreço.105

No  esquema  então  engendrado,  coube  a  PAULO VIEIRA DE SOUZA fornecer
valores em espécie a ADIR ASSAD, os quais foram retirados pelo colaborador junto ao denunciado
e que totalizaram, nos anos de 2010 e 2011, o expressivo montante de R$ 100 milhões.106-107

Nessa senda, em determinadas oportunidades, o colaborador entrava na garagem
de uma casa situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo/SP, com um automóvel estilo
perua e o carregava, por viagem, com aproximadamente 12 a 15 malas, contendo, cada uma, por
volta de R$ 1.500.000,00.

Em outras oportunidades, funcionários da empresa ROCK STAR, controlada por ADIR
ASSAD,  retiravam valores  com  PAULO VIEIRA DE SOUZA em um apartamento  situado na  Av.
Brigadeiro Luís Antônio, igualmente em São Paulo/SP e que pertenceria à cunhada do denunciado,
destinado exclusivamente ao depósito de dinheiro em espécie.

104 ANEXO 79.
105 ANEXO 75 – Termo de Colaboração Complementar nº 04 de ADIR ASSAD.
106 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
107 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
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Nesse aspecto, cumpre mencionar que, para além das diversas reuniões mantidas com
ADIR ASSAD, há, na agenda constante do celular de PAULO VIEIRA DE SOUZA, menção a encontros,
por vezes, com “Waldemar (Adir Assad)”, fazendo referência ao funcionário do operador financeiro
colaborador, WALDEMAR SALVADOR FILHO, responsável pela coleta de valores.108-109

Assim, os elementos de prova angariados no decorrer das investigações comprovam
que, na divisão de tarefas que se estabeleceu no estratagema ilícito em apreço, PAULO VIEIRA DE
SOUZA foi o responsável pelo fornecimento de valores em espécie a ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e
MARCELO ABBUD em território nacional, os quais foram, posteriormente, repassados pelo operador
financeiro ao Grupo ODEBRECHT,  mormente por meio da atuação do correspondente e agente
financeiro ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS110, para a satisfação dos compromissos escusos assumidos
pelo grupo empresarial perante agentes públicos e políticos, especialmente durante o pleito eleitoral
de 2010, consoante será oportunamente pormenorizado.

3.2.3. DOS REPASSES DO GRUPO ODEBRECHT A RODRIGO TACLA DURAN

FERNANDO MIGLIACCIO e RODRIGO TACLA DURAN, atuando como operadores
financeiros, no período compreendido entre 29/09/2010111 e 13/10/2010112, de modo consciente e
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, dissimularam
a origem,  a  movimentação,  a disposição e a propriedade de  US$ 17.599.964,00, o que, no
câmbio  corrente,  equivale  ao  expressivo  montante  de  R$ 68.303.700,28113,  provenientes  dos
crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pelo Grupo ODEBRECHT, conforme
descrito nesta  peça,  mediante  a  realização de 03 (três)  transferências  bancárias,  a  partir  de

108 ANEXO 80.
109 ANEXO 79.
110 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
111 Data da primeira transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
112 Data da última transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
113 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
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conta mantida em instituição financeira sediada em Portugal em nome da  offshore STERLING
CONSULTING  CORP,  controlada  por  FERNANDO  MIGLIACCIO,  agente  ligado  ao  Grupo
ODEBRECHT,  para  conta  titularizada  pela  offshore  GVTEL  CORP  SL,  mantida  em  instituição
financeira sediada na Espanha e cujo beneficiário final era  RODRIGO TACLA DURAN.  Assim
agindo, FERNANDO MIGLIACCIO e RODRIGO TACLA DURAN incorreram, por 03 (três) vezes, no
delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012). 

OLÍVIO  RODRIGUES  e  RODRIGO  TACLA  DURAN,  atuando  como  operadores
financeiros, no período compreendido entre 19/10/2010114 e 09/12/2010115, de modo consciente e
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, dissimularam
a origem,  a  movimentação,  a disposição e a propriedade de  US$ 25.500.000,00, o que, no
câmbio  corrente,  equivale  ao  expressivo  montante  de  R$ 98.962.950,00116,  provenientes  dos
crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pelo Grupo ODEBRECHT, conforme
descrito nesta peça, mediante a realização de 13 (treze) transferências bancárias,  a partir  de
contas  mantidas  em  instituição  financeira  sediada  em  Antígua  em  nome  das  offshores
INNOVATION RESEARCH ENGINEERING e KLIENFELD SERVICES LTD,  controladas por  OLIVIO
RODRIGUES, agente ligado ao Grupo ODEBRECHT, para conta titularizada pela offshore GVTEL
CORP SL, mantida em instituição financeira sediada em Antígua e cujo beneficiário final  era
RODRIGO TACLA DURAN.  Assim agindo,  OLÍVIO RODRIGUES e  RODRIGO TACLA DURAN
incorreram, por 13 (treze) vezes, no delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, V, VI e VII,
c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012). 

Assim,  consolidando-se  as  imputações,  verifica-se  que,  entre  29/09/2010117 e
09/12/2010118,  o denunciado  RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário,  no
contexto das  atividades da organização criminosa que integrava,  no intuito de branquear  o
dinheiro  oriundo  de  crimes  praticados  em  contratos  públicos  celebrados  pelo  Grupo
ODEBRECHT,  praticou 02 (duas)  séries  de atos  de lavagem de capitais,  as  quais  totalizaram
movimentações no valor global de US$ 43.099.964,00, o que, no câmbio corrente, equivale ao
expressivo montante de  R$ 167.266.650,28119.  Assim agiu para  que,  mediante  16 (dezesseis)
atos de lavagem, fosse operacionalizada a dissimulação da origem, movimentação e disposição
de valores escusos auferidos com a prática de crimes de fraude em licitação e corrupção contra
a PETROBRAS. Incorreu, portanto, mediante tais condutas, na prática do delito tipificado no art.
1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), por 16
(dezesseis) vezes, na forma do art. 71 do CP. 

No bojo do estratagema criminoso engendrado e descrito na presente exordial
acusatória, verificou-se, concomitantemente à entrega de dinheiro em espécie, no Brasil,  por
PAULO VIEIRA DE SOUZA a ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELO ABBUD, a transferência
de valores pelo Grupo ODEBRECHT ao operador financeiro RODRIGO TACLA DURAN.

114 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 86 a 91.
115 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 86 a 91.
116 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
117 Data da primeira transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
118 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
119 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
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Com  efeito,  conforme  narrado  em  diversas  oportunidades  anteriores120,  o
aprofundamento das investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava Jato demonstrou
que RODRIGO TACLA DURAN atuou como operador financeiro, gerando valores em espécie,
no Brasil,  não apenas em favor  do Grupo UTC,  consoante pormenorizadamente narrado no
tópico  anterior,  mas  desempenhou,  ainda,  importante  papel  nas  práticas  delituosas
desenvolvidas  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  especificamente  junto  ao  Setor  dedicado  à
contabilidade paralela e ao branqueamento de capitais da empreiteira, notadamente a partir
do primeiro semestre de 2010.

Nesse  sentido,  demonstrou-se  que  o  denunciado  atuou,  ademais,  no  amplo  e
complexo esquema de fornecimento de valores em espécie descrito, destinado ao pagamento de
vantagens  indevidas  provenientes  do  Grupo  ODEBRECHT  a  funcionários  do  alto  escalão  da
PETROBRAS e a agentes políticos mediante a utilização de contas mantidas no exterior em nome
de empresas offshores.

Mais especificamente, conforme narraram os investigados VINICIUS VEIGA BORIN e
MARIA LUCIA TAVARES no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério
Público Federal, RODRIGO TACLA DURAN recebia recursos, provenientes, dentre outras fontes, de
contratos firmados pelo Grupo ODEBRECHT com a PETROBRAS. Após a geração de recursos em
contabilidade paralela,  os  valores eram remetidos a  contas no exterior  pertencentes ao Grupo
ODEBRECHT e manejadas por OLÍVIO RODRIGUES. Este repassava os valores a contas também no
exterior, controladas por RODRIGO TACLA DURAN, que, mediante o recebimento de comissões,
enviava  os  recursos  para  contas  de  outros  doleiros,  também  no  exterior,  configurando  as
denominadas operações “Dragão”.121

Em regra, os valores eram destinados ao chinês WU-YU SHENG (que controlava as
contas ALL TEAM, AMPLE POWER LTD, POWER HARVEST INTERNATIONAL LTD., SWEN R2 LTD e
KTJW INVESTMENTS LTD.,  mantidas  no Meinl  Bank em Antígua  e  Barbuda),  que,  por  sua vez,
fornecia dinheiro em espécie no Brasil a agentes ligados ao “Setor de Operações Estruturadas” do
Grupo ODEBRECHT.122

Igualmente, em algumas oportunidades, o brasileiro cujo apelido era JUCA BALA (de
nome VINÍCIUS VIEIRA BARRETO CLARET), que já foi titular das contas MERIWTHER TRADING INC,
WESTSIDE  CONSULTING INC.  e  CHAMA LEON,  mantidas  no  banco  Meinl  Bank  em Antígua  e
Barbuda, também recebia transferências de contas mantidas por  RODRIGO TACLA DURAN no
exterior, com o objetivo de fornecer valores em espécie no Brasil.123

Outrossim, eram utilizados, consoante narrado na presente exordial acusatória, os
serviços de ADIR ASSAD, assim como de seu irmão, SAMIR ASSAD.124

Nesse contexto, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA125, um dos prepostos do Grupo
ODEBRECHT  responsável  pelo  “Setor  de  Operações  Estruturadas”,  confirmou  que  RODRIGO

120 Mormente  em  sede  dos  Autos  nº  5019961-43.2017.4.04.7000,  5054787-95.2017.4.04.7000,  5035144-
88.2016.4.04.7000, 5031522-64.2017.4.04.7000, 5057297-18.2016.4.04.7000 e 5035273-93.2016.4.04.7000.
121 ANEXOS 92 e 93 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES.
122 ANEXO 92 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
123 ANEXO 92 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
124 ANEXO 92 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
125 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
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TACLA DURAN era um dos operadores financeiros utilizados para a consecução de interesses
espúrios  de  agentes  do  Grupo,  sendo  responsável  pelas  operações  “KIBE”,  “ESFIHA”,  as  quais
ocorriam com a intervenção de ADIR ASSAD,  mediante a  utilização de contas no exterior,  em
conexão com as operações “DRAGÃO”.

Nesse sentido, VINICIUS VEIGA BORIN revelou 12 (doze) contas bancárias em nome
de  offshores controladas  e  utilizadas  por  RODRIGO  TACLA  DURAN no  esquema  criminoso
delineado, as quais podem ser consideradas contas operacionais do Grupo ODEBRECHT, a saber,
BEZOYA  TRADING  LIMITED;  BONARDA  INVESTMENTS  LTD.;  CUMBERLAND  FINANCE  LTD.;
DISCOVERY  MANAGEMENT  LLC;  HOST  TELECOMUNICATION  CORP.;  METX  TRADING  CORP.;
NEVADA  INVESTMENTS  LTD.;  OCEAN  CITY  ENTERPRISES  LLC; VIVOSANT  CORP.  SA;  ZB
INTERNATIONAL LTD.; GVTEL CORP SL; e IFX TRANDING CORP.126-127

O Grupo ODEBRECHT, visando ao esclarecimento dos fatos que lhe circundaram e a
conferir a máxima efetividade à persecução das pessoas físicas neles envolvidos, firmou declaração
ao  Ministério  Público  Federal  em  que  reconheceu  expressamente  que:  (1)  para  viabilizar  o
pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes  públicos  e  políticos  lançou  mão  dos  serviços
prestados por  RODRIGO TACLA DURAN,  o qual se encarregava de receber recursos ilícitos do
Grupo ODEBRECHT no exterior, por meio de contas abertas em nome de offshores, e repassá-los,
no Brasil e no exterior, a outros agentes; (2) fez transferências para contas bancárias indicadas por
RODRIGO TACLA DURAN e por ele utilizadas para receber recursos da ODEBRECHT, sendo que
dentre  elas  se  destacam aquelas  abertas  em nome das  offshores NEVADA INVESTMENTS LTD.;
OCEAN CITY ENTERPRISES LLC; VIVOSANT CORP. SA; ZB INTERNATIONAL LTD.; GVTEL CORP SL; e
IFX TRANDING CORP.128

O próprio operador financeiro, destaque-se, que não firmou acordo de colaboração
premiada com o MPF, recentemente também confessou expressamente, perante autoridades
espanholas,  que  realizou  operações  de  branqueamento  de  capitais  no  interesse  da
ODEBRECHT, valendo-se de suas contas bancárias no exterior129.

No  caso  específico  dos  autos,  tem-se que,  no  contexto  das  operações  “KIBE”  e
“ESFIHA”,  o  Grupo  ODEBRECHT,  visando  à  posterior  obtenção  de  valores  em  espécie  para  a
satisfação de acordos ilícitos mantidos com agentes públicos e políticos, a partir da atuação dos
agentes  ligados  ao  Setor  de  Operações  Estruturadas,  especialmente  o  denunciado  OLÍVIO
RODRIGUES  JUNIOR,  repassou  valores  ao  operador  financeiro  RODRIGO  TACLA  DURAN,
mediante a utilização de contas sediadas no exterior em nome de empresas offshores.

Nessa  senda,  verificou-se  a  existência  de  16  (dezesseis)  transferências  bancárias
efetuadas a partir das contas mantidas em nome das empresas  offshores  STERLING, sediada em
Portugal,  controlada  por  FERNANDO  MIGLIACCIO,  INNOVATION  e  KLIENFELD,  sediadas  em
instituição bancária em Antígua e ligadas a OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, para contas em nome da

126 ANEXO 92 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
127 ANEXO 94 –  Cite-se,  por  oportuno,  que  o  colaborador  MARCO PEREIRA  DE  SOUSA BILINSKI  reconheceu  ter
auxiliado RODRIGO TACLA DURAN na abertura de algumas empresas offshore, com o concurso da empresa Dartmouth
Securities, cujo escritório correspondente estaria localizado em São Paulo (Termo de colaboração nº 1). 
128 ANEXO 95.
129 ANEXO 96 –  ACTA DE DECLARACIÓN DE RODRIGO DURÁN TACLA,  obtida em acesso ao endereço eletrônico
<https://www.prensa.com/Acta-declaracion-Rodrigo-Tacla-Duran_LPRFIL20171223_0001.pdf>. Acesso  realizado  em
29/11/2018.
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GVTEL, em Portugal e Antígua, a qual era titularizada por RODRIGO TACLA DURAN, no interregno
de 29/09/2010130 e 09/12/2010131, totalizando o montante global de US$ 43.099.961,00, o que, no
câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de R$ 167.266.638,64132.

Tais operações podem ser assim sintetizadas:

 

Especificando as operações anteriormente entabuladas, tem-se que, para a entrega
no exterior do valor equivalente ao disponibilizado por  PAULO VIEIRA DE SOUZA, por meio do
“Setor de Operações Estruturadas”, o Grupo ODEBRECHT:

a)  especificamente  por  meio de  sua  controlada  offshore STERLING CONSULTING
CORP, administrada por FERNANDO MIGLIACCIO, transferiu, entre 29/09/2010 e 07/10/2010, US$
17.599.964,00 para conta bancária mantida por RODRIGO TACLA DURAN na Espanha, em nome
de sua controlada offshore GVTEL CORP S.L133-134: 

130 Data da primeira transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXO 83.
131 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 86 a 91.
132 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
133 ANEXOS 82 a 85.
134 ANEXO 97.
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PAGAMENTOS A RODRIGO TACLA DURAN
Nº DATA ORIGEM DESTINO BENEFICIÁRIO VALOR (U$)
1 29/09/2010 STERLING CONSULTING CORP  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        4.999.988,00 
2 30/09/2010 STERLING CONSULTING CORP  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        5.499.988,00 
3 13/10/2010 STERLING CONSULTING CORP  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        7.099.988,00 

TOTAL      17.599.964,00 

PAGAMENTOS A RODRIGO TACLA DURAN
Nº DATA ORIGEM NOME/TITULAR BENEFICIÁRIO VALOR (U$)
1 19/10/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
2 05/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
3 16/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.000.000,00 
4 18/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.500.000,00 
5 23/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.000.000,00 
6 09/12/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.500.000,00 

TOTAL      10.000.000,00 

PAGAMENTOS A RODRIGO TACLA DURAN
Nº DATA ORIGEM NOME/TITULAR BENEFICIÁRIO VALOR (U$)
1 02/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.500.000,00 
2 04/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        3.500.000,00 
3 09/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
2 11/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.500.000,00 
3 16/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
4 23/11/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.000.000,00 
3 03/12/2010 KLIENFELD SERVICES LTD  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        3.000.000,00 

TOTAL      15.500.000,00 
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SWIFTS DA STERLING CONSULTING COPR PARA A GVTEL CORP S.L.:

EXTRATO DA CONTA DA GVTEL CORP S.L. NA ESPANHA:
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b)  especificamente  por  meio  de  suas  controladas  offshores INNOVATION  e
KLIENFELD,  ligadas  a  OLÍVIO  RODRIGUES,  transferiu,  entre  02/11/2010  e  09/12/2010,  US$
25.500.000,00 para conta bancária mantida por RODRIGO TACLA DURAN em Antígua, em nome
de sua controlada offshore GVTEL CORP S.L135: 

EXTRATO DA CONTA DA GVTEL CORP S.L. NA ESPANHA:

Importante referir, nesse sentido, que a titularidade, por RODRIGO TACLA DURAN,
de contas mantidas em nome da offshore GVTEL CORP SL restou oportunamente demonstrada em
sede  dos  Autos  nº  5019961-43.2017.4.04.7000,  5031522-64.2017.4.04.7000,  5035273-
93.2016.4.04.7000 e 5057297-18.2016.4.04.7000.

Nessa senda, para além dos suprarreferidos elementos, tem-se que os documentos
angariados por meio de Pedido de Assistência Mútua em Matéria Penal mantido com Antígua e

135 ANEXOS 98 e 99.
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com a Espanha demonstram que RODRIGO TACLA DURAN figurava como beneficiário econômico
da conta em apreço, conforme demonstram os seguintes excertos136:

136 ANEXOS 100 e 101.
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Ademais, a documentação societária da GVTEL CORP SL confirma a propriedade
e  a  administração  da  empresa  por  RODRIGO  TACLA  DURAN,  figurando  como  seu  único
sócio137:

Nesse aspecto, importante mencionar que, perante o compliance do Meinl Bank,
em  Antígua,  os  denunciados  apresentaram  contratos  fictícios  de  prestação  de  serviços,
firmados entre a GVTEL e as empresas KLIENFELD e INNOVATION, atinentes a serviços de data
center, web hosting e de acesso de dados.138

Entretanto,  verifica-se,  desde  logo,  que  se  trata  de  contrato  padrão,
confeccionado tão somente a fim de conferir aparência lícita às transações espúrias mantidas
entre os controladores de referidas contas139:

137 ANEXOS 102 a 104.
138 ANEXOS 105 a 108.
139 ANEXOS 105 e 108.
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Rememore-se, por oportuno, que, para além do fato de que o titular das contas
em nome da  INNOVATION e  da  KLIENFELD,  assim como os  demais  membros  do  Setor  de
Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, reconheceu que elas se prestavam unicamente
à consecução de negócios espúrios do grupo empresarial,  RODRIGO TACLA DURAN, único
titular da empresa GVTEL, é advogado, não possuindo, portanto, expertise necessária para a
prestação  dos  serviços  constantes  dos  acordo  em  apreço,  sobretudo  em  se  tratando  de
negócio de caráter internacional.

Por sua vez, a conta mantida em nome da offshore  STERLING junto ao Banif, na
Espanha,  possui  relação  com  o  Grupo  ODEBRECHT,  sendo  administrada  por  FERNANDO
MIGLIACCIO,  consoante  reconhecido  pelo  próprio  denunciado  no  bojo  do  acordo  de
colaboração premiada firmado por ele com este órgão ministerial.140

FERNANDO MIGLIACCIO, rememore-se, era funcionário do Grupo ODEBRECHT,
sendo um dos principais agentes do Setor de Operação Estruturadas da empreiteira. 141

Em sentido  semelhante,  as  contas  em nome da  KLIENFELD e da INNOVATION,
igualmente relacionadas ao Grupo ODEBRECHT, eram administradas e controladas por OLIVIO
RODRIGUES JUNIOR.

Nesse contexto, embora OLIVIO RODRIGUES não estivesse formalmente vinculado
ao Grupo ODEBRECHT, prestava serviços ao conglomerado empresarial para o desempenho de
atividades ilícitas, agindo como operador financeiro na tutela de seus interesses, notadamente para
que  o  denominado  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  empreiteira  funcionasse  a  contento,
consoante narrado por este órgão ministerial em sede dos Autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000,
5015608-57.2017.4.04.7000 e 5020421-30.2017.4.04.7000.

OLIVIO RODRIGUES atuava,  principalmente,  na abertura e  na movimentação de
contas  bancárias  mantidas  no  exterior  em  nome  de  empresas  offshores e  não  declaradas  às
autoridades brasileiras, as quais foram comprovadamente utilizadas pelo Grupo ODEBRECHT para
a lavagem de dinheiro proveniente de contratos firmados com a PETROBRAS e para o pagamento
de vantagens indevidas a altos funcionários da Estatal. 

Especificamente  no  que  respeita  às  contas  em  nome  da  KLIENFELD  e  da
INNOVATION,  rememore-se,  por  oportuno,  que,  em  sede  das  ações  penais  nº  5036528-
23.2015.4.04.7000 e 5017409-71.2018.4.04.7000, comprovou-se que agentes ligados às empresas
do Grupo ODEBRECHT pagaram valores espúrios a PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE SOUZA
DUQUE,  PEDRO  BARUSCO,  DJALMA  RODRIGUES,  PAULO  AQUINO,  GLAUCO  COLEPICOLO  e
MAURÍCIO GUEDES, ex-funcionários da Estatal, por meio de contas-correntes mantidas pelo grupo
empresarial  no  exterior,  constatando-se,  dentre  outras,  a  utilização  das  contas  em  nome das
offshores S&N,  GOLAC,  SHERKSON,  HAVINSUR,  CONSTRUCTORA  INTERNACIONAL  DEL  SUR,
KLIENFELD, INNOVATION, ARCADEX, MAGNA, TRIDENT e SELECT.142

Ademais, consoante anteriormente referido, tais modalidades de operações ilícitas
ligadas ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, que contavam com a atuação

140 Termo de Colaboração nº 11 de FERNANDO MIGLIACCIO – ANEXO 109.
141 Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO MIGLIACCIO – ANEXO 110.
142 ANEXOS 84, 85, 111 e 112.
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conjunta  dos  operadores  RODRIGO TACLA DURAN e  ADIR  ASSAD,  bem como,  por  vezes,  de
SAMIR ASSAD, eram denominadas “KIBE” e “ESFIHA”.143-144

Dentro  desse  contexto,  corroborando  os  elementos  anteriormente  colacionados,
importante registrar a existência de mensagem de e-mail extraída do Sistema “Drousys”,  a seguir
colacionada, em que se verifica uma relação de saídas atinentes a “ESFIRRA”, as quais se encontram
vinculadas às offshores VIVOSANT e GVTEL145:

Destaque-se, nesse particular, que parte das operações elencadas na mensagem em
apreço coincidem com aquelas anteriormente entabuladas, especialmente aquelas perpetradas a
partir da conta mantida em nome da offshore INNOVATION:

143 ANEXO 92 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN. 
144 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
145 ANEXO 113.

57/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

Ainda  nesse  aspecto,  repise-se  que, conforme  revelado  pelos  colaboradores
VINICIUS VEIGA BORIN e MARIA LUCIA DE SOUZA TAVARES no âmbito dos acordos firmados com
o Parquet federal, para a transmissão das ordens de pagamentos indevidas, com o fim de dificultar
eventual  investigação  e  inviabilizar  a  identificação  dos  envolvidos,  o  “Setor  de  Operações
Estruturadas”  se  utilizava  de  dois  sistemas  de  informática  específicos,  um para  alimentação  e
controle dos dados financeiros relativos à contabilidade paralela e outro para a comunicação entre
os  envolvidos  nas  transações,  denominados,  respectivamente,  de  “MyWebDay” e  “Drousys”,  e
funcionavam com codinomes e senhas pessoais.146 Nesse particular, RODRIGO TACLA DURAN se
identificava sob os codinomes “BlackZ”147-148, “Vampeta”, “Vampe” e “Vamp”, dentre outros.

Nesse  liame,  merece  destaque  mensagem  encaminhada  por  RODRIGO  TACLA
DURAN (“BlackZ”) a  FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”),  datada de 07/07/2011, na qual faz
menção  a  “Adir”  e  a  repasse  de  valores,  assim  como  às  expressões  “kibe”  e  “sfiha”/”Esfirra”,
corroborando os demais elementos de prova angariados no decorrer das investigações149:

146 ANEXOS 92 e 93 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES. 
147 ANEXOS 81 e 114.
148 ANEXO 115.
149 ANEXO 116.
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PAGAMENTOS A RODRIGO TACLA DURAN
Nº DATA ORIGEM NOME/TITULAR BENEFICIÁRIO VALOR (U$)
1 19/10/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
2 05/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.000.000,00 
3 16/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.000.000,00 
4 18/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        2.500.000,00 
5 23/11/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.000.000,00 
6 09/12/2010 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING  GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN        1.500.000,00 

TOTAL      10.000.000,00 
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Destaque-se, igualmente, a seguinte mensagem extraída do sistema  “Drousys”,  na
qual  RODRIGO  TACLA  DURAN (“BlackZ”)  troca  e-mail  com  FERNANDO  MIGLIACCIO
(“Waterloo”),  na  qual  o  operador  financeiro  confirma a  entrega de  R$ 2.600.000,00  a  um dos
emissários de ÁLVARO NOVIS (“Peixe”), ao que o executivo do Grupo ODEBRECHT responde que
fará  os  cálculos  para  verificar  o  restante  do  montante  devido  e  menciona  precisar  de  “outra
opereta”  (sic)  de  RODRIGO  TACLA  DURAN,  demonstrando,  assim,  a  constante  atuação  do
investigado nessa espécie de serviço ilícito150-151:

150 ANEXO 117.
151 ANEXO 118.
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Em  consonância  com  os  demais  elementos  citados,  faz-se  digna  de  destaque
comunicação  eletrônica  encaminhada  por  ÂNGELA  PALMEIRA  (“Tumaine”)  a  FERNANDO
MIGLIACCIO (“Waterloo”), em 10/08/2011, que trata de créditos e movimentação de saída, na qual
referida a realização de Operação “KIBE”, bem como a relaciona com a conta mantida em nome da
GVTEL, a partir de valores constantes das contas KLIENFELD e INNOVATION152-153:

152 ANEXO 117.
153 ANEXO 119.
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De maneira  semelhante,  a  utilização  das  contas  em apreço,  com destaque  para
aquela mantida em nome da offshore STERLING, junto ao Banif, em Portugal, e o repasse de valores
para outras contas ligadas ao Grupo ODEBRECHT e aquelas titularizadas por  RODRIGO TACLA
DURAN,  no bojo das operações denominadas “KIBE” resta  evidenciada a  partir  de mensagem
encaminhada por FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”) a ÂNGELA PALMEIRA (“Tumaine”), datada
de 23/08/2011154:

154 ANEXO 120.

61/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

Nesse contexto,  importante  ressaltar  que as próprias  autoridades espanholas,  na
análise da conta mantida pela GVTEL CORP SL no Bankinter, registraram que a motivação apontada
por  RODRIGO TACLA DURAN para as três transferências da STERLING CONSULTING CORP foi
“INVESTMENTS JOINT VENTURE”. 

Essa mesma justificativa,  também usada na relação  RODRIGO TACLA DURAN e
PAULO VIEIRA DE  SOUZA,  consoante  anteriormente  referido,  foi  apontada  como falsa  pelos
próprios prepostos da ODEBRECHT, controladores da  offshore.  Mais do que isso, como também
anotaram  as  autoridades  espanholas,  logo  após  receber  os  recursos  do  Grupo  ODEBRECHT,
RODRIGO TACLA DURAN remeteu os valores para distintas pessoas físicas e jurídicas, no Canadá,
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China,  Estados  Unidos,  Hong  Kong  e  Tawain,  parte  das  quais  pertenciam,  consoante  será
pormenorizado no item “3.2.4”, ao operador financeiro WU YU SHENG155:

Importante referir, ainda, a existência de documento extraído do sistema “Drousys”,
em que  RODRIGO TACLA DURAN,  em 31/01/2013, em uma espécie de desabafo, encaminhou
mensagem  eletrônica  a  funcionários  do  Grupo  ODEBRECHT,  dentre  eles  LUIZ  EDUARDO  DA
ROCHA  SOARES,  na  qual  afirmou  que  teria  operacionalizado,  junto  ao  “Setor  de  Operações
Estruturadas”, mais de US$ 300.000.000,00. Destacou, na oportunidade, ainda, que “levava a sério”
o negócio entre eles mantido, destacando os sentimentos de lealdade e de confiança mútua que
carregava consigo quanto a essas atividades de natureza ilícita:156

155 ANEXO 54.
156 ANEXO 115.
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Em  janeiro  de  2011  RODRIGO TACLA DURAN (codinome  “BlackZ”)  solicitou  a
VITOR  MARCHIORI  (codinome  “WHITE”)157,  funcionário  do  Meinl  Bank,  por  intermédio  do
“Drousys”, os extratos da conta GVTEL mantida pelo operador financeiro na instituição. 

Conforme expressamente mencionado por  RODRIGO TACLA DURAN no e-mail,
datado de 13/01/2011158, o pedido tinha por finalidade subsidiá-lo no “balanço de 2010”, ou seja,
no  conjunto  de  operações  ilícitas  realizadas  por  RODRIGO  TACLA  DURAN em  favor  da
ODEBRECHT, por intermédio dessa conta bancária, no ano anterior:

157 ANEXO 114 – Termo de Colaboração nº 02 de OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR: “ […] QUE ÂNGELA era “TUMAINE”; QUE
FERNANDO MIGLIACCIO era “WATERLOO”, que LUIZ EDUARDO era “TUSHIO”; QUE o irmão do colaborador, MARCELO
RODRIGUES era “GIGINHO”; Que com relação aos gerentes de Banco o colaborador se recorda que tinham nome no
sistema o gerente HUMBERTO DELEON, do BANCO MULTICREDIT e,  depois,  CREDICORP e era “PEGASUS”,  VINÍCIUS
BORIN era “FEELING”, MARCO BILINSKI era “SAM” e  VITOR MARCHIORI, funcionário do MEINL era “WHITE”; QUE
com relação aos doleiros VINÍCIUS BARRETO, do Uruguai era “JUCA” e  RODRIGO DURAN era “BLACKZ”, conforme
trocas de mensagem em anexo (anexo 2.a);  QUE a criação do sistema de comunicação DROUSYS foi  solicitada por
HILBERTO SILVA e o colaborador ajudou a implementar;
158 ANEXO 121.
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No caso específico dos autos, como contraprestação à sua atuação, assim como dos
demais operadores financeiros, ADIR ASSAD e SAMIR ASSAD,  RODRIGO TACLA DURAN retinha
uma “taxa de serviço” no percentual de 5%, o qual era entre eles repartido. 159

Nesse sentido, ainda de acordo com ADIR ASSAD,  RODRIGO TACLA DURAN lhe
pagou, no exterior, comissão por essa empreitada criminosa, notadamente por meio de uma conta
no Banco Bradesco em Cayman, em nome da offshore TECHPRO HOLDINGS por ele controlada.160

Válido transcrever o quanto afirmado por ADIR ASSAD sobre esses fatos161:

VIEIRA, por sua vez, retirava a sua comissão e entregava ao COLABORADOR, em São Paulo, o
valor restante em reais e em espécie; QUE, o COLABORADOR, então, repassava os valores,
também em reais e em espécie, à ODEBRECHT; QUE, muitas vezes, TACLA DURAN mandava
ordens de pagamento para a China, através de outro parceiro dele e do COLABORADOR,
conhecido por ERIC e apelidado de "Dragão";  QUE,  ERIC mantinha um escritório na Rua
Vergueiro, próximo à Catedral Ortodoxa de São Paulo, e tinha muitos contatos com alguns
lojistas  da  Rua  25  de  Março  e  adjacências,  dos  quais  se  utilizava  para  parte  de  suas
operações de trocas de valores e geração de caixa; QUE, o COLABORADOR soube que ERIC
se evadiu do país em 2012, mudando-se para Los Angeles, e o COLABORADOR nunca mais

159 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
160 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
161 ANEXOS 23 e 117.
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teve notícia de seu paradeiro; QUE, o COLABORADOR retirava o dinheiro vivo com PAULO
VIEIRA DE SOUZA em uma casa situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo;
QUE, nessas operações específicas, o COLABORADOR entrava na garagem da residência com
um  automóvel  estilo  perua  e  carregava,  por  viagem,  de  12  a  15  malas  com
aproximadamente 1,5 milhão de reais cada; QUE, além das retiradas nessa casa, funcionários
da ROCK STAR retiraram valores com PAULO VIEIRA em um apartamento situado na Av.
Brigadeiro  Luís  Antônio,  mantido  exclusivamente  para  armazenar  dinheiro,  que  PAULO
VIEIRA também dizia ser de sua cunhada;
[...]
QUE, o COLABORADOR estima ter retirado com PAULO VIEIRA DE SOUZA e repassado à
ODEBRECHT  algo  entre  100  a  110  milhões  de  reais  nas  operações  ora  descritas,
aproximadamente entre fins de 2010 e meados de 2011; QUE, essas retiradas foram todas
feitas pessoalmente pelo COLABORADOR
[...]
QUE, com relação à taxa de serviço de 5%, o COLABORADOR a dividia com TACLA DURAN e
com SAMIR ASSAD, e em geral a utilizavam para fazer acertos entre eles;  QUE, algumas
vezes TACLA DURAN pagou a parte que cabia ao COLABORADOR por meio da conta da
empresa  offshore que  o  COLABORADOR  mantinha  no  exterior  junto  ao  BRADESCO,  a
TECHPRO LIMITED, totalizando aproximadamente US$ 1,5 milhão;

Com efeito, tem-se que, apenas entre 18/11/2010 e 30/12/2010, RODRIGO TACLA
DURAN recebeu na GVTEL US$ 12,5 milhões da ODEBRECHT (KLIENFELD e INNOVATION) e, logo
em seguida, transferiu para ADIR ASSAD (TECHPRO HOLDINGS) o montante de US$ 1.569.250,00.
Não bastasse isso, verifica-se a partir do extrato que o operador  RODRIGO TACLA DURAN, logo
após receber os depósitos milionários da ODEBRECHT, também realizou diversas transferências
para  contas  em  nome  de  offshores mantidas  na  China  e  Hong  Kong,  circunstância  essa  que
corrobora o que foi relatado pelos colaboradores  FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA162 e  LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES163 no sentido de que,  RODRIGO TACLA DURAN interpunha mais
uma camada de lavagem de dinheiro antes de transferi-lo para PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Verifique-se, nesse sentido, conforme imagem acima, as operações realizadas por
RODRIGO TACLA DURAN: de crédito, da ODEBRECHT (em verde) e, logo após, débito, em favor
de ADIR ASSAD (em amarelo):

162 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
163 ANEXO 63 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
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Assim, além de extratos bancários da conta mantida em nome da  offshore GVTEL
CORP. SL, no Meinl Bank (Antigua) Limited, controlada por RODRIGO TACLA DURAN, há evidência
de transferências internacionais para conta em nome da offshore TECHPRO HOLDINGS, controlada
por ADIR ASSAD. Trata-se de mais uma evidência documental do esquema ilícito, dando especial
reforço à narrativa de ADIR ASSAD quanto ao pagamento de sua comissão no exterior164.

Corroborando  os  elementos  anteriormente  colacionados,  consoante  referido,  o
denunciado  FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA confirmou que  RODRIGO TACLA DURAN era
responsável por concretizar diversos atos de branqueamento de capitais em favor dos interesses do
Grupo ODEBRECHT, sendo responsável especificamente pelas operações “KIBE”, “ESFIHA”, as quais

164 ANEXOS 86 a 92, notadamente ANEXO 86, p. 37 – Docs. de comunicação da FTLJ 92-2016.
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ocorriam com a intervenção de ADIR ASSAD e SAMIR ASSAD, mediante a utilização de contas no
exterior, e “DRAGÃO”.165

No mesmo sentido, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES afirmou que se utilizava dos
serviços  de  ADIR  ASSAD,  de  SAMIR  ASSAD e  de  MARCELO  ABBUD,  notadamente  na
disponibilização de valores em espécie no Brasil,  mediante operações dólar cabo. E mais, aduziu
ainda que  RODRIGO TACLA DURAN travou diversas  operações com pessoas ligadas ao PSDB,
especialmente “PAULO PRETO”, apelido atribuído a PAULO VIEIRA DE SOUZA.166-167

Consigne-se, ademais, especificamente no que respeita às operações “KIBE”, “SFIHA”
e “DRAGÃO”, que a relação espúria mantida entre RODRIGO TACLA DURAN e ADIR ASSAD não se
limitou à atuação junto ao Grupo ODEBRECHT. Nesse sentido, a empresa ECONOCELL, que tem
RODRIGO TACLA DURAN como administrador desde a sua constituição, foi utilizada por ele para
viabilizar sucessivas operações de lavagem de capitais com o Grupo do operador financeiro ADIR
ASSAD. Com efeito, no resultado do afastamento do sigilo financeiro da empresa ECONOCELL,
verificou-se o recebimento, entre 14/05/2007 e 22/09/2010, de aportes de recursos oriundos de
empresas controladas por ADIR ASSAD na ordem de R$ 17 milhões168.

As  empresas  ROCK  STAR  ENTERTAINMENT  S/C  LTDA,  ROCK  STAR  PRODUCOES
COMÉRCIO E SERVICOS, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, S M TERRAPLENAGEM LTDA,
ROCK STAR MARKETING LTDA, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA e SP TERRAPLENAGEM LTDA,
que transacionaram com aquelas de  RODRIGO TACLA DURAN,  são empresas de fachada, pois
não desenvolvem efetivamente os serviços pelos quais são contratadas, conforme já demonstrado
na Ação Penal nº  5012331-04.2015.4.04.7000169 e reconhecido pelo próprio titular das empresas,
ADIR ASSAD170. Suprarreferidas empresas funcionam apenas como pessoas jurídicas no processo
de  lavagem  de  capitais  em  favor  de  dezenas  de  empresas  nacionais,  boa  parte  das  quais
investigadas no âmbito da Operação Lava Jato.

Nesse contexto, no caso em apreço, após o pagamento de uma comissão a ADIR
ASSAD e SAMIR ASSAD e o desconto de sua “taxa de serviço”, RODRIGO TACLA DURAN repassava
os valores a  PAULO VIEIRA DE SOUZA171, com a intermediação de outros operadores financeiros,
atuantes  na  China,  especialmente o  agente apelidado de “Dragão”,  dando origem a  uma nova
camada da lavagem de capitais.172

Destarte, as investigações conduzidas elucidaram que  RODRIGO TACLA DURAN,
em acordo com ADIR ASSAD,  SAMIR ASSAD,  PAULO VIEIRA DE SOUZA e agentes ligados ao

165 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
166 ANEXO 63 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
167 Ou seja, os operadores financeiros envolvidos na referida operação de lavagem de capitais, na qual o destinatário de
recursos seria PAULO VIEIRA DE SOUZA, que mantinha as supramencionadas contas no exterior em nome das offshores,
por ele controladas, GROUPE NANTES SA. e GROUPE NANTES LTD., expressamente manifestaram sua participação nos
esquemas de lavagem de capitais feitos no interesse do Grupo ODEBRECHT, que visavam a direcionar pagamentos de
vantagens indevidas a agentes públicos e políticos.
168 ANEXO 123.
169 ANEXO 124 – Sentença Autos nº 5012331-04.2015.4.04.7000.
170 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
171 A interlocução entre RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA se dava por meio de ADIR ASSAD, que
procurava o operador financeiro, reunindo-se pessoalmente, nos casos em que as transferências ao denunciado estavam
atrasadas (ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD).
172 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
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Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, mormente  FERNANDO MIGLIACCIO e
OLÍVIO RODRIGUES, atuou como operador financeiro em favor da empreiteira, recebendo valores
provenientes  de crimes  perpetrados  em desfavor  da  PETROBRAS e  realizando movimentações
financeiras,  para  que,  após,  mediante  comissionamento  e  a  atuação  fundamental  de  PAULO
VIEIRA  DE  SOUZA,  houvesse  a  disponibilização  de  dinheiro  em  espécie  (real)  no  território
brasileiro, a fim de tutelar interesses escusos do grupo empresarial.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de  29/09/2010173 e 13/10/2010174,
os denunciados  FERNANDO MIGLIACCIO  e  RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, dissimularam
a origem,  a  movimentação,  a disposição e a propriedade de  US$ 17.599.964,00, o que, no
câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de R$ 68.303.700,28175, provenientes direta e
indiretamente  dos  crimes  de  organização  criminosa,  corrupção,  fraude  a  licitação  contra  a
PETROBRAS e outras, mediante 03 (três) operações, e violaram o disposto no art. 1º, V, VI e VII,
c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012). 

Ademais,  tem-se  que,  no  interregno  de  19/10/2010176 e  09/12/2010177,  os
denunciados  OLÍVIO  RODRIGUES  e  RODRIGO  TACLA  DURAN,  de  modo  consciente  e
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, dissimularam
a origem,  a  movimentação,  a disposição e a propriedade de  US$ 25.500.000,00, o que, no
câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de R$ 98.962.950,00178, provenientes direta e
indiretamente  dos  crimes  de  organização  criminosa,  corrupção,  fraude  a  licitação  contra  a
PETROBRAS e outras, mediante 13 (treze) operações, e violaram o disposto no art. 1º, V, VI e VII,
c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012). 

3.2.3. DOS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS RELACIONADOS COM O IMÓVEL NO GUARUJÁ

PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, no período compreendido
entre 28/03/2012 e 16/04/2012, valendo-se dos serviços ilícitos prestados pelo operador financeiro
WU-YU SHENG e pelo setor  de operações estruturadas da ODEBRECHT,  de  modo consciente,
voluntário e habitual,  no contexto das atividades da organização criminosa que integravam,
ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação,  a disposição e a propriedade de  US$
430.000,00,  o  que,  no  câmbio  corrente,  equivale  ao  montante  de  R$  1.668.400,00179,
provenientes  dos  crimes  de  cartel,  de  corrupção,  de  fraude  a  licitação,  contra  o  sistema
financeiro nacional e de organização criminosa praticados pelo Grupo ODEBRECHT, conforme

173 Data da primeira transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
174 Data da última transferência efetuada da STERLING para a GVTEL – ANEXOS 82 a 85.
175 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
176 Data da primeira transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 86 a 91.
177 Data da última transferência efetuada da INNOVATION para a GVTEL – ANEXOS 86 a 91.
178 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
179 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 22/03/19, de 3,88 para o
Dólar Americano (US$). 
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descrito nesta peça, mediante a realização de 8 (oito) transferências bancárias, a partir de conta
mantida  em  instituição  financeira  sediada  no  exterior,  controlada  por  WU-YU SHENG,  para
contas titularizadas por  JAIRINETE  SANTOS COSTA DIVORNE, na China (conta nº 109041350406
no HSBC BANK COMPANY LIMITED) e na Suíça (conta nº CH78085824327080A000U no SG PRIVATE
BANKING SA), conforme sintetizado na tabela a seguir. Os depósitos foram assim realizados no
intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita ao menos de uma parte ( US$ 430.000,00)  dos
valores  utilizados por  PAULO VIEIRA DE SOUZA na  aquisição  do  imóvel  localizado na  Rua
Vinte  e  Dois,  nº  65,  no  Lote  07,  quadra  55,  do  Condomínio  Iporanga,  no  Guarujá/SP,  de
PATRICK JEAN DIVORNE e JAIRINETE SANTOS COSTA DIVORNE.  Assim agindo,  PAULO VIEIRA
DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN incorreram, por 8 (oito) vezes, no delito de lavagem de
capitais, previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012).

Data da
Transferência

Depositante Favorecido Valor

28/03/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE SANTOS COSTA DIVORNE USD 30.000,00

30/03/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 60.000,00

02/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 50.000,00

03/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 60.000,00

04/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 50.000,00

13/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 60.000,00

14/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 60.000,00

16/04/2012 WU-YU SHENG / RODRIGO TACLA DURAN JAIRINETE DIVORNE USD 60.000,00

TOTAL USD 430.000,00

Com efeito, no dia 22 de março de 2012, PAULO VIEIRA DE SOUZA adquiriu de
PATRICK JEAN DIVORNE180 e  JAIRINETE SANTOS COSTA DIVORNE181 um imóvel localizado na
Rua  Vinte  e  Dois,  nº  65,  no  Lote  07,  quadra  55,  do  Condomínio  Iporanga,  no  Guarujá/SP.
Segundo informou em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda do ano-calendário
2012182 (conforme imagem abaixo),  PAULO VIEIRA DE SOUZA teria adquirido o imóvel pelo
valor total de R$ 1 milhão de reais, sendo R$ 600 mil relativos ao lote e R$ 400 mil relativos às
benfeitorias no imóvel. Informou, ainda, que os R$ 600 mil foram quitados mediante sinal de
R$ 150 mil e uma TED de R$ 450 mil;  e que os R$ 400 mil teriam sido quitados “através de
crédito sob empréstimos indiretos no valor de R$ 400 mil por contrato de mútuo”.

180 ANEXO 125. 
181 ANEXO 126. 
182 ANEXO 127. 
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De fato a partir das informações obtidas a partir do afastamento judicial de seu
sigilo bancário é possível verificar que, no dia 21/03/2012,  PAULO VIEIRA DE SOUZA realiza
uma transferência no valor de R$ 450 mil, a partir da conta 85499, agência 3221, mantida no
banco Bradesco, para a conta n. 1053953, agência 405, mantida por PATRICK JEAN DIVORNE no
banco HSBC.

No tocante aos “empréstimos indiretos” referidos por PAULO VIEIRA DE SOUZA
como a fonte do pagamento dos R$ 400 mil a título de benfeitorias no imóvel, consistem em
empréstimos tomados da filha PRISCILA ARANA DE SOUZA, no valor de R$ 300 mil, e da ex-
esposa RUTH ARANA DE SOUZA, no valor de R$ 100 mil,  conforme declarado pelo acusado
PAULO VIEIRA DE SOUZA em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda do ano-
calendário 2012.  Foi  por ele declarado ao fisco nesse documento,  ainda, que os R$ 100 mil
tomados de empréstimo de RUTH ARANA DE SOUZA teriam sido quitados integralmente em
DEZ/12, com recursos próprios, em espécie, por ele mantidos em sua residência.
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Em  que  pese  a  grande  suspeita  desses  empréstimos  familiares  tomados  por
PAULO VIEIRA DE SOUZA para a aquisição do imóvel em questão, cuja efetiva existência ainda
precisa ser melhor averiguada, o que chama ainda mais atenção é o valor de aquisição dessa
residência  (R$  1  milhão),  localizada  na  Rua  Vinte  e  Dois,  nº  65,  Lote  07,  quadra  55,  do
Condomínio Iporanga, no Guarujá/SP (matrícula nº 84.376 do Ofício de Registro de Imóveis do
Guarujá/SP183), declarado por PAULO VIEIRA DE SOUZA.

A partir das informações constantes em DOI184 é possível verificar que figuraram
como alienantes nessa transação imobiliária: i) PATRICK JEAN DIVORNE (CPF nº 483.581.697-87)
e ii) JAIRINETE SANTOS COSTA DIVORNE (CPF nº 117.789.288-03).

183 ANEXO 128.
184 ANEXO 129.
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Não apenas a localização do imóvel, mas também o seu porte, conforme resta
ilustrado a partir da fotografia tomada pelas autoridade policiais no dia do cumprimento das
buscas e apreensões no imóvel, indicam que o valor de compra de R$ 1 milhão, informado por
PAULO  VIEIRA DE  SOUZA em  sua  declaração  de  imposto  de  renda  e  também  perante  o
cartório de Guarujá, não era condizente com o valor do imóvel à época da transação.

Embora  ainda  seja  necessário  realizar  uma avaliação  mais  detida  do valor  do
imóvel, atual e à época da aquisição, uma simples consulta ao site de revenda de imóveis “Zap”
(https://www.zapimoveis.com.br/),  permite  verificar  que  o  valor  dos  imóveis  na  região  do
Iporanga,  em Guarujá,  são muito  superiores  aos  valores  declarados  por  PAULO VIEIRA DE
SOUZA, conforme revelam os extratos abaixo:
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Não  bastasse  isso,  foi  possível  verificar  a  partir  da  plataforma  de  pesquisa
“google”185, informação da capa do anúncio do imóvel feito por PATRICK DIVORNE no ano de
2011,  sendo  que,  na  data  de  09/08/2011,  o  imóvel  estava  anunciado  pelo  valor  de  R$
3.500.000,00:

De  todo  modo,  a  subvalorização  do  valor  de  compra  do  imóvel  por  PAULO
VIEIRA DE SOUZA e os atos de lavagem por meio desse artifício por ele praticados restaram
comprovados com o aprofundamento das investigações. Com efeito, foi possível verificar que o
operador  financeiro  RODRIGO  TACLA  DURAN,  após  receber  os  repasses  do  Grupo
ODEBRECHT em suas contas no exterior, transferiu valores para o operador financeiro WU-YU
SHENG, que se encarregou de, no mês de aquisição do imóvel por PAULO VIEIRA DE SOUZA,
efetuar  no  seu  interesse  pelo  menos  8  transferências  bancárias  no  exterior  para  JAIRINETE
DIVORNE, alienante do imóvel, que totalizaram USD 430 mil.

Com efeito,  em consulta  ao  Sistema  Drousys,  do  departamento  de  operações
estruturadas da ODEBRECHT,  foi  possível  verificar uma mensagem de e-mail  enviada no dia
04/06/2012186 pelo usuário BMW135 (bmw135@sectrial.com), pertencente ao operador  WU-YU
SHENG, ao usuário BLACKZ (blackz@sectrial.com), pertencente ao operador RODRIGO TACLA
DURAN, na qual foi anexada uma tabela (título: 04-06-12-VP187) com uma série de relação de
pagamentos, entre os quais os pagamentos realizados a JAIRINETE DIVORNE.

185 https://www.tuugo.com.br/Companies/cond-ed-saint-patrick/0070003221840 – ANEXO 130.
186 ANEXO 131.
187 ANEXO 132.
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Oportuno mencionar que nas células dessa tabela onde constam os valores das
transferências realizadas para JAIRINETE DIVORNE, que totalizaram USD 430 mil,  constam as
seguintes  datas:  28/03/2012,  30/03/12,  02/04/12,  03/04/12,  04/04/12,  13/04/12,  14/04/12  e
16/04/12.

Aprofundando-se as pesquisas no Sistema Drousys,  foi  possível encontrar uma
outra mensagem de e-mail trocada entre os usuários BLACKZ (blackz@sectrial.com) e BMW135
(bmw135@sectrial.com),  datada  de  03/04/2012188,  na  qual  constam  4  swifts189 anexos,
justamente os comprovantes de 4 dos depósitos supracitados, realizados por RODRIGO TACLA

188 ANEXO 133.
189 ANEXOS 134 a 137 (sem destaques no arquivo original).
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DURAN em favor de PAULO VIEIRA DE SOUZA, por intermédio de WU-YU SHENG, nas contas
de JAIRINETE DIVORNE. 
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As informações constantes dos swifts coincidem exatamente – em datas, valores,
locais  e beneficiários  –  com as  informações constantes na planilha trocada entre  RODRIGO
TACLA  DURAN (“BLACKZ”   -  blackz@sectrial.com)  e  WU-YU  SHENG  (BMW135  -
bmw135@sectrial.com)  no sistema Drousys.  A exatidão é  tanta  que  a  única linha  da tabela
onde constava o  nome completo da  beneficiária  do pagamento (JAIRINETE  COSTA SANTOS
DIVORNE) coincide com o único swift onde constou o nome completo de JAIRINETE. Essa alias,
foi a única transação efetuada para banco na China (HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED),
conforme constava na observação da planilha: “28-03-12 CHINA”. As demais transações foram
realizadas para uma conta mantida pela JAIRINETE DIVORNE na Suíça (SG PRIVATE BANKING
(SUISSE) SA)

O fato de que os codinomes “BlackZ”, “Vampeta” e “Vampe” eram atribuídos, no
sistema  “Drousys”,  a  RODRIGO  TACLA  DURAN,  já  foi  minuciosamente  demonstrado  por
ocasião  da  propositura  da  ação  penal  nº  5054787-95.2017.4.04.7000 190 perante  este  Juízo,
merecendo destaque, no que diz respeito a essa correlação, o Relatório de Análise nº 010/2017
–  ASSPA/PRPR191.  Cite-se,  nesse  sentido,  ainda,  as  declarações  prestadas  pelo  colaborador
FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA192 e OLÍVIO.

190 ANEXO 138.
191 ANEXO 115.
192 “[…] QUE RODRIGO DURAN estava no Drousys sob o codinome BLACKZ; QUE era RODRIGO DURAN quem cuidava
dessas operações KIBE e ESFIHA era RODRIGO DURAN; QUE a denominação de operação KIBE era quando as operações
ocorriam sem ADIR ASSAD; QUE a denominação Operação ESFIHA era utilizada quando as operações ocorriam com ADIR
ASSAD; QUE, nos casos em que ocorria a interferência de ADIR ASSAD, eram utilizadas as contas geridas por ADIR
ASSAD no exterior; QUE havia também a OPERAÇÃO DRAGÃO, nome que era utilizado por RODRIGO DURAN quando
envolvia um doleiro chinês de nome LEO;  QUE, nos três casos relativos a RODRIGO DURAN, os reais eram sempre
entregues a ALVARO NOVIS; QUE ALVARO NOVIS era a pessoa responsável por entregar os valores em espécie aos
destinatários, QUE o depoente somente avisava a ALVARO NOVIS que os valores iriam ser a entregues por RODRIGO
DURAN ou TUTA [...]” (Termo de Colaboração n° 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA – ANEXO 81).
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Já  a  correlação  do  doleiro  WU-YU  SHENG  com  o  usuário  “BMW135”
(bmw135@sectrial.com) foi  reconhecida  expressamente  pelo  colaborador  MARCO PEREIRA DE
SOUZA BILINSKI193.

O  doleiro  WU-YU  SHENG,  também  se  identificava  como  “Leonardo”,  conforme
reconheceram os doleiros VINICIUS CLARET, conhecido como JUCA BALA, e CLAUDIO BARBOZA,
conhecido como TONY, após terem celebrado acordos de colaboração com a Força-Tarefa Lava
Jato no Rio de Janeiro. Nesse sentido, digno de nota, as informações constantes nas fls. 171 e
seguintes da representação do MPF que culminou na deflagração da Operação Câmbio Desligo194.

Os seguintes e-mails, extraídos do sistema Drousys195, também comprovam que: i)
WU-YU se  identificava  como “LEO”  (LEONARDO) e  se  utilizava  do  codinome “BMW135”; e  ii)
RODRIGO TACLA DURAN se identificava como “VAMPETA” e se utilizava do codinome “BLACKZ”:

193 Que em relação às operações “Dragão”, “Kibe” e “Esfirra”, o depoente confirma o que foi afirmado por VINICIUS; Que
o depoente já fez operações com o doleiro apelidado de “Dragão” (WU-HU SHENG), com o fim de trazer dinheiro
para o Brasil; Que fazia estas transações via DROUSYS, sendo que o nickname do Dragão era “bmw135” ; Que o
nickname de TACLA era “Rui Rey”” (Termo de colaboração nº 1 de MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI - ANEXO 94).
194 ANEXOS 139 a 143.
195 ANEXOS 144 e 139 a 143.
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O  fluxo  do  dinheiro  ilícito  no  exterior  da  ODEBRECHT  para  RODRIGO  TACLA
DURAN e,  na sequência,  WU-YU SHENG,  ocorria por  meio da interposição de uma série de
contas, titularizadas por dezenas de empresas offshores, em diversos países. 

Conforme já exposto nessa peça,  após auferir  dinheiro sujo em detrimento da
Petrobras,  por  meio  de  práticas  criminosas  de  corrupção,  fraudes  licitatórias  e  organização
criminosa, a ODEBRECHT transferiu, no interregno de 29/09/2010 e 09/12/2010, com lastro em
contratos fraudulentos de joint venture e de prestação de serviços, no conjunto de operações
de lavagem de dinheiro que foi designado operações “Esfirra” e “Kibe”, o montante global de
US$ 43.099.961,00 para  RODRIGO TACLA DURAN, por meio de contas controladas em seu
favor  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  (INNOVATION,  KLIENFELD  e  STERLING),  para
contas  em nome da  GVTEL  CORP  SL,  na  Espanha  e  em Antígua,  controladas  pelo  referido
operador financeiro.

Na  sequência,  para  interpor  mais  uma  camada  de  dissimulação  na  complexa
cadeia de atos de lavagem que se dedicava a praticar,  RODRIGO TACLA DURAN transferia,
igualmente com lastro em contratos ideologicamente falsos, para contas mantidas em nome de
offshores controladas por WU-YU SHENG no exterior196. Um desses contratos ideologicamente

196 “[…]  Que  em  relação  à  forma  de  movimentação  das  contas  operacionais  da  ODEBRECHT,  por  FERNANDO
MIGLIACCIO, OLIVIO e TACLA, não sabe dizer se havia algum ordem de movimentação do dinheiro nas contas, mas a
análise das contas pode revelar esse fato; Que sabia da existência da “Operação Dragão”, “Operação Kibe”, etc.,. que
eram feitas para que dinheiro em espécie fosse disponibilizado no Brasil,  mas não sabe quem eram os destinatários
destas operações; Que não sabe dizer se o dinheiro que eram transferidas para as contas dos doleiros Dragão, Kibe,
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falsos, localizado no sistema Drousys do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, foi
celebrado entre GVTEL CORP SL e  AMPLE POWER LIMITED 197 e firmado, respectivamente por
RODRIGO TACLA DURAN e  WU-YU SHENG.

Com  lastro  em  contratos  fraudulentos  como  esse,  RODRIGO  TACLA  DURAN
transferiu dezenas de milhões de dólares para WU-YU SHENG prosseguir em novas cadeias de
lavagem, a exemplo daquela ora descrita, que envolveu  PAULO VIEIRA DE SOUZA e o casal
PATRICK DIVORNE e JAIRINETE DIVORNE. A título de exemplo, basta citar que apenas de uma
de  suas  contas  (em  nome  da  offshore  GVTEL  no  Meinl  Bank,  Antigua),   RODRIGO  TACLA
DURAN  transferiu para apenas de uma das contas de WU-YU SHENG (em nome da  offshore
AMPLE  POWER,  no  HSBC  BANK  USA),  entre  Set/2011  e  Mai/2012,  USD  22.850.500,00,
conforme ilustra a tabela198 abaixo:

Esfirra, era sempre originado da conta de TACLA; Que OLÍVIO conhecia Dragão, pois o depoente foi apresentado a ele
por OLÍVIO;  Que “Dragão” era um chinês denominado Wu-Yu,  cujas contas no MEINL eram: All  Team, Ample
Power Ltd, Power Harvest Internacional Ltd., Swen R2 Ltd., KTJW Investments Ltd.; Que o referido chinês residia em
São Paulo e foi no escritório do depoente algumas vezes; Que esse Chinês foi apresentado ao pessoal da ODEBRECHT
(LUIZ  EDUARDO  e  MIGLIACCIO)  por  OLIVIO,  mas  quem  conhecia  WU-YU  era  MARCELO  RODRIGUES,  pois  teriam
estudado juntos [...]” (Termo de Colaboração nº 1 de Luiz Eduardo França – ANEXO 145).
197 ANEXO 90, p. 221 a 269.
198 Informações encaminhadas em resposta ao Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 92/2016 -
ANEXOS 86 a 91.
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De forma a corroborar todos esses atos de lavagem de pelo menos USD 430 mil
dólares por RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, estão algumas informações
mantidas por PAULO VIEIRA DE SOUZA na nuvem por meio de sua conta Apple iCloud199. 

Contato  “Guaruja  Patrick
Jean  Divorne”,  no  qual  há
informações  de  “Jairinete
Santos Costa Divorne”200

199 Resultado  do  afastamento  de  sigilo  telemático  dos  dados  mantidos  pelo  investigado  em conta  Apple  iCloud,
decretado nos autos nº 5005129-34.2019.4.04.7000.
200 ANEXO 146.
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Banco Nº Conta Beneficiário / Procurador Lançamento Data 'value' Débito Moeda Origem / Destino BIC/SWIFT/BANCO

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 06/09/11 955.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 09/09/11 1.040.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 15/09/11 500.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 16/09/11 300.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 19/09/11 2.200.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 27/09/11 95.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 26/10/11 950.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 28/10/11 250.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 03/11/11 1.500.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 10/11/11 1.831.500,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 18/11/11 1.980.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 28/11/11 1.500.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 05/12/11 1.980.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 09/12/11 984.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 13/12/11 1.980.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 20/12/11 1.980.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 04/05/12 1.980.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

MEINL BANK 244023 GVTEL CORP SL RODRIGO TACLA DURAN Transferência 09/05/12 80.000,00 USD AMPLE POWER HSBC BANK USA

Nome da Conta / 
Titular
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Reunião  em  09/02/2019:
“Visita  Iporanga  -  Nildo  /
Celia”  -  “Compra  Casa
( Rodrigo Duran )”201 

Reunião  em  01/03/2012:
“Reunião  -  Rodrigo  /
Corretor” - “Casa Iporanga
– Patrick”202 

Reunião  em  28/03/2012:
“Reunião  –  Rodrigo
Duran”203 

Reunião  em  15/12/2011:
“Reunião  –  Rodrigo
Duran”204 

Reunião  em  14/10/2011:
“Reunião  –  Adir  Assad  /
Rodrigo Duran” - “Casa”205

201 ANEXO 147.
202 ANEXO 148.
203 ANEXO 149.
204 ANEXO 150.
205 ANEXO 151.
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Reunião  em  11/05/2011:
“Reunião – Rodrigo Duran”
- “R$”206 

Reunião  em  08/11/2011:
“Reunião – Rodrigo Duran”
- “Casa”207

Reunião  em  24/06/2013:
“REUNIÃO  -  OK  Rodrigo
Duran” - “RH / U$”208

Reunião  em  15/03/2012:
“REUNIÃO – Marco Aurélio
x  Rodrigo  Duran”  -
“Casa”209

Depreende-se das informações acima, anotadas pelo próprio PAULO VIEIRA DE
SOUZA em seu telefone celular, que RODRIGO TACLA DURAN participou ativamente, no Brasil e
no exterior, dos atos de lavagem transnacional consistentes na dissimulação e ocultação de USD
430 mil, a partir da realização de pelo menos 8 (oito) depósitos no exterior, por meio de contas
mantidas em nome de empresas offshores, valor esse despendido de forma oculta para a aquisição
do imóvel  localizado  na  Rua  Vinte  e  Dois,  nº  65,  no  Lote  07,  quadra  55,  do  Condomínio
Iporanga, no Guarujá/SP.

206 ANEXO 152.
207 ANEXO 153.
208 ANEXO 154.
209 ANEXO 155.
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Conforme destacado pela Receita Federal do Brasil, na IPEI n. PR 20190003 de 11
de março de 2019 – RFB/COPEI/Espei na 9ª Região Fiscal210, no dia 04/12/2014 PAULO VIEIRA
DE  SOUZA  e  sua  ex-esposa  RUTH  ARANA  DE  SOUZA  constituíram  a  empresa  P3T
Empreendimentos e Participações Ltda, com o capital social de R$ 10 mil, cada um com 50%
das cotas. Doze dias após a sua abertura, em dia 16/12/2014, foi registrada a primeira alteração
contratual da P3T Empreendimentos e Participações Ltda, com o aumento do capital social para
R$ 3.830.000,00, mediante a subscrição e integralização das cotas pelos sócios.

PAULO VIEIRA DE SOUZA integralizou suas quotas, no valor de R$ 1.590.000,00,
com os seguintes bens:

Logo na sequência, no ano de 2015, conforme informações que prestou em sua
declaração de  ajuste  anual  de  imposto de  renda (ano-calendário  2015),  PAULO VIEIRA DE
SOUZA doou todas as suas quotas  na empresa P3T Empreendimentos e Participações Ltda,
declaradas  no  valor  de  R$  1.590.000,00,  para  suas  filhas  PRISCILA  ARANA  DE  SOUZA  e
TATIANA A. SOUZA CREMONI.

 

210 ANEXO 151.
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Ocorre, todavia, que, ao contrário do que foi informado por  PAULO VIEIRA DE
SOUZA por  ocasião  da  integralização  das  cotas  da  empresa  P3T  Empreendimentos  e
Participações Ltda, o valor do imóvel localizado na Rua Vinte e Dois, nº 65, no Lote 07, quadra
55,  do  Condomínio  Iporanga,  no  Guarujá/SP,  é  muito  superior  a  R$  1.000.000,00,  valor  de
aquisição por ele declarado ao fisco no ano de 2012. Conforme exposto acima, ao menos US$
430.000,00, o que, no câmbio corrente, equivale ao montante de R$ 1.668.400,00, provenientes
de crimes praticados pelo Grupo ODEBRECHT, tiveram sua origem, movimentação, disposição e
propriedade ocultada e dissimulada, mediante uma série de transferências realizadas no exterior
por WU-YU SHENG e RODRIGO TACLA DURAN, para contas titularizadas por JAIRINETE SANTOS
COSTA DIVORNE, na China (conta nº 109041350406 no HSBC BANK COMPANY LIMITED) e na Suíça
(conta nº CH78085824327080A000U no SG PRIVATE BANKING SA).

Assim,  no dia  16/12/2014,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das
atividades  da  organização  criminosa  que  integrava,  ao realizar  a  integralização do valor  das
quotas da empresa P3T Empreendimentos e Participações Ltda com a transferência do imóvel
localizado na Rua Vinte e Dois,  nº 65,  no Lote 07,  quadra 55,  do Condomínio Iporanga,  no
Guarujá/SP,  pelo  valor  de  R$  1  milhão,  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA  novamente  ocultou  e
dissimulou  a  origem,  disposição  e  propriedade  de  pelo  menos  US$  430.000,00 (ou  R$
1.668.400,00), provenientes dos crimes de cartel, de corrupção, de fraude a licitação, contra o
sistema financeiro nacional  e de organização criminosa praticados pelo Grupo ODEBRECHT.
Assim agindo,  PAULO VIEIRA DE SOUZA e  RODRIGO TACLA DURAN incorreram no delito de
lavagem de capitais, previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação
anterior à Lei 12.683/2012).

3.2.4. DAS ENTREGAS DE VALORES POR ADIR ASSAD AO GRUPO ODEBRECHT

FERNANDO MIGLIACCIO,  PAULO VIEIRA DE SOUZA, RODRIGO TACLA DURAN,
SAMIR  ASSAD e MARCELLO  ABBUD, no  período  compreendido entre  01/10/2010211 a
14/12/2011212, de  modo consciente e voluntário,  no contexto das atividades da organização
criminosa  que  integravam,  em concurso  e  unidade  de  desígnios,  dissimularam a  origem,  a

211 Data da primeira entrega de valores no contexto das Operações “KIBE” e “SFIHA”– ANEXOS 117 e 156.
212 Data da última entrega de valores no contexto das Operações “KIBE” e “SFIHA”– ANEXOS 117 e 157.
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movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 64.004.912,00, provenientes dos crimes de
cartel,  fraude a licitação e corrupção praticados pelo Grupo ODEBRECHT,  conforme descrito
nesta peça, mediante a realização de 67 (sessenta e sete) entregas de valores em espécie no
contexto das operações denominadas “KIBE” e “SFIHA”. Assim agindo, FERNANDO MIGLIACCIO,
PAULO VIEIRA DE SOUZA, RODRIGO TACLA DURAN, SAMIR ASSAD e  MARCELLO ABBUD,
incorreram, por 67 (sessenta e sete) vezes, no delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, V,
VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012). 

Consoante anteriormente deduzido, os operadores financeiros ADIR ASSAD e SAMIR
ASSAD foram demandados pelo Grupo ODEBRECHT para providenciar imenso volume de recursos
em espécie, para que a empresa pudesse fazer frente aos seus compromissos criminosos junto a
agentes políticos e públicos, notadamente aqueles da PETROBRAS. 

Nesse contexto, a fim de concretizar as transações acordadas com os prepostos do
grupo empresarial,  ADIR ASSAD e  SAMIR ASSAD contaram com a interposição de dois  outros
agentes, a saber, RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA.

No esquema então engendrado, coube a PAULO VIEIRA DE SOUZA, atuando, nesse
contexto na qualidade de operador financeiro, fornecer valores em espécie a ADIR ASSAD, os quais
foram retirados pelo colaborador junto ao denunciado e que totalizaram, nos anos de 2010 e 2011,
o expressivo montante de R$ 100 milhões.  213  -214

Finalmente, eram os valores regularmente retirados no escritório das empresas de
ADIR ASSAD,  situado à  Rua  Iraí,  em São  Paulo/SP,  por  agentes  financeiros  ligados  ao  Grupo
ODEBRECHT, por ordem de FERNANDO MIGLIACCIO em ajustes travados com ÁLVARO NOVIS215. 

Em consonância com o quanto narrado por ADIR ASSAD, tem-se que,  perante
esse Juízo216, o operador financeiro ÁLVARO NOVIS assumiu ter prestado serviços ao “Setor de
Operações Estruturadas” do Grupo ODEBRECHT desde 2007. Declarou que sua função consistia
em efetuar entregas de dinheiro em espécie, recebendo, em contrapartida, uma comissão de
até 2,5% sobre o valor da entrega217. 

Pormenorizando a sua atuação junto ao Setor de contabilidade paralela do grupo
empresarial, ÁLVARO NOVIS deduziu que recebia, por meio do Sistema “Drousys”, mediante a
utilização do codinome “Vinho”,  programações de pagamento (local,  valor, data e senha) de
MARIA LÚCIA TAVARES, as quais eram, em um primeiro momento, ordenadas por FERNANDO
MIGLIACCIO.218

A partir  disso,  o colaborador procedia  à  entrega de reais  nos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro,  em transportadoras  de valores específicas,  caracterizando,  então,  as
chamadas operações “Carioquinha” e “Paulistinha”.

213 ANEXO 74 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
214 ANEXO 23 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
215 ANEXO 81 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
216 ANEXO 158 – Processo 5035263-15.2017.4.04.7000, Evento 298, TERMOTRANSCDEP2.
217 ÁLVARO NOVIS foi condenado por esse Juízo no âmbito da Ação Penal 5035263-15.2017.404.7000, por crime de
lavagem de dinheiro.
218 ANEXO 159.
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Em adição, ÁLVARO NOVIS esclareceu que cabia a  RODRIGO TACLA DURAN, a
ADIR  ASSAD  e  a  SAMIR  ASSAD  a  geração  de  valores  em  espécie,  entregando-os  nas
transportadoras  de  valores  para  a  conta  do  Grupo  ODEBRECHT,  identificando,  ainda,  na
oportunidade, em consonância com o quanto deduzido por agentes ligados à empreiteira e ao
seu Setor de Operações Estruturadas, que a eles estavam relacionadas as operações “ESFIRRA”.

Nesses  casos,  ÁLVARO  NOVIS  recebia  valores  de  SAMIR  ASSAD  ou  de  ADIR
ASSAD, geralmente em hotéis estabelecidos por  FERNANDO MIGLIACCIO, ou no apart hotel
por ele alugado, situado no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo. 219

Em sentido semelhante, MARCELLO ABBUD e SAMIR ASSAD declararam no bojo
dos respectivos acordos de colaboração premiada firmados com este órgão ministerial que  as
retiradas de valores pelo Grupo ODEBRECHT eram regulares e realizadas diretamente no escritório
que  mantinha  junto  a  ADIR  ASSAD  na  Rua  Iraí,  em  regra  por  emissários  de  ÁLVARO  NOVIS,
conhecidos por “cariocas”.220-221

Nesse  contexto,  verifica-se  uma divisão  de  tarefas  bastante  definida  entre  os
denunciados. Em resumo, em um primeiro momento,  FERNANDO MIGLIACCIO,  em atenção
aos  acordos  escusos  mantidos  por  executivos  do  alto  escalão  do  Grupo  ODEBRECHT,
organizava e ordenava a realização de pagamentos a MARIA LÚCIA TAVARES, responsável por
expedir e controlar as ordens por meio do Sistema “Drousys”, acompanhadas de seus dados.

Na sequência, cabia a ÁLVARO NOVIS, diretamente ou por meio de funcionários a
ele ligados, retirar os valores em espécie, fornecidos, em etapa anterior, por PAULO VIEIRA DE
SOUZA, junto a ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e a MARCELLO ABBUD, bem como por entregá-
los, no momento oportuno, a transportadoras de valores, a fim de que restassem repassados,
finalmente, a agentes públicos e políticos corrompidos, dentre os quais se destacam aqueles
ligados à PETROBRAS.

Nessa senda, em consulta ao Sistema “Drousys”, restou possível identificar, para
o  período  de  01/10/2010  a  14/12/2011,  a  realização  de  67  (sessenta  e  sete)  operações
denominadas “KIBE” e “SFIHA”, consistentes na retirada de valores por ÁLVARO NOVIS junto a
ADIR  ASSAD,  para  que  fossem  entregues  a  agentes  públicos  e  políticos  no  contexto  dos
acertos escusos mantidos pelo Grupo ODEBRECHT222.

Tais operações, que são informadas no bojo do sistema em apreço,pelos próprios
agentes  nela  envolvidos,  nomeadamente  ÁLVARO  NOVIS,  seus  emissários,  FERNANDO
MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, RODRIGO TACLA DURAN e ADIR ASSAD, e
totalizam R$ 64.004.912,00, podem ser assim sintetizadas:

219 ANEXO 159.
220 ANEXO 78 – Termo de Declarações nº 16 de MARCELLO ABBUD.
221 ANEXO 160 – Termo de Declarações nº 06 de SAMIR ASSAD.
222 ANEXO 117.
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Data Valor
01/10/10 R$ 1.000.000,00
07/10/10 R$ 1.000.000,00
08/10/10 R$ 1.000.000,00
14/10/10 R$ 3.000.000,00
14/10/10 R$ 3.000.000,00
15/10/10 R$ 3.000.000,00
19/10/10 R$ 3.000.000,00
22/10/10 R$ 3.000.000,00
25/10/10 R$ 2.999.000,00
27/10/10 R$ 2.000.000,00
03/02/11 R$ 3.017.152,00
03/02/11 R$ 500.000,00
07/02/11 R$ 1.500.000,00
08/11/10 R$ 3.000.000,00
07/04/11 R$ 648.000,00
20/04/11 R$ 1.600.000,00
25/04/11 R$ 1.000.000,00
28/04/11 R$ 648.000,00
05/05/11 R$ 100.000,00
12/05/11 R$ 648.000,00
16/05/11 R$ 60.000,00
16/05/11 R$ 1.000.000,00
24/05/11 R$ 500.000,00
25/05/11 R$ 490.000,00
26/05/11 R$ 290.000,00
27/05/11 R$ 420.000,00
15/06/11 R$ 1.500.000,00
16/06/11 R$ 1.300.000,00
28/07/11 R$ 2.600.000,00
12/07/11 R$ 200.000,00
14/07/11 R$ 995.000,00
15/07/11 R$ 300.000,00
15/07/11 R$ 300.000,00
18/07/11 R$ 128.800,00
18/07/11 R$ 300.000,00
19/07/11 R$ 600.000,00
20/07/11 R$ 300.000,00
20/07/11 R$ 1.260.000,00
21/07/11 R$ 1.300.000,00
22/07/11 R$ 350.000,00
25/07/11 R$ 500.000,00
15/08/11 R$ 930.000,00
18/08/11 R$ 412.460,00
22/08/11 R$ 100.000,00
22/08/11 R$ 1.000.000,00
26/08/11 R$ 350.000,00
15/09/11 R$ 140.000,00
20/09/11 R$ 500.000,00
20/09/11 R$ 760.000,00
22/09/11 R$ 1.000.000,00
27/09/11 R$ 430.000,00
14/10/11 R$ 263.500,00
17/10/11 R$ 700.000,00
18/10/11 R$ 600.000,00
18/10/11 R$ 600.000,00
03/11/11 R$ 1.000.000,00
04/11/11 R$ 175.000,00
04/11/11 R$ 1.200.000,00
04/11/11 R$ 397.000,00
22/11/11 R$ 1.500.000,00
22/11/11 R$ 126.000,00
29/11/11 R$ 187.000,00
07/12/11 R$ 500.000,00
02/12/11 R$ 2.000.000,00
09/12/11 R$ 500.000,00
12/12/11 R$ 1.000.000,00
14/12/11 R$ 280.000,00

R$ 67.004.912,00
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Veja-se, de maneira ilustrativa, mensagem de e-mail extraída do Sistema “Drousys”,
encaminhada pelo agente de codinome “Vinho”, a saber, ÁLVARO NOVIS, a “Waterloo”, codinome
de FERNANDO MIGLIACCIO223, intitulada “ESFIRRA OUT – 2010”, cujo documento anexo consiste
em relação  de  10  retiradas  de  valores  em espécie,  datadas  de  01/10/2010  a  27/10/2010,  no
montante total de R$ 22.999.000,00224:

Faz-se  mister  ressaltar, ainda, nesse liame, mensagem de e-mail encaminhada por
FERNANDO  MIGLIACCIO (“Waterloo”)  para  MARIA  LUCIA  TAVARES  (“Tulia”),  datada  de
09/11/2010, por meio da qual traça orientações a respeito da entrega de R$ 3 milhões que foram
angariados por ÁLVARO NOVIS (“Vinho”) junto a ADIR ASSAD (“Esfirra”)225:

223 ANEXO 93 – Termo de colaboração nº 7 de MARIA LUCIA TAVARES.
224 ANEXO 156.
225 ANEXO 161.
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Nessa  senda,  o  Relatório  de  Informação  nº  7/2019  –  PRPR/FT dá  conta  de
demonstrar, outrossim, a existência de diversas comunicações, trocadas via e-mail, entre ÁLVARO
NOVIS,  seu  funcionário  de  codinome  “Peixe”,  FERNANDO  MIGLIACCIO e  MARIA  LUCIA
TAVARES, para a conferência da movimentação de valores em espécie, assim como planilhas de
controle.226

A  exemplificar  tais  mensagens,  veja-se  conversas  de  e-mail  datadas  de
03/03/2011 e 13/04/2011, mantida entre FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”), MARIA LUCIA
TAVARES (“Tulia”) e ÂNGELA PALMEIRA (“Tumaine”)227:

226 ANEXO 117.
227 ANEXOS 162 e 163.
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Por  ocasião  de  termo  de  colaboração  apresentado  a  este  órgão  ministerial,
ÁLVARO NOVIS  confirmou,  expressamente,  o  recebimento  de  valores  de  ADIR  ASSAD e  de
SAMIR ASSAD, especificamente aqueles ocorridos em 2010.228

Verifica-se, outrossim, a intervenção de RODRIGO TACLA DURAN nas operações
em  apreço,  na  medida  em  que  se  comunica,  por  diversas  ocasiões,  agentes  do  Setor  de
Operações  Estruturadas,  dentre  eles  FERNANDO  MIGLIACCIO, para  o  controle  de
movimentações atinente a Operações “KIBE”229:

228 “Que confirma que foram recebidos dos irmãos ASSAD nas datas 01/10, no valor de R$1.000.000,00, 07/10 no valor
de  R$1.000.000,00,  08/10  no  valor  de  R$1.000.000,00,  14/10  no  valor  de  R$3.000.000,00,  15/10  no  valor  de
R$3.000.000,00, 19/10 no valor de R$3.000.000,00,  22/10 no valor de R$3.000.000,00, 25/10 no valor de R$3.000.000,00 e
no dia 27/10 no valor de R$3.000.000,00” - ANEXO 159.
229 ANEXOS 164 a 166.

93/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

94/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

Merece destaque, ademais, mensagem encaminhada por RODRIGO TACLA DURAN
(“BlackZ”) a FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”), datada de 07/07/2011, na qual faz menção a
“Adir” e a repasse de valores, assim como às expressões “kibe” e “sfiha”/”Esfirra”, corroborando os
demais elementos de prova angariados no decorrer das investigações230:

Nesse  aspecto,  corroborando  os  demais  elementos  apresentados,  tem-se
mensagem  de  e-mail  datada  de  06/02/2011,  encaminhada  por  MARCELLO  ABBUD
(“m.abbud@terra.com.br”), que atuava junto a ADIR ASSAD na consecução dos negócios escusos

230 ANEXO 116.
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por  ele  firmados,  a  FERNANDO  MIGLIACCIO (“Fernando  –  Odebrecht”  -
“o.overlord@hotmail.com”), da qual consta uma relação de valores retirados, no período de 07/04
a 27/05, por agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT junto ao operador financeiro231:

Os elementos de prova anteriormente colacionados demonstram, portanto, que os
valores em espécie angariados pelo grupo empresarial a partir da atuação de agentes do Setor de
Operações Estruturadas e de operadores financeiros, como ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD, RODRIGO
TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, foram posteriormente destinados, mediante a atuação
de ÁLVARO NOVIS, a diversos agentes, públicos e políticos, em meio a ajustes de corrupção, dentre
os quais se destacam funcionários públicos da PETROBRAS.

De  fato,  após  ter  sido  demandado por  essa  Força-Tarefa,  o  Grupo ODEBRECHT
apresentou uma relação com dezenas de pagamentos em espécie por ela efetuados, nos anos de
2010 a 2012, em benefício de funcionários da PETROBRAS e a agentes políticos os mantinham no
poder, todos realizados em decorrência de contratos firmados pela empreiteira com a Estatal.232

Dela  constam  pagamentos  realizados  a  DELCÍDIO  DO  AMARAL,  DJALMA
RODRIGUES,  HUMBERTO  COSTA,  JOSÉ  ROBERTO  LANGENSTRASSEN,  MAURÍCIO  GUEDES,
ROBERTO GONÇALVES, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e a SÉRGIO MACHADO, dentre
outros  agentes,  os  quais  superaram,  apenas  para  o  período  suprarreferido  e  para  obras  da
PETROBRAS, o montante de R$ 45 milhões.

O levantamento realizado pelo Grupo ODEBRECHT encontra amparo, inclusive, em
levantamentos realizados junto ao sistema “Drousys”  e à contabilidade paralela da empreiteira,
conforme os documentos a ele anexos, especialmente tabelas e mensagens de e-mail de quitação
de valores.

A partir da análise dos elementos de prova acima mencionados, pode-se concluir,
portanto, pela existência de robustas provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da
conduta  delitiva  de  FERNANDO MIGLIACCIO,  PAULO VIEIRA DE  SOUZA,  RODRIGO TACLA
DURAN, SAMIR ASSAD e  MARCELLO ABBUD, que, em meio às operações denominadas “KIBE” e
“SFIHA”, procederam à entrega e/ou retirada de valores em espécie, provenientes dos crimes de

231 ANEXO 167 – Documento de corroboração apresentado por ADIR ASSAD no bojo do Termo de Declarações nº 15.
232 ANEXO 168.
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cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pelo Grupo ODEBRECHT, mediante a utilização
de técnicas de ocultação e dissimulação de sua origem e natureza.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 01/10/2010233 a 14/12/2011234,
os denunciados FERNANDO MIGLIACCIO, PAULO VIEIRA DE SOUZA, RODRIGO TACLA DURAN,
SAMIR ASSAD e  MARCELLO ABBUD,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das
atividades  da  organização criminosa  que  integravam,  em concurso e  unidade  de desígnios,
dissimularam  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do  montante  total  de  R$
64.004.912,00, provenientes  direta  e  indiretamente dos crimes de  cartel,  fraude  a  licitação  e
corrupção  praticados  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  67  (sessenta  e  sete)  operações  e
violaram o disposto no art. 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à
Lei 12.683/2012).

4. DO EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 6 horas da manhã, em sua residência
localizada na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 255, apt. 50, Vila Olímpia, São Paulo/SP, PAULO
VIEIRA  DE  SOUZA,  de  forma  consciente  e  voluntária,  impediu  e  embaraçou  investigação
promovida no âmbito da Operação Lava Jato e relacionada à prática dos crimes de  organização
criminosa, corrupção passiva e ativa, fraude em licitações, contra o Sistema Financeiro Nacional,
lavagem de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental.  Assim agindo,  PAULO VIEIRA DE
SOUZA incorreu na prática do crime previsto no art. 2º, § 1º e §4º, incisos III e V, da Lei 12.850/2013.

Consoante narrado nos tópicos anteriores, havia uma organização criminosa deveras
estruturada na qual um cartel de empreiteiras, entre as quais figuravam a  ODEBRECHT e a  UTC
ENGENHARIA S.A.,  pagavam propina a executivos da PETROBRAS e a agentes políticos  com o
intuito de maximizar seus lucros nos bilionários certames e contratos firmados com a estatal. Nessa
engrenagem,  RODRIGO TACLA DURAN  agia como atuante operador financeiro das empresas
para dissimular a origem espúria dos pagamentos de propina e, como já exposto, contou com a
atuação de  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  em múltiplas ocasiões, para a geração de dinheiro em
espécie e o sucesso das transações de branqueamento de capitais.

Diante desses fatos, o Ministério Público Federal requereu, em 30.01.2019, medida
cautelar  de  busca  e  apreensão235.  Na  oportunidade,  constou  expressamente  no  pedido  que  os
mandados eventualmente expedidos teriam a finalidade de apreender documentos, mídias e provas
relacionados, dentre outros, à prática do delito de organização criminosa. Eis, ipsis litteris, o teor do
requerimento:

68.  As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente para a realização
de buscas nos endereços residenciais e profissionais de parte dos envolvidos, a fim de que
sejam apreendidos: documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles

233 Data da primeira entrega de valores no contexto das Operações “KIBE” e “SFIHA”– ANEXOS 117 e 156.
234 Data da última entrega de valores no contexto das Operações “KIBE” e “SFIHA”– ANEXOS 117 e 157.
235 Evento 1 dos Autos nº 5003706-39.2019.4.04.7000.
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praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de convicção para
a completa identificação de todos os coautores e partícipes dos delitos.

Com  efeito,  sobretudo  diante  da  natureza  dos  crimes  praticados  pelos  indivíduos  ora
representados,  trata-se  de  medida  de  fundamental  importância  para  corroborar  os
elementos de prova já angariados no curso das investigações. 

Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”,
“c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal,  a expedição de  mandados de busca e
apreensão criminal  com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e
outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude
em  licitações,  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  lavagem  de  dinheiro,  falsidade
ideológica e/ou documental e organização criminosa, notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de pagamento
e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados  nesta  manifestação,
notadamente  aqueles  que  digam  respeito  à  manutenção  e  movimentação  de  contas
bancárias no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;
b) HD ś, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, 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;
c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados pelos
representados  PAULO VIEIRA DE  SOUZA e  ALOYSIO  NUNES FERREIRA FILHO,  além dos
registros das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas; e
d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$
50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de
sua origem lícita. (grifou-se)

Na mesma peça, ao fundamentar o pedido de prisão preventiva de PAULO VIEIRA
DE SOUZA, assim se manifestou o Órgão Ministerial:

81.  Ainda,  a  decretação  da  prisão  cautelar  de  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA se  mostra
necessária a fim de que seja garantida a instrução criminal, dada a grande probabilidade de
que,  caso  mantido  em  liberdade,  busque  junto  aos  demais  integrantes  de  sua
organização criminosa e terceiros de sua confiança a destruição e a ocultação de provas
que porventura possam resultar em seu desfavor. (grifou-se)

Tais  excertos  revelam  de  forma  inexorável  que  a  investigação,  quando  do
requerimento  de  medidas  cautelares,  visava  descortinar  o  funcionamento  de  uma  organização
criminosa integrada por PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Nesse contexto, quando do cumprimento  do  Mandado de Busca e Apreensão nº
700006307519 (expedido por este  Juízo nos autos  5003706-39.2019.4.04.7000, evento 21),  uma
equipe da Polícia Federal se dirigiu à residência do então investigado. Lá chegando para efetuar a
diligência, os policiais se depararam com uma demora excessiva por parte da esposa de  PAULO
VIEIRA DE SOUZA em abrir a porta e franquear o acesso da equipe ao apartamento. Apenas quando
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aventada a possibilidade de arrombamento das portas, o denunciado permitiu o ingresso da Polícia
Federal no imóvel236.

Nesse interregno, o denunciado ocultou seu(s) aparelho(s) celular(es) em local até
hoje desconhecido, com o intuito de inibir a investigação mediante o encobrimento de provas. Com
efeito,  no    closet   do  investigado  foi  localizada  quase  uma  dezena  de  cabos  USB  de  
carregamento  de  celulares,  conectados  em  fontes  de  carregadores,  sugerindo,  assim,  que
aparelhos  eletrônicos  dessa  natureza  ali  estiveram em momento  próximo237,  conforme  revela  a
imagem abaixo:

Apesar  da  aparelhagem  acima  retratada,  não  foi  encontrado  nenhum  celular  de
propriedade do denunciado em sua posse ou dentro de sua residência, mesmo diante de uma busca
minuciosa feita por uma equipe reforçada com cerca de 8 policiais. O resultado do afastamento de
sigilo telemático dos dados mantidos pelo investigado em conta Apple iCloud,  decretado nos
autos nº 5005129-34.2019.4.04.7000, revelou que PAULO VIEIRA DE SOUZA não apenas possuía
aparelho celular, como dele se utilizou nos dias imediatamente anteriores à sua prisão:

236 Auto  Circunstanciado  de  Busca  e  Arrecadação  inserido  no  Evento  12  –  INQ5  do  IPL  (autos  nº
50052020620194047000).
237 Ofício nº 0653-B/2019, inserido no evento 43 dos autos nº 5003706-39.2019.4.04.7000.

99/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

Observe-se, na primeira imagem, que o usuário do serviço de Whatsapp vinculado ao
número de celular 5511985864848 identifica-se como “PAULO VIEIRA DE SOUZA”, enquanto que, nas

100/113



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

demais  imagens,  o  source  file encontra-se  vinculado  ao  “iPhone  de  PAULO”,  indicando  que  o
aparelho pertence ao ora denunciado.

A análise do resultado da quebra telemática acima referida demonstrou, outrossim,
que  os  celulares  pertencentes  a  PAULO VIEIRA DE SOUZA efetivamente continham provas  de
interesse  da  investigação,  a  exemplo  de  agendamentos  de  reuniões  com  ADIR  ASSAD  e/ou
RODRIGO  TACLA  DURAN  à  época  dos  crimes  imputados  nesta  denúncia,  como  mostram  as
seguintes imagens238:

238 ANEXO 79.
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O prejuízo causado às investigações em função do ato praticado por PAULO VIEIRA
DE  SOUZA  é  de  proporções  incertas.  Ainda  que  o  cumprimento  do  mandado  de  busca  e
apreensão  na  residência  do  então  investigado tenha  fornecido às  investigações  bom material
probatório,  conforme  descrito  acima,  não  há  como  saber  em  que  medida  contribuiriam  os
possíveis aparelhos de telefone celular que foram sonegados dolosamente pelo denunciado da
Justiça, em função do embaraço por ele promovido.

Afinal, ainda que a quebra de sigilo telemático autorizada pelo Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba tenha permitido capturar dados salvos em nuvem, as informações que estavam
salvas diretamente no(s) aparelho(s) ficaram inacessíveis em decorrência da conduta criminosa de
PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Além  disso,  insta  destacar  que  a  organização  criminosa  cuja  investigação  foi
prejudicada por ação do denunciado atua em âmbito transnacional e remete para o exterior parte
do produto e proveito dos crimes que pratica, como narrado nos tópicos pregressos.

Diante  de  todo  o  exposto,  resta  evidenciado  que  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA
impediu e embaraçou, de forma consciente e voluntária, investigação em curso sobre a atuação de
organização criminosa na prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em licitações,
contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental.

Assim agindo,  PAULO VIEIRA DE SOUZA incorreu,  em 19.02.2019,  na prática  do
delito de embaraço de investigação de infração penal, previsto no art. 2º, § 1º e §4º, incisos III e
V, da Lei 12.850/2013.
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5. CAPITULAÇÕES

Diante  de  todo  o  exposto,  em  virtude  dos  crimes  praticados  em  desfavor  da
PETROBRAS, o Ministério Público Federal denuncia:

1)  RODRIGO  TACLA  DURAN,  pela  prática,  no  período  compreendido  entre
21/01/2009 e 14/06/2010, por  76 vezes,  em continuidade delitiva  (art. 71/CP), do delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,  V,  VI  e VII,  c/c art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

2)  RODRIGO  TACLA  DURAN,  pela  prática,  no  período  compreendido  entre
21/01/2009 e 14/06/2010, por  76 vezes,  em continuidade delitiva  (art. 71/CP), do delito de
evasão de divisas  , previsto no artigo 22, caput e parágrafo único da Lei nº 7.942/86  ;

3) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, pela prática, no período
compreendido entre  11/12/2009 e 15/06/2010, por  31 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.
71/CP), do delito de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da
Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

4)  FERNANDO  MIGLIACCIO,  pela  prática,  no  período  compreendido entre
29/09/2010 e 13/10/2010, por 03 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.  71/CP),  do  delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,  V,  VI  e VII,  c/c art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

5) OLÍVIO RODRIGUES, pela prática, no período compreendido entre 19/10/2010 e
09/12/2010, por 13 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.  71/CP),  do  delito de lavagem de
capitais  , previsto no artigo 1º, V, VI e VII, c/c art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à
Lei 12.683/2012)  ;

6) RODRIGO  TACLA  DURAN,  pela  prática,  no  período  compreendido entre
29/09/2010 e 09/12/2010, por 16 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.  71/CP),  do  delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,  V,  VI  e VII,  c/c art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

7)  FERNANDO  MIGLIACCIO,  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA,  RODRIGO  TACLA
DURAN,  MARCELLO ABBUD  e SAMIR ASSAD,  pela  prática,  no período compreendido entre
01/10/2010 e 14/12/2011, por 67 vezes,  em continuidade delitiva  (art. 71/CP), do  delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,  V,  VI  e VII,  c/c art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

8) PAULO VIEIRA DE SOUZA e RODRIGO TACLA DURAN, pela prática, no período
compreendido entre 28/03/2012 e 16/04/2012, 08 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP),
do  delito de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,  V,  VI  e VII,  c/c art.  1º,  §4º,  da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012)  ;

9)  PAULO VIEIRA DE SOUZA pela prática, em 19/02/2019, do delito de embaraço
de investigação de infração penal, previsto no art.   2º,   §   1º e §4º, incisos III e V, da Lei 12.850/2013  .  
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6. REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para responderem à
acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a serem processados no rito comum
ordinário  (art.  394,  §1º,  I,  do  CPP),  até  final  condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmação  a
imputação, nas penas da capitulação;

b) a  citação  pessoal  de  RODRIGO  TACLA  DURAN239,  brasileiro  naturalizado
espanhol, casado, advogado, nascido em 13/09/1973, filho de Marlene Tacla Duran e de Amador
Noce Duran, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.560.898-55 e no RG sob o nº 22162378-4 SSP/SP,
portador  do  passaporte  nº  FI448121,  com validade  até  30  de  julho  de  2018,  atualmente  em
liberdade  provisória  na  Espanha,  nos  termos  da  Portaria  Interministerial  n°  501  MRE/MJ  de
21/03/2012,  com  fundamento  na  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado
Transnacional (Convenção de Palermo) (Decreto n° 5.015/2004) e na Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção – UNCAC (Decreto nº 5.687/2006), para que constitua advogado para oferecer
resposta por escrito à acusação, no prazo de 10 dias, e arrolar testemunhas, nos moldes previstos
nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal brasileiro, bem como conste no mandado de
citação de RODRIGO TACLA DURAN que: 

b.1) a citação deverá ser pessoal, mediante aposição da assinatura do acusado no
mandado de citação; 

b.2) no  ato  da  citação,  o  acusado  também  deverá  ser  cientificado  de  que,  na
hipótese de não poder constituir advogado, ser-lhe-á nomeado defensor público ou dativo, nos
termos do art. 263 do Código de Processo Penal; 

b.3) o citado passa a ter a obrigação de comunicar ao Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba qualquer mudança de endereço, pois, do contrário, não será intimado para os demais atos
processuais, conforme prevê o art. 367 do Código de Processo Penal. Por fim, requer o Ministério
Público  Federal  que,  expedido  o  mandado  de  citação  de  RODRIGO  TACLA  DURAN,  seja
autorizado  a  adotar  as  medidas  legais  necessárias  para,  por  intermédio  de  sua  Secretaria  de
Cooperação Internacional – SCI, pela via do auxílio direto, viabilizar o cumprimento do mandado
de citação do referido acusado no exterior;

c) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;

239 Nesse aspecto, cumpre observar que já foi requerida pelo MPF a prisão preventiva de RODRIGO TACLA DURAN,
inclusive para fins de extradição, porquanto comprovado o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal, a qual restou decretada por esse Juízo em 05/08/2016, em sede dos Autos
nº  5035144-88.2016.4.04.7000.  Após  o  acautelamento  preventivo  do  denunciado  na  ocasião  em que ingressou  em
território espanhol,  aquelas autoridades acabaram por negar o pedido e a continuidade do processo de extradição
apresentado  pelo  Brasil,  vez  que  RODRIGO TACLA DURAN,  apesar  de  ser  nacional  brasileiro,  possui,  igualmente,
nacionalidade espanhola e que o Brasil não garante reciprocidade na questão da extradição. Tanto é assim que, após a
apresentação de acusação formal por este órgão ministerial, fez-se necessária a expedição de carta rogatória à citação do
acusado para que apresentasse defesa em sede dos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000, porquanto RODRIGO TACLA
DURAN não demonstrou interesse em retornar ao Brasil, tampouco em contribuir com a Justiça brasileira.
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d) seja conferida prioridade a esta Ação Penal, não só por contar com réu preso,
mas também com base no art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso, e no art. 11.2 da Convenção
de Palermo (Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto Legislativo
231/2003 e Decreto 5.015/2004);

e) seja  decretado  o  perdimento  do  produto  e  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu
equivalente,  incluindo aí  os numerários bloqueados em contas  e investimentos bancários  e os
montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante de  R$ 14.205.673,94,  correspondente ao valor total dos numerários ilícitos "lavados"
pelos  denunciados  a  partir  das  condutas  objeto  do  item  “3.1.2”  da  presente  denúncia,
relacionadas  às  operações  de  câmbio perpetradas  por  RODRIGO TACLA DURAN,  com sua
destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

f)  sem prejuízo do disposto na  alínea  anterior,  a  determinação da  perda,  em
favor  da  União,  do  montante  de  US$  2.942.211,35,  correspondente  ao  valor  total  dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.1.3” da
presente denúncia, relacionadas às transferências efetuadas por  RODRIGO TACLA DURAN a
PAULO VIEIRA DE SOUZA, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

g)  sem prejuízo do disposto na alínea anterior,  a  determinação da perda,  em
favor  da  União,  do  montante  de  US$  25.500.000,00,  correspondente  ao  valor  total  dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.2.2” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pelo  Grupo  ODEBRECHT  e
RODRIGO TACLA DURAN, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

h)  sem prejuízo do disposto na alínea  anterior,  a  determinação da  perda,  em
favor  da  União,  do  montante  de  US$  430.000,00,  correspondente  ao  valor  total  dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.2.3” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  para  a  aquisição  do  imóvel
localizado na Rua Vinte e Dois,  nº 65,  no Lote 07,  quadra 55,  do Condomínio Iporanga,  no
Guarujá/SP, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

i)  sem prejuízo  do  disposto  na  alínea  anterior,  a  determinação  da  perda,  em
favor  da  União,  do  montante  de  R$  64.004.912,00,  correspondente  ao  valor  total  dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.2.4” da
presente denúncia, relacionadas às retiradas de valores em meio às operações “KIBE” e “SFIHA”,
com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

j) seja deferida a produção de prova pericial  concernente à avaliação do valor
atual e histórico, na data de 21/03/12, do imóvel localizado na Rua Vinte e Dois, nº 65, no Lote
07, quadra 55, do Condomínio Iporanga, no Guarujá/SP.

Curitiba, 25 de março de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República
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Orlando Martello
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Alexandre Jabur
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Galvão
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1)  ADIR ASSAD240,  brasileiro,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  758.948.158-00  e  no  RG sob  o  nº
5.755.074-8/SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, 270, ap. 64, Campo Belo, São
Paulo/SP;
2) ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS241, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 786.910.447-72 e no RG
sob o nº 06873446/Detran/RJ, residente e domiciliado na Rua da Candelária, 9, 5º andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ;
3)  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  inscrito no CPF nº 903.142.127-87, nascido em
31/01/1967, filho de Maria Eduarda Barboza de Souza, cujo endereço deixa de declinar em razão de
sua condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 
4) EDIMAR MOREIRA DANTAS242, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.144.817-15, residente
e domiciliado na Rua Almirante Calheiro da Graça, 21, ap. 806, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ;
5) LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES243, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.210.248-16 e
no RG sob o nº 12.617.267 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Leme do Prado, 200, ap. 232-C,
Santo Amaro, São Paulo/SP;
6) MARCELO RODRIGUES244, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.263.838-92 e no RG sob o
nº 20.843.413-6/SSP/Sp, residente e domiciliado na Rua Tuiuti, 589, ap. 104, Bloco 3, São Paulo/SP;

240 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5035490-05.2017.4.04.7000, bem como pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, em sede dos Autos nº 5052797-20.2017.4.04.0000 – ANEXO 169.
241 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal – ANEXO 170.
242 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal – ANEXO 170.
243 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
244 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
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7) MÁRCIO FARIA DA SILVA245, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.670.006-00 e no RG sob
o nº 1.62775 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Joaquim José Esteves, 60, ap. 41-A, Alto da Boa
Vista, São Paulo/SP;
8) MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI246, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.518.548-94,
residente na Rua Hans Nobiling, nº 179, ap. 111, Jardim Europa, São Paulo/SP;
9) MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES247, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 061.612.005-20
e  no  RG  sob  o  nº  00.59128305  SSP/BA,  residente  na  Rua  das  Acácias,  78,  Bairro  Pituba,
Salvador/BA;
10)  MARIO  NUNES  GUIMARÃES  JUNIOR,  Escrivão  de  Polícia  Federal,  mat.  7461,  lotado  na
Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina, atualmente em missão na Superintendência
da Polícia Federal no Paraná;
11)  RICARDO RIBEIRO PESSOA248,  brasileiro,  inscrito no CPF/MF sob o nº 063.870.395-68, com
endereço na Al. Ministro Rocha Azevedo, 872, ap. 141, Jardins São Paulo;
12) RODRIGO PRADO PEREIRA, Agente de Polícia Federal, mat. 1906, lotado na Superintendência
da Polícia Federal no Paraná;
13) ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO249, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.916.527-91 e no
RG sob o nº 031027386 SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Igarapava, 90, ap. 801, Leblon, Rio de
Janeiro/RJ;
14) VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, inscrito no CPF nº 625.220.517-68, nascido em 16/02/1961,
filho  de  Ecy  Vieira  Barreto,  cujo  endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de
colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;
15) VINICIUS VEIGA BORIN250, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.340.278-79, residente na
Rua Pierina Peruzzo, 103, Cidade São Francisco, São Paulo/SP;
16) WADEMAR SALVADOR FILHO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.648.048-77 e no RG
sob o nº 35218470/SSP/SP,  residente e domiciliado na Avenida Ceci,  542,  Planalto Paulista,  São
Paulo/SP;
17) WALMIR PINHEIRO SANTANA251, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.405.005-91 e no
RG sob o nº 012.07627-90, residente e domiciliado na Rua Regina Badra, 260, São Paulo/SP.

245 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba/PR  (autos  nº  5040861-47.2017.4.04.7000)  –  ANEXO  171  (documento
sigiloso).
246 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5029481-61.2016.4.04.7000 – ANEXO 172.
247 Colaboradora,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por  ela celebrado com o Ministério Público Federal,
homologado por esse Juízo nos autos nº 5009065-72.2016.404.7000 – ANEXO 173.
248 Colaborador,  conforme Acordo  de  Colaboração Premiada  por  ele  celebrado com o Ministério  Público  Federal,
homologado pelo e. Supremo Tribunal Federal na Petição n. 5624/2015 e cuja execução é acompanhada por esse Juízo
em diversos autos – ANEXO 174.
249 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba/PR  (autos  nº  5042852-58.2017.4.04.7000)  –  ANEXO  175  (documento
sigiloso).
250 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5029481-61.2016.4.04.7000 – ANEXO 176.
251 Conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e homologado por
esse Juízo nos Autos nº 5051154-47.2015.4.04.7000 – ANEXO 177.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE CURITIBA/PR

Distribuição por dependência aos autos nº 5005202-06.2019.4.04.7000 (IPL Paulo Vieira de Souza),
5003706-39.2019.4.04.7000  (Busca  e  Apreensão),  5005310-35.2019.4.04.7000 (Afastamento  de
sigilos bancário e fiscal), 5005129-34.2019.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telemático), 5005312-
05.2019.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telefônico),  5071379-25.2014.4.04.7000 (IPL Odebrecht),
5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

1  – O Ministério Público Federal  oferece denúncia em separado em desfavor de
FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA,  MARCELLO JOSÉ ABBUD, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR,
PAULO  VIEIRA DE  SOUZA,  RODRIGO  TACLA DURAN e SAMIR  ASSAD,  com  anexos  que  a
integram para os devidos fins.

2 – Deixa-se  de  oferecer  denúncia  em  relação  a  ADIR  ASSAD  em  respeito  ao
respectivo acordo de colaboração premiada252,  que prevê a suspensão dos inquéritos policiais e
processos criminais em trâmite a ele relacionado no presente Juízo a partir do momento em que
somados 30 (trinta) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos feitos vinculados ao acordo.
Observe-se que o Ministério Público Federal deixar de oferecer denúncia não configura inércia,
mas tão somente o cumprimento do acordado com o colaborador, sendo possível o oferecimento
de  novas  denúncias  na  hipótese  de  descumprimento  do  acordado.  Deste  modo,  pugna  pela
decretação da suspensão do prazo prescricional dos delitos ora denunciados pelo prazo de 10
anos, conforme previsto no termo homologado.

No mesmo sentido, deixa-se de oferecer denúncia em desfavor de ÁLVARO JOSÉ
GALLIEZ NOVIS, tendo em vista a suspensão prevista no acordo de colaboração premiada firmado
por ele com a Procuradoria-Geral da República, reconhecida, desde logo, na sentença condenatória
exarada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em sede dos
Autos nº 0502272-08.2018.4.02.5101.253

Em relação às demais pessoas que foram citadas ao longo da peça, mas não estão
sendo no presente momento acusadas, o MPF e a PF prosseguirão com as investigações.

3  –  Com  relação  ao  tópico  “3.1.3”  do  presente  feito,  cumpre  referir  que,
notadamente  quanto ao crime de  lavagem de  dinheiro,  em sua  forma majorada,  imputado à

252 ANEXO 169.
253 ANEXOS 170 e 178.
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PAULO VIEIRA DE SOUZA nesta denúncia, não há que se falar na prescrição do delito.

Note-se que a pena máxima cominada ao crime de lavagem de dinheiro previsto no
artigo 1º, da Lei n. 9.613/98 é de 10 (dez) anos. Na medida em que os crimes narrados no tópico
“3.1.3” foram praticados por  PAULO VIEIRA DE SOUZA de forma habitual e por intermédio de
organização criminosa, incide a causa de aumento de pena prevista no §4º da Lei n. 9.613/98, em
sua redação original, fato este que majora a pena na proporção de 2/3, resultando na pena máxima
em abstrato do delito em mais de 16 anos. 

Assim, com base no artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição no caso em
tela se daria em 20 (vinte) anos, uma vez que a pena máxima em abstrato é superior a 12 (doze)
anos.  Porém,  mister  observar  que  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA  é  nascido  no  dia  07/03/1949,
portanto já conta com 70 (setenta) anos de idade, de modo que faz jus à redução pela metade do
prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 115 do Código Penal. A pena em abstrato para
fins de análise da prescrição é, neste caso, de 10 (dez) anos.

Considerando  que  o  crime  de  lavagem  de  capitais  praticado  pelo  denunciado
PAULO VIEIRA DE SOUZA se deu no período compreendido entre 11/12/2009254 e 15/06/2010255,
resta claro que não transcorreram mais de 10 (dez) anos desde a data do fato.

Nessa linha, verifica-se que não ocorreu a prescrição, eis que esta, antes de transitar
em  julgado  a  sentença  condenatória,  regula-se  pelo  máximo  da  pena  privativa  de  liberdade
cominada abstratamente ao delito.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa:  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  PENAL.  ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECOMENDAÇÃO. I
– As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na
contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Precedentes. II – Segundo
o art. 109, II, do Código Penal, a reprimenda prevista de 10 (dez) anos de reclusão prescreve em 16
(dezesseis) anos. III – Não se verificou lapso temporal igual ou superior a 16 (dezesseis) anos desde
o recebimento da denúncia, não se havendo falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva
quanto ao delito de roubo qualificado tentado.   IV – Embora tenha transcorrido quase 15 (quinze)  
anos desde o recebimento da denúncia, a remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de
forma sistemática,  a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva,  em razão de
ausência  de  previsão  em  nosso  ordenamento  jurídico.  Nesse  sentido,  menciono  as  seguintes
decisões, entre outras: RHC 94.757/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 94.729/SP e RHC 88.291/GO, Rel.
Min.  Ellen Gracie;  HC 90.337/SP e HC 99.614/SC,  Rel.  Min.  Ayres Britto;  HC 88.087/RJ,  Rel.  Min.
Sepúlveda  Pertence  .   V  –  Recurso  ordinário  ao  qual  se  nega  provimento,  com  recomendação.
(RHC 121152, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014) (grifou-se)

Não diferente é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E
O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  2.  CRIME  DE  ROUBO  MAJORADO  NA  FORMA  TENTADA.

254 Data da primeira transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES – ANEXOS 45.
255 Data da última transferência efetuada da GVTEL para a GROUPE NANTES – ANEXOS 45.
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TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  3.  CAUSAS  DE  AUMENTO  E  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  CONSIDERADAS  NA
AFERIÇÃO  DA  PENA  MÁXIMA  EM  ABSTRATO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  NÃO
OCORRÊNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.  A jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça,  buscando a  racionalidade do ordenamento
jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido
de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional  às hipóteses previstas na
Constituição Federal  e no Código de Processo Penal.  Nessa  linha de evolução hermenêutica,  o
Supremo  Tribunal  Federal  passou  a  não  mais  admitir  habeas  corpus  que  tenha  por  objetivo
substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.
Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar
a existência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas
corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2.  O  trancamento  da  ação  penal,  por  ser  medida  de  exceção,  somente  é  cabível  quando  se
demonstrar,  à luz da evidência,  a  atipicidade da conduta,  a extinção da punibilidade ou outras
situações comprováveis de plano, suficientes para o prematuro encerramento da persecução penal.
No caso, não é inepta a denúncia que, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal,  aponta de forma clara a ação típica praticada pelos acusados - tentativa de roubo a um
supermercado, praticado em concurso e emprego de arma de fogo -, assegurando aos pacientes o
conhecimento da conduta  criminosa a eles imputada, de forma a permitir o perfeito exercício do
direito de defesa.
3. As causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena devem ser computadas para
fins  de verificação da ocorrência  da prescrição em abstrato,  sempre que a lei  apresentar
frações que devam ser adicionadas ou subtraídas da pena máxima atribuída ao crime. No
presente caso, já transcorreram mais de 14 (catorze) anos contados da data que a denúncia
foi recebida, sem que, até então, tenha se encerrado a instrução criminal. Contudo, ainda não
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que se opera em 16 (dezesseis) anos,
no termos do art.  109, II, do Código Penal,  considerando a pena máxima em abstrato do
crime de roubo, majorada na fração máxima de 1/2 (um meio) pelas duas causas de aumento
da pena e reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço) por tratar-se de tentativa.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar celeridade no trâmite
e julgamento da ação penal originária n. 0001772-45.2005.805.0248, da Comarca de Serrinha/BA.
(HC 259.535/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013,
DJe 16/09/2013) (grifou-se)

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, V, DA LEI 9.613/98.
CRIME ANTECEDENTE. PECULATO.
ART. 312 DO CP. APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP.
INVIABILIDADE.  CONSELHEIRO  DE  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  EQUIPARAÇÃO  A  MAGISTRADO.
AFASTAMENTO DO CARGO.
1. O propósito da presente fase procedimental é determinar se a denúncia oferecida pelo MPF - na
qual é imputada a JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
do Amapá, e OUTROS, a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, e § 4º, da Lei
9.613/98),  por  62  (sessenta  e  duas)  vezes  -  pode ser  recebida  ou se  é  possível  o  julgamento
imediato de improcedência da acusação (art. 6º da Lei 8.038/90).
2.  Ao  rito  especial  da  Lei  8.038/90  aplicam-se,  subsidiariamente,  as  regras  do  procedimento
ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395
do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto
no art. 397 do CPP.
3. A denúncia ou queixa serão ineptas quando de sua deficiência resultar vício na compreensão da
acusação a ponto de comprometer o direito de defesa do acusado, decorrente da falta de descrição
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do fato criminoso, da imputação de fatos indeterminados ou da circunstância de da exposição não
resultar logicamente a conclusão.
4.  A  aptidão  da  denúncia  relativa  ao  crime de  lavagem de  dinheiro  não  exige  uma descrição
exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de
que  o  objeto  material  da  lavagem  seja  proveniente,  direta  ou  indiretamente,  com  relação  às
condutas praticadas antes da Lei 12.683/12, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos
incisos do art. 1º da Lei 9.613/98.
5.  Na presente  hipótese,  a  denúncia  contém a correta  delimitação dos fatos e  da conduta  do
acusado em relação à suposta prática do crime do art. 1º, V, da Lei 9.613/98, não havendo, por
consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa.
6. A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a
pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação
dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame.
7. Na circunstância de a denúncia ser apta para ensejar a instauração do processo penal, o exame
de  forma  antecipada  do  mérito  da  pretensão  punitiva  depende  da  demonstração  indiscutível,
inquestionável, dos pressupostos que autorizariam a absolvição do acusado, cuja ocorrência deve,
pois, prescindir de produção probatória.
8. Não há definição jurisprudencial acerca da natureza jurídica do crime de lavagem de dinheiro, se
permanente  ou  instantâneo  de  efeitos  permanentes.  Ademais,  na  hipótese  em  apreço,  a
prescrição, calculada pelo máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato, com a
causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, tem o prazo de 20 anos, nos termos do
art. 109, I, do CP, razão pela qual não é possível, no presente momento processual, declarar-se
extinta a punibilidade.
9. Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio
da simetria em relação à disposição contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por
analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79), razão pela qual a natureza ou a
gravidade do fato imputado a essas autoridades pode ensejar o afastamento do denunciado do
cargo público por ele ocupado.
10.  Denúncia  recebida,  com  o  afastamento  cautelar  do  denunciado  do  cargo  público  por  ele
ocupado.
(APn  819/DF,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  07/03/2018,  DJe
23/03/2018) (grifou-se)

Insta destacar, ademais, o teor da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos: 

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento
em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

4 –  Quanto aos atos de lavagem atinentes ao restante dos valores branqueados
pelos investigados, deixa o Ministério Público Federal de oferecer denúncia no presente momento,
ante a necessidade de colheita de maiores elementos de prova específicos.

5 – Requer, ainda, o Ministério Público Federal:

a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das colaborações
premiadas,  cujo  conteúdo não  se  encontra  sob  sigilo,  dos  colaboradores  ora  arrolados  como
testemunhas;

b) sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais dos denunciados constantes
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dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal.

Curitiba, 25 de março de 2019.
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