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DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de: 1) LUÍS INÁCIO LULA 

DA SILVA, 2) MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 3) TAIGUARA RODRIGUES 

DOS  SANTOS,  4)  JOSÉ  EMMANUEL DE  DEUS  CAMANO  RAMOS,  5) 

PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, 6) MAURÍZIO PONDE 

BASTIANELLI, 7) JAVIER RAMON CHUMAN FROJAS, 8) MARCUS FÁBIO 

SOUZA AZEREDO, 9)  GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO, 10)  EDUARDO 

ALEXANDRE  DE  ATHAYDE  BADIN;  11)  JOSÉ  MÁRIO  DE  MADUREIRA 

CORREIA.

A denúncia (vol. I dos autos) foi recebida em 13 de outubro de 2016 

(fls.  1319 e ss.,  vol.  VI)  e os réus foram intimados para apresentação de 

resposta escrita.

Houve  desmembramento  com  relação  a  JOSÉ  MÁRIO  DE 

MADUREIRA CORREIA (decisão de fls. 3813, vol. XVIII).

Consigne-se  que  o  presente  processo  passou  por  diversos 

incidentes,  em  especial  sua  redistribuição  para  a  12ª  Vara  Federal/DF, 
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requerimentos, pedidos de vista e suspensões etc., alongando-se a análise 

da resposta à acusação, que merece ser realizada a seguir.

1) RESPOSTA DE MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fls. 1607, vol. 

VII e fls. 5049, vol. XXIV)

Em prejudicial/preliminar, reconheço o direito do réu à suspensão do 

processo,  porque preenchidos os requisitos previstos na avença e na lei, 

sobretudo  a  circunstância  de  que  o  réu  foi  condenado  com  penas  que 

atingiram 30 anos, cujas sentenças transitaram em julgado em processos da 

operação Lava-jato  (13ª  Vara Federal/Curitiba/PR),  devendo o acordo ser 

observado  pelo  MPF  (acordante)  e  pela  Justiça,  nos  termos  da  Lei 

12.850/2013 e das cláusulas firmadas.

Assim, sem prejuízo da análise da resposta à acusação em face dos 

demais réus que se estendam ao Defendente, SUSPENDO A AÇÃO PENAL 

proposta  em  face  de  MARCELO  BAHIA  ODEBRECHT,  até  ulterior 

deliberação, mantendo-se, porém, o seu interrogatório em Juízo, em data a 

ser designada. Deve o réu comparecer ao referido ato, depois de simples 

intimação de seus defensores, independentemente de comunicação pessoal.

 

2) RESPOSTA DE LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (fls. 1667 e ss., 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 23/07/2019, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 84363983400216.

                                 Pág. 2/27



 

  0  0  1  6  0  9  3  9  6  2  0  1  6  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0016093-96.2016.4.01.3400 - 10ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 00129.2019.00103400.1.00065/00032

vol. VIII)

Não há nulidade processual alguma. O recebimento da denúncia é 

ato sucinto, mediante juízo preliminar a priori de conteúdo e de formalidades 

da  peça  acusatória.  Ao  examinar  a  denúncia,  não  se  faz  profundo  juízo 

condenatório, nem absolutório, mas se verifica a viabilidade da ação para o 

fim  de  movimentação  da  "Máquina"  Judiciária  e  as  evidências  sobre  a 

inexistência de delito ou de autoria, segundo cognição superficial própria do 

momento anterior da produção probatória judicial. Exaurir ou aprofundar o 

juízo de reprovação ou aprovação dos fatos além do que diz a Lei é indevido 

ao magistrado, porque corre o risco de fazer um pré-julgamento numa fase 

inicial do processo, comprometendo sua imparcialidade. É desaconselhável 

nesta fase ritual fazer referência peça por peça, detalhe por detalhe, desse 

sedimentado conjunto probatório constante do inquérito policial e de peças 

de informação do MPF (contendo diversos volumes e apensos espelhando 

inumeráveis provas indiciárias contra os réus). Basta dizer, como se reitera o 

que se disse no exame de delibação anterior por ocasião do recebimento da 

denúncia:  existem  muitas  provas  seguras  e  idôneas  contra  o  réu,  tanto 

documentais, como periciais e testemunhais, inclusive fruto de colaborações 

legais premiadas. Daí que não há nulidade alguma a ser declarada, uma vez 

que  o  singelo  e  apriorístico ato  de  recebimento  da  peça  acusatória  foi 

suficientemente motivado, levando-se em conta tais circunstâncias.
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Todas as provas juntadas foram autorizadas por este Juízo, inclusive 

busca e apreensão, e quebras de sigilo, inexistindo qualquer arbitrariedade 

ou  excesso  da  Polícia  na  colheita  da  prova.  A autorização  judicial  deu 

sustentáculo  a  toda  prova  produzida  e  juntada  aos  autos.  Seria  absurdo 

imaginar que o Juiz determinasse busca e apreensão, e quebras de sigilo, e 

ordenasse  perícia  em  bens  e  objetos  do  investigado  e  não  se  pudesse 

revelar o seu conteúdo apenas por questões interpretativas do que deve ou 

não ser revelado. A ordem cautelar deste Juízo foi dada para produção de 

prova ampla, nos limites legais, e alcançou o completo material apreendido 

apto  a  ser  juntado  aos  autos  sem necessidade  de  nova  e  confirmatória 

decisão judicial  especificamente sobre qualquer objeto de prova. Por isso 

não há nulidade.

No  que  toca  ao  delito  de  organização  criminosa  atribuído  ao 

Defendente, de fato o MPF promoveu outra acusação paralela contra o ex-

presidente LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA por esse mesmo delito no processo 

1026137-89.2018.4.01.3400  (pje  TRF1/10ª  Vara  Federal/DF)  junto  ao 

Supremo Tribunal  Federal  e  que  agora  corre  neste  Juízo  (onde  também 

foram incluídos no polo passivo:  ex-presidenta DILMA VANA ROUSSEFF, 

ANTÔNIO PALOCCI FILHO, GUIDO MANTEGA e JOÃO VACCARI NETO, 

de  modo  que  neste  ponto  há  um  bis  in  idem acusatório,  e  via  de 

consequência  não ter-se confirmado na presente acusação,  à  míngua de 
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provas  de  fatos  puníveis,  as  condutas  amoldadas  nos  termos  da  Lei  n. 

12.850, que entrou em vigor em 2013.

Diante  dessa  “litispendência  parcial”,  deve  ser  absolvido 

sumariamente  o  acusado  LUÍS  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  do  delito  de 

participação em organização criminosa, que de acordo com a denúncia teria 

tido participação ainda de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, TAIGUARA DOS 

SANTOS  e  JOSÉ  EMMANUEL  CAMANO  RAMOS  (art.  1º  da  Lei  n. 

12.850/2013:  "Considera-se  organização  criminosa  a  associação  de  4 

(quatro)  ou  mais  pessoas  estruturalmente  ordenada  e  caracterizada  pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente,  vantagem  de  qualquer  natureza,  mediante  a  prática  de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 

ou que sejam de caráter transnacional).

No  que  se  relaciona  com  a  imputação  de  delito  de  lavagem  de 

capitais,  por  ocasião  da  assinatura  dos  contratos  entre  a  ODEBRECHT 

ANGOLA e a EXERGIA DO BRASIL, tem razão o Defendente. Fica patente a 

inépcia da denúncia,  considerando-se tanto o fato de o Defendente estar 

longe  especificamente  desses  fatos,  por  não  ter  tido  participação  nas 

assinaturas e nos contratos, não podendo ser responsabilizado pela avença 

contratual  em si,  que  é  o  móvel  para  acusação  de  lavagem de dinheiro 

(imputação de ter havido assinatura de contratos fictícios em Angola entre a 
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ODEBRECHT  e  EXERGIA  DO  BRASIL  com  consequente  pagamento 

caracterizador do delito da Lei n 9.613/98). Há ainda evidências de que não 

executou  nem  acompanhou  a  obra,  não  estando  devidamente  clara  a 

descrição do delito e suas circunstâncias, conforme determina o art. 41 do 

CPP: "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso,  com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos 

pelos  quais  se  possa  identificá-lo,  a  classificação  do  crime  e,  quando 

necessário, o rol das testemunhas".

Na parte dos contratos em si, firmados em Angola entre a EXERGIA 

DO BRASIL e a ODEBRECHT, o MPF deixou de expor os fatos criminosos 

com todas as suas circunstâncias gerando dúvida e falta de clareza quanto à 

conduta de cada um dos acusados, e insuficiência na própria capitulação 

legal, já que narra ter havido falsidade ideológica entre os signatários e os 

executores dos contratos, além de superfaturamento de obras.

A dúvida  persiste  na  descrição  de  que  a  EXERGIA DO  BRASIL 

firmou contrato com a ODEBRECHT ANGOLA, mas na realidade os serviços 

teriam  sido  prestados  pela  EXERGIA DE  PORTUGAL,  conquanto  tenha 

havido recebimento de valores a esse título por TAIGUARA RODRIGUES, 

bem  como  perícia  policial  teria  apontado  superfaturamento  nas  obras 

executadas pela EXERGIA.  No entanto,  não se aponta com suficiência a 

conduta dos Diretores, técnicos, da ODEBRECHT que firmaram a avença, 
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nem dos demais a quem se imputa o delito do art. 1º c/c o art. 1º, § 4º, da Lei 

n. 9.613/98 (lavagem de capitais), inclusive quanto ao Defendente que nesse 

ponto me parece estar, à evidência, muito longe dos fatos (não assinou nem 

há  prova  de  sua  participação  especificamente  com  a  consecução  dos 

contratos em Angola).

Desse modo, quanto ao delito de lavagem de capitais relacionado no 

item “h” do ato de recebimento da denúncia  (fls. 1319 e ss., vol. VI), com 

fundamento no art. 395, I, do CPP reputo inepta a denúncia.  

Quanto  às  demais  acusações  promovidas  contra  o  ex-presidente 

LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA, há suporte probatório acima do mínimo para o 

início e prossecução da ação penal, havendo ainda justa causa, como se 

assentiu no ato de recebimento da denúncia, que agora se reafirma.

Não se trata de especulação, mas de acusação com provas basilares 

constantes da fase investigatória. A denúncia impugnada não é uma peça 

solta  e  infundada,  mas um relato  técnico-jurídico  assentado em inquérito 

policial e na atuação do Ministério Público, de modo que está formalmente 

apto  e  capaz  de  levar  adiante  a  busca  da  verdade  judicial  dos 

possíveis/apontados ilícitos de corrupção passiva, de tráfico de influência e 

de lavagem de dinheiro, nos termos cabais e específicos da denúncia.

Com  exceção  das  ressalvas  feitas  antes  (inépcia  da  denúncia  e 

absolvição  sumária),  os  fatos  foram  exaustiva  e  circunstancialmente 
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expostos, atendendo o MPF aos requisitos do art. 41 do CPP. Basta uma 

leitura da extensa denúncia para se verificar a exposição consistente dos 

fatos  ilícitos  de  corrupção,  tráfico  de  influência  e  lavagem  de  capitais, 

assentados  nos  elementos  trazidos  no  inquérito  policial.  Especificidades 

apontadas  na  resposta  à  acusação não retiram a  aptidão  da  inicial  nem 

levam à absolvição sumária, porque não configuradas as disposições do art. 

395 e 397 do CPP.

As afirmações postas na resposta à acusação servem para refutar as 

imputações,  estas  assentadas  nas  provas  referentes  aos  delitos  de 

corrupção, tráfico de influência e lavagem, mas não a suprimem diante da 

prova trazida com a denúncia. Daí a necessidade de que haja a continuidade 

da busca da verdade, agora em Juízo, a fim de que tudo seja esclarecido 

após provas e debates de ambas as partes para que se proceda ao veredicto 

final seguro.

Não me parece ser o caso de declarar-se, neste momento, a inépcia 

da denúncia ou falta de justa causa ou afirmar-se prematuramente diante do 

múltiplo quadro probatório apresentado (mensagens entre TAIGUARA e o ex-

mandatário LUIZ INÁCIO DA SILVA, documentos bancários de recebimento 

de  valores  por  TAIGUARA,  reuniões  entre  o  acusado  e  o  Presidente  do 

BNDES  no  Instituto  LULA,  inclusive  encontros  entre  TAIGUARA e  LUIZ 

INÁCIO  no  Brasil  e  no  exterior,  contato  permanente  e  viagens  entre 
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ALEXANDRINO  e  LULA,  perícias,  depoimentos  de  testemunhas,  e 

depoimentos  de  colaboradores  em especial  de  MARCELO ODEBRECHT, 

EMÍLIO  ODEBRECHT,  ERNESTO  VIEIRA BAIARDI,  ANTÔNIO  CARLOS 

DAIHA BLANDO e ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR etc. 

que colocam o Defendente ligado às acusações, com indícios suficientes de 

autoria e materialidade delituosa para que se dê continuidade ao processo, 

como oitiva  de testemunhas,  interrogatórios,  diligências outras,  alegações 

finais e sentença ao final.

Enfim, as descrições defensivas,  inclusive sobre ausência de dolo 

específico, são contrapontos à acusação, mas não a eliminam. Consistem 

em contrapontos de mérito, que devem ser debatidos e aprofundados em 

Juízo; essas refutações defensivas não elidem, apenas rebatem a acusação, 

esta assentada na descritiva de atos de corrupção, de tráfico de influência e 

de lavagem de capitais, acompanhada de provas que sustentam o libelo e 

aponta  a  participação  do  acusado,  tudo  a  aconselhar  que  essa  questão 

meritória deva ser resolvida no momento próprio, após a produção de outras 

provas em Juízo.

 

3)  RESPOSTA DE  TAIGUARA RODRIGUES  DOS  SANTOS  (fls. 

3076  e  ss.,  vol.  XV  etc.)  e  de  JOSÉ EMMANUEL DE DEUS CAMANO 
RAMOS (fls. 3362, vol. XVI etc.)
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Inexiste nulidade, muito menos cerceamento de defesa no presente 

processo, no qual houve garantia e acesso a todos os dados e elementos 

probatórios, estando os autos há mais de um ano à disposição das partes, 

que já extraíram cópias e puderam com tempo de folga fazer as petições 

pertinentes em nome dos Defendentes.

As afirmações específicas e particulares constantes da denúncia que 

as  respostas  se  contrapõem  e  consideram  inverdades  são  objeto  de 

controvérsias,  mas  não  anulam  o  processo,  nem  induzem  a  Justiça  a 

qualquer erro ou parecem versões distorcidas da realidade.

Igualmente,  os  fatos  relacionados  a  inquérito  policial,  inclusive 

condução coercitiva, não tornam o processo eivado de vícios capazes de se 

levar à invalidade diante de toda a descrição da denúncia, formalmente apta, 

e das provas juntadas.

Quanto ao delito de organização criminosa, devo considerar que o 

MPF promoveu  a  acusação  contra  o  corréu,  ex-presidente  LUIZ  INÁCIO 

LULA DA SILVA,  por  esse  mesmo  delito  em  outro  processo  1026137-

89.2018.4.01.3400 (pje) junto ao Supremo Tribunal Federal e que atualmente 

está em curso neste Juízo (onde também foram incluídos no polo passivo a 

ex-presidenta  DILMA  VANA  ROUSSEFF,  ANTÔNIO  PALOCCI  FILHO, 

GUIDO MANTEGA e JOÃO VACCARI NETO), de modo que neste tópico não 

há confirmação da presente acusação, à míngua de configuração de fatos 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 23/07/2019, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 84363983400216.

                                 Pág. 10/27



 

  0  0  1  6  0  9  3  9  6  2  0  1  6  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0016093-96.2016.4.01.3400 - 10ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 00129.2019.00103400.1.00065/00032

puníveis  previstos  na  Lei  n.  12.850,  que  entrou  em  vigor  em  2013 

(Considera-se organização criminosa a associação de  4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,  

ainda  que informalmente,  com objetivo  de  obter,  direta  ou  indiretamente,  

vantagem de  qualquer  natureza,  mediante  a  prática  de  infrações  penais  

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de  

caráter transnacional).

Diante  disso,  absolvo  sumariamente  os réus TAIGUARA 

RODRIGUES  DOS  SANTOS  e  JOSÉ  EMMANUEL DE  DEUS  CAMANO 

RAMOS do  delito  de  participação  em organização  criminosa  (juntamente 

com MARCELO BAHIA ODEBRECHT).

Quanto à imputação de delito de lavagem de capitais consistentes da 

assinatura  dos  contratos  entre  a  ODEBRECHT (Sucursal  ANGOLA)  e  a 

EXERGIA DO BRASIL,  considero inepta a denúncia,  pelo fato de que da 

avença contratual em si, isto é, das assinaturas dos contratos não incorrem 

os  acusados,  logicamente  e  apenas  por  isso,  no  crime  de  lavagem  de 

capitais, dado que faltaram especificações de condutas acarretando dúvidas 

capazes de inquinar formalmente a denúncia.

Não  há  clareza  na  descrição  do  delito  e  de  suas  circunstâncias, 

conforme determina  o  art.  41  do  CPP:  "a  denúncia  ou  queixa  conterá  a 

exposição  do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a 
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qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Na parte referente aos contratos, firmados em Angola, o MPF deixou 

de expor  o  fato  criminoso com todas as  suas circunstâncias acarretando 

dúvida e falta de clareza quanto à conduta de cada um dos acusados, e 

quanto à  própria  capitulação legal,  já  que se aponta ter  havido falsidade 

ideológica  e  superfaturamento  em  combinação  entre  os  signatários  e 

executores dos contratos.

A dúvida prossegue na descrição de que a EXERGIA DO BRASIL 

firmou contrato com a ODEBRECHT ANGOLA, mas na realidade os serviços 

teriam sido prestados pela EXERGIA DE PORTUGAL, embora tenha existido 

recebimento por parte de TAIGUARA RODRIGUES e de JOSÉ EMMANUEL 

de  valores  a  esse  título,  bem  como  perícia  policial  teria  apontado 

superfaturamento.  É  que  não  se  aponta  com  suficiência  a  conduta  dos 

Diretores do contrato  da ODEBRECHT que firmaram a avença,  nem dos 

demais a quem se imputa o delito do art. 1º c/c o art. 1º, § 4º, da Lei n.  

9.613/98 (lavagem de capitais), ficando um vácuo de descrição de condutas, 

essenciais para higidez da peça acusatória.

O  MPF  não  particularizou,  nem  expôs  circunstancialmente  as 

condutas dos acusados, restringindo-se a dizer que teriam cometido delito de 

lavagem pela firmação do contrato e que perícia da Polícia  Federal  teria 
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atestado superfaturamento nas obras. Ao mesmo tempo, sem mencionar as 

condutas dos diretores dos contratos (especificamente suas participações no 

mencionado  delito  de  lavagem),  a  denúncia,  contraditoriamente  descreve 

que as tratativas do réu TAIGUARA RODRIGUES (e de JOSÉ EMMANUEL) 

não foram feitas  com os Diretores réus,  mas com outras pessoas,  quais 

sejam: ERNESTO VIEIRA BAIARDI, ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO e 

ALEXANDRINO  DE  SALLES  RAMOS  DE  ALENCAR,  que  sequer  foram 

denunciados, mas que reconheceram em acordo de colaboração premiada 

tratativas  e  relacionamento  comercial  e  empresarial  etc.  com  TAIGUARA 

RODRIGUES  atendendo  a  pedidos,  inclusive  sustentando  que  as  obras 

tinham sido executadas.

Em suma, não houve descrição suficiente, nem individualização das 

condutas dos réus na denúncia, nem convincente capitulação legal do delito, 

de maneira que tenho como inidônea a denúncia nesse particular.

Desse modo, quanto ao delito de lavagem de capitais, constante do 

item  h do ato de recebimento da denúncia  (fls.  1319 e ss.,  vol.  VI),  com 

fundamento no art. 395, I, do CPP, reconheço a inépcia da denúncia.

Com relação às demais acusações encetadas contra os Defendentes 

TAIGUARA RODRIGUES  e  JOSÉ  EMMANUEL,  a  denúncia  atende  aos 

requisitos do art. 41 do CPP, é formalmente apta e se sedimenta em base 

probatória suficiente para dar prosseguimento à ação penal, razão pela qual 
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me convenço da existência de justa causa, como se asseverou no ato de 

recebimento da denúncia, que agora se reafirma.

Não se trata de especulação, mas de acusação com provas basilares 

constantes  de  investigação  da  Polícia  Federal  e  do  Ministério  Público 

Federal.  A  denúncia  impugnada  não  é  uma  peça  vazia,  sem  nexo  e 

infundada,  mas  um  relato  técnico-jurídico  assentado  em  documentos, 

perícias e depoimentos, o que implica dizer que está formalmente apta e é 

capaz  juridicamente  de  levar  adiante  a  busca  da  verdade  judicial  dos 

apontados ilícitos de lavagem de dinheiro, conforme descritos.

Com  a  ressalva  reconhecida  acima,  os  fatos  foram  exaustiva  e 

circunstancialmente  expostos,  atendendo  o  MPF  aos  requisitos  legais. 

Lendo-se a extensa denúncia pode-se encontrar a exposição consistente dos 

fatos ditos ilícitos de lavagem de capitais, sustentada nas provas produzidas 

no inquérito policial federal e em procedimento do Ministério Público Federal. 

Especificidades apontadas na resposta à acusação não retiram a aptidão da 

inicial,  nem  levam  à  absolvição  sumária,  porque  não  configuradas  as 

disposições do arts. 395 e 397 do CPP.

As  afirmações  insertas  na  resposta  à  acusação  se  prestam  à 

contraposição  das  imputações,  estas  esteadas  nas  provas  referentes  a 

diversos  delitos  de  lavagem  de  capitais  que  teriam  sido  praticados  por 

TAIGUARA RODRIGUES e por EMMANUEL DE DEUS.
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Por conseguinte, se faz imperiosa a continuidade procedimental, a 

fim de que tudo seja esclarecido em Juízo com provas a serem produzidas 

pelas partes para segura sentença de mérito ao final.

Não me parece ser o caso de declarar-se, neste momento, a inépcia 

da  denúncia  ou  falta  de  justa  causa,  ou  decretar-se  prematuramente  a 

absolvição  sumária,  diante  do  múltiplo  quadro  probatório  apresentado  na 

denuncia.  Como,  por  exemplo,  trocas  de  mensagens  e  encontros  entre 

TAIGUARA e o ex-presidente LUIZ INÁCIO DA SILVA, viagens em conjunto e 

encontros em hotéis no exterior, documentos bancários de recebimento de 

valores por TAIGUARA e por JOSÉ EMMANUEL, movimentação bancária e 

retiradas de dinheiro com fortes indícios de lavagem de capitais, revelações 

bancárias e tributárias das empresas EXERGIA BRASIL e T7QUATRO, as 

características  obscuras negociais com a ODEBRECHT e com a EXERGIA 

PORTUGAL, os recebimentos inexplicáveis e sem lastro (tidos como ilícitos) 

de  valores  pelos  acusados,  as  perícias  e  relatórios  técnicos,  as 

inconsistências tributárias, as declarações de testemunhas, tudo a a apontar 

irregularidades  e  subterfúgios  para  prática  de  ilícitos.  Sobretudo  os 

depoimentos dos colaboradores EMÍLIO ODEBRECHT, ERNESTO VIEIRA 

BAIARDI,  ANTÔNIO  CARLOS  DAIHA  BLANDO  e  ALEXANDRINO  DE 

SALLES RAMOS DE ALENCAR) colocam os Defendentes no cenário das 

acusações,  com indícios  suficientes  de  autoria  e  materialidade  delituosa. 
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Esse  cenário  impõe  a  continuidade  ao  processo,  como  oitiva  de 

testemunhas, interrogatórios, diligências outras, alegações finais e decisão 

de fundo.

Em  resumo,  considero  as  descrições  defensivas  contrapontos  às 

imputações, sem elidi-las. São contraprovas atinentes ao mérito, tais como 

linha do tempo dos fatos, inexistência de crimes antecedentes à lavagem, 

atipicidade  das  condutas  de  lavagem  de  capitais  e  demais  argumentos 

defensivos de fundo e controversos, que devem ser contrastados em Juízo, 

uma vez que as afirmações dos acusados sem as provas eliminadoras da 

denúncia não podem encerrar o processo neste momento.

A denúncia  descreve e  traz  elementos de prova de diversos atos 

lavagem de capitais, que sustentam a acusação e pontua a participação dos 

acusados, relacionados aos itens “d”, “e’ e “h”, do ato judicial de recebimento 

de denúncia  (fls.  1319 e  ss.,  vol.  VI),  ao  passo  que as  Defesas  alegam 

matéria jurídica e fática, mas nada trazem para demonstrar qualquer indício 

de que os acusados não possuem relação com as imputações que lhes são 

encetadas. Ao contrário da acusação que traz documentos bancários das 

empresas tidas como de fachada dos Defendentes, o  modus operandi dos 

saques, as relações de TAIGUARA com seu tio LUÍS INÁCIO DA SILVA, as 

viagens que fizeram juntos, os conselhos do tio, os encontros no Brasil e 

exterior,  os  contatos  de  ambos  com  ALEXANDRINO  (ODEBRECHT),  os 
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dados  bancários,  o  subterfúgio  e  o  conluio  de  ocultação  de  negócios  e 

valores entre a EXERGIA DE PORTUGAL e do BRASIL,  e muitos outros 

documentos  e  perícias  juntadas  com  a  inicial  acusatória.  Eis  por  que  o 

meritum causae deve ser resolvido no momento próprio, após a produção de 

outras provas em Juízo, quando se poderá averiguar com mais intensidade 

as inúmeras provas juntadas pela acusação e as alegações e contraprovas 

dos Defendentes no decorrer do processo.

 

4)  RESPOSTA  DE  PEDRO  HENRIQUE  DE  PAULO  PINTO 
SCHETTINO (fls. 3497), MAURÍZIO PONDE BASTIANELLI (fls. 2579 e ss.), 
JAVIER RAMON CHUMAN FROJAS, MARCUS FÁBIO SOUZA AZEREDO 
(fls. 3186, e 3832),  GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO  (fls. 3273 e 3844), 
EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN (fls. 3685 e ss. e fls. 4199 e 

ss.).

Pela assinatura de contratos com a EXERGIA BRASIL, os Diretores 

de  Contrato  da  ODEBRECHT,  PEDRO  HENRIQUE  DE  PAULO  PINTO 

SCHETTINO, MAURÍZIO PONDE BASTIANELLI, JAVIER RAMON CHUMAN 

FROJAS,  MARCUS  FÁBIO  SOUZA  AZEREDO,  GUSTAVO  TEIXEIRA 

BELITARDO e EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN são acusados 

do delito de lavagem de capitais.

Entendo que a acusação não deve prosperar nesse ponto, uma vez 
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que  fica  patente  a  inépcia  da  denúncia,  considerando-se  não  ter  havido 

descrição suficiente na denúncia de que, com a mera assinatura do contrato 

pelo  respectivo  diretor  contratual,  praticaram  os  delitos  de  lavagem  de 

capitais.

Determina  o  art.  41  do  CPP:  "a denúncia  ou  queixa  conterá  a 

exposição  do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Na parte dos contratos em si, firmados em Angola, o MPF deixou de 

expor os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias gerando dúvida 

e falta de clareza quanto à conduta de cada um dos acusados. Na própria 

capitulação  legal  não  há  idoneidade  suficiente  da  acusação,  já  que  se 

descreve  ter  havido  delito  de  falsidade  ideológica  entre  os  signatários  e 

executores  dos  contratos,  que  não  corresponderam  à  realidade.  Não  se 

pode,  dessa  mera  circunstância  de  assinaturas  dos  contratos  sem  mais 

informações sobre os apontados ilícitos, deduzir que os Diretores técnicos 

dos contratos praticaram ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, 

da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens 

e  direitos  ou valores provenientes,  indireta  ou diretamente,  de prática  de 

infração penal.

A dúvida persiste na descrição da denúncia de que a EXERGIA DO 
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BRASIL firmou contrato com a ODEBRECHT ANGOLA e que na realidade os 

serviços teriam sido prestados pela EXERGIA DE PORTUGAL, e que diante 

disso  teria  havido  recebimento  por  parte  de  TAIGUARA RODRIGUES de 

valores  a  esse  título,  somando-se  ao  fato  de  que  perícia  policial  teria 

apontado superfaturamento. No entanto, não se aponta com suficiência as 

condutas dos Diretores da ODEBRECHT que firmaram a avença, nem dos 

demais a quem se imputa o delito do art. 1º c/c o art. 1º, § 4º, da Lei n.  

9.613/98 (lavagem de capitais).

O  MPF  não  particularizou,  nem  expôs  circunstancialmente  as 

participações dos acusados, restringindo-se a dizer que teriam cometido o 

delito de lavagem por terem sido os subscritores contratuais responsáveis 

pelo superfaturamento, de acordo com a perícia da Polícia Federal. Faltaram 

as circunstâncias do delito de lavagem e a individualização das condutas dos 

acusados, mesmo porque as tratativas tidas por ilícitas de TAIGUARA não 

foram  travadas  com  os  Diretores  Técnicos  da  ODEBRECHT,  mas  com 

diretores  hierarquicamente  acima  deles,  a  saber:  ERNESTO  VIEIRA 

BAIARDI,  ANTÔNIO  CARLOS  DAIHA  BLANDO  e  ALEXANDRINO  DE 

SALLES  RAMOS  DE  ALENCAR,  que  não  foram  denunciados,  mas  que 

reconheceram  em  acordo  de  colaboração  a  relação  que  tiveram  com 

TAIGUARA RODRIGUES, inclusive teriam declarado na colaboração que as 

obras  tinham sido  executadas  e  que  os  réus  (diretores  denunciados)  se 
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limitaram  a  aceitar  pedidos  de  contratação  vindos  de  cima  sem 

conhecimento integral dos fatos tratados nas vias superiores da Organização 

Empresarial.

Em suma, não houve descrição suficiente, nem individualização das 

condutas dos réus na denúncia, nem convincente capitulação legal do delito, 

de modo que tenho como inidônea a denúncia nesse aspecto.

Desse modo, quanto ao delito de lavagem de capitais constante da 

alínea “h” do provimento judicial de recebimento da denúncia (fls. 1319 e ss., 

vol. VI), aplico o art. 395, I, do CPP a fim de declarar inepta a denúncia em 

face  dos  réus  PEDRO  HENRIQUE  DE  PAULO  PINTO  SCHETTINO, 

MAURÍZIO  PONDE  BASTIANELLI,  JAVIER  RAMON  CHUMAN  FROJAS, 

MARCUS FÁBIO SOUZA AZEREDO, GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO e 

EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN.

Ante o exposto:

1)  ABSOLVO  SUMARIAMENTE:  1)  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA,  2) 

MARCELO  BAHIA  ODEBRECHT,  3)  TAIGUARA  RODRIGUES  DOS 

SANTOS e 4) JOSÉ EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS, pela prática 

do  crime  de  organização  criminosa  previsto  no  artigo  2º  da  Lei  nº 
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12.850/2013 c/c o artigo 29 do Código Penal.
 

2) REJEITO A DENÚNCIA por inépcia em face de 1) LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA,  2)  MARCELO  BAHIA ODEBRECHT,  3)  TAIGUARA RODRIGUES 

DOS  SANTOS,  4)  JOSÉ  EMMANUEL DE  DEUS  CAMANO  RAMOS,  5) 

PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, 6) MAURIZIO PONDE 

BASTINANELLI, 7) JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, 8) MARCUS FÁBIO 

SOUZA AZEREDO, 9)  GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO, 10)  EDUARDO 

ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN, pela prática, por 17 vezes, em concurso 

material,  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  em  sua  forma  majorada, 

conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98 c/c 29 

do Código Penal (referente à lavagem de cerca de 20 milhões de reais);
 

3)  SUSPENDO  O  PROCESSO em  favor  de  MARCELO  BAHIA 

ODEBRECHT, no que se referem às imputações: pela prática do crime de 

corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal; pela prática, por 4 

vezes,  em concurso  material,  do  crime de  lavagem de  dinheiro,  em sua 

forma majorada, conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 

9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à lavagem de 699 mil reais); pela 

prática,  por  17  vezes,  em  concurso  material,  do  crime  de  lavagem  de 

dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 

1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à lavagem de 
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255 mil  dólares);  pela  prática,  por  duas vezes,  em concurso material,  do 

crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no 

artigo 1º  c/c  o artigo 1º,  §4º,  da Lei  n.  9.613/98 c/c 29 do Código Penal 

(referente à lavagem de US$ 100.000,00 e R$ 479.041,92). Não abrange a 

suspensão, porém, a oitiva deste acusado em Juízo, conforme consignado 

no item 1 (supra).
 

 

4)  INDEFIRO os pedidos das Defesas de REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E 
DE  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA quanto  às  imputações  abaixo,  devendo  o 

processo prosseguir:
 

4-A1)  contra  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA,  pela  prática  do  crime  de 

corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal e de tráfico de 

influência previsto no artigo 332 do Código Penal;
 

4-A2) contra  LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pela prática, por 4 vezes, em 

concurso material (com TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS), do crime 

de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 

1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à 

lavagem de 699 mil reais);
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4-A3) contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pela prática, por 17 vezes, em 

concurso  material  (com TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS e JOSÉ 

EMMANUEL CAMANO RAMOS), do crime de lavagem de dinheiro, em sua 

forma majorada, conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei n. 

9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à lavagem de 255 mil dólares);
 

4-A4) contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pela prática, por duas vezes, em 

concurso material (com MARCELO ODEBRECHT - ação penal suspensa), 

do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto 

no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 do Código Penal 

(referente à lavagem de US$ 100.000,00 e R$ 479.041,92);
 

4-A5) contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pela prática, por pelo menos 4 

vezes, em concurso material (com TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS 

e JOSÉ EMMANUEL CAMANO RAMOS), do crime de lavagem de dinheiro, 

em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, 

da Lei n. 9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à lavagem de cerca de 

6,5 milhões de reais).
 

 

4-B1)  contra  TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS pela prática,  por  4 

vezes, em concurso material  (LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e MARCELO 
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ODEBRECHT), do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, 

conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 

do Código Penal (referente à lavagem de 699 mil reais);
 

4-B2) contra  TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática, por 17 

vezes,  em  concurso  material  (com  LUÍS  INÁCIO  LULA,  MARCELO 

ODEBRECHT  e  JOSÉ  EMMANUEL  CAMANO  RAMOS),  do  crime  de 

lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1º 

c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à 

lavagem de 255 mil dólares);
 

4-B3) contra TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS pela prática, por pelo 

menos  4  vezes,  em  concurso  material  (JOSÉ  EMMANUEL  CAMANO 

RAMOS),  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  em  sua  forma  majorada, 

conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 

do Código Penal (referente à lavagem de cerca de 6,5 milhões de reais).
 

 

4-C1)  contra  JOSÉ EMMANUEL CAMANO RAMOS pela  prática,  por  17 

vezes, em concurso material (com LUIZ INÁCIO DA SILVA, MARCELO B. 

ODEBRECHT/processo suspenso e TAIGUARA RODRIGUES), do crime de 

lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1º 
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c/c o artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c 29 do Código Penal (referente à 

lavagem de 255 mil dólares);
 

4-C2) contra  JOSÉ EMMANUEL CAMANO RAMOS pela prática, por pelo 

menos 4 vezes, em concurso material (com LUIZ INÁCIO LULA e TAIGUARA 

DOS SANTOS) e, do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, 

conforme previsto no artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98 c/c 29 

do Código Penal (referente à lavagem de cerca de 6,5 milhões de reais).
 

 

5)  Ordeno  o  DESMEMBRAMENTO  DO  PROCESSO,  pelas 

seguintes razões: LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA, que responde pelos delitos 

de  corrupção,  tráfico  de  influência  e  lavagem  de  capitais,  arrolou  47 

testemunhas;  TAIGUARA  RODRIGUES  DA SILVA e  JOSÉ  EMMANUEL 

CAMANHO,  que  possuem em comum os  mesmos  advogados,  arrolaram 

também  dezenas  de  testemunhas  e  somente  respondem  pelo  delito  de 

lavagem de capitais,  o que torna perfeitamente cindível  e aconselhável a 

separação processual, para os fins de celeridade e efetividade, sem qualquer 

prejuízo às Defesas.

6)  Determino a criação de dois novos  processos eletrônicos no 
pje: 1) um tendo como réu (s) LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (e MARCELO 
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ODEBRECHT, respeitada a SUSPENSÃO do processo em face desse réu); 

2)  outro  figurando  como réus  TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS e 

JOSÉ EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS.

Os autos decorrentes do desmembramento deverão corresponder à 

literalidade dos autos físicos, cuja aferição/auditagem a ser feita pelas partes 

no prazo de dez dias mediante intimação para essa finalidade, sem prejuízo 

do  curso  regular  procedimental,  porquanto  a  totalidade  dos  autos  físicos 

constituídos até este momento continuará à disposição das partes.

Os apensos deste processo, em razão da sua expressiva quantidade 

(mais  de  26  apensos),  deverão  formar  autos  eletrônicos  autônomos  e 

associados  (eletronicamente)  às  novas  ações  penais  decorrentes  do 

desmembramento.

7) DESIGNO a AUDIÊNCIA (de Instrução e Julgamento), para as 

seguintes  datas  visando,  principalmente  a  oitiva  das  testemunhas  de 

acusação:

8)

23/08/2019 (sexta-feira), às 09 horas, com continuidade às 14 horas.

29/08/2019 (quinta-feira), às 09:30 horas, com continuidade às 14:30 

horas.
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 23/07/2019, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 84363983400216.

                                 Pág. 26/27



 

  0  0  1  6  0  9  3  9  6  2  0  1  6  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0016093-96.2016.4.01.3400 - 10ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 00129.2019.00103400.1.00065/00032

 

Marque  a  Secretaria  as  demais  datas,  designando-se  audiências 

concentradas  de  modo  a  abarcar  o  maior  número  de  testemunhas  num 

determinado dia de oitivas. Deve, ainda, a Secretaria proceder de modo que 

cada  testemunha  de  acusação  seja  ouvida  numa  única  oportunidade 

conjuntamente para os fins de ambos os processos.

8) DEFIRO os pedidos de diligências de fls. 1737/1738 (vol. VIII) e 

reitere-se (se ainda não cumpridos) os ofícios a que aludem as fls. 4626 (vol. 

XXI) e fls. 4701 (vol. XXII).

Intimem-se.

 

Brasília-DF, 23 de julho de 2019.

 

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA 

Juiz Federal Titular da 10ª Vara
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