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MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça 

já qualificado nos autos, vem, por seus advogados, no prazo 

concedido por V. Exa. em despacho de Ev. 1.329, apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS, o que faz a teor do art. 403, § 3º, CPP, na 
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I – DO OBJETO DA AÇÃO PENAL 

 

A acusação deduzida pelo MPF em face do 

Colaborador da Justiça MARCELO ODEBRECHT nos presentes autos está 

delimitada à prática, por 4 (quatro) vezes, em concurso material, 

do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no 

art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, conforme assim 

sintetizado: 

  
“Com efeito, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre 14/05/2004 
e 23/01/2012, LULA, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e 
como responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DE SOUZA DUQUE e PAULO 
ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e Abastecimento da Petrobras, solicitou, 
aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, 
inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as 
quais foram, de outro lado e de modo convergente, oferecidas e prometidas, direta 
e indiretamente, por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, executivo do Grupo ODEBRECHT, para 
que este obtivesse benefícios para os seguintes consórcios, dos quais a 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. fazia parte: i) o CONSÓRCIO RNEST-CONEST 
(UHDT's e UGH's), contratado pela Petrobras para a implantação da execução das 
UHDT´s e UGH´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); ii) o CONSÓRCIO RNEST-CONEST 
(UDA's)contratado pela Petrobras para a execução das UDA´s na Refinaria do 
Nordeste (RNEST); iii) o CONSÓRCIO PIPE RACK, contratado pela Petrobras para 
forrnecimento de Bens e Serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem e 
Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – 
COMPERJ; iv) o CONSÓRCIO TUC, contratado pela Petrobras para execução das obras 
das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. As vantagens foram prometidas 
e oferecidas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT a LULA, RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO 
COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para determiná-los a, infringindo deveres 
legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse dos referidos contratos, 
os quais de fato foram praticados, de forma comissiva e omissiva. 
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II – PRELIMINARMENTE: NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM 
RELAÇÃO A MARCELO ODEBRECHT, CONFORME CLÁUSULA 5ª DO ACORDO DE 

COLABORAÇÃO PREMIADA 
 
 

A cláusula 5ª do acordo de colaboração premiada 

firmado por MARCELO ODEBRECHT com a Procuradoria Geral da 

República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal1 estabeleceu 

que “atingido ou superado a pena de 30 (trinta) anos, o MPF proporá 

a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR bem como, 

na forma do art. 40, §3°, da Lei nº. 12.850/13 a suspensão dos 

respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) 

anos”. 

Após a expedição de intimação para apresentação 

de alegações finais nos presentes autos, as penas aplicadas ao 

colaborador, já com trânsito em julgado, ultrapassaram o referido 

limite de 30 anos, conforme se verifica dos processos a seguir 

relacionados: (i) Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 

(condenação a 12 anos, 2 meses e 20 dias, trânsito em julgado para 

o réu em 10/07/2017 em razão de renúncia ao prazo recursal); (ii) 

Ação Penal nº 5035263-15.2017.404.7000 (condenação a 10 anos e 6 

meses, trânsito em julgado para o réu em 08/03/2018 em razão de 

renúncia ao prazo recursal); (iii) Ação Penal nº 5036528-

23.2015.404.7000 (condenação a 19 anos e 4 meses, trânsito em 

julgado para o réu em 17/12/2018 em razão de renúncia ao prazo 

recursal). 

Sendo assim, nos termos da cláusula 5ª do acordo 

de colaboração premiada firmado com a Procuradoria Geral da 

República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a presente 

ação penal deve ser suspensa em relação a Marcelo Odebrecht. 

Nesse sentido, é de se destacar que, por exemplo, 

esse MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já suspendeu 

ação penal (autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000) em face de JOÃO 

SANTANA e MÔNICA MOURA em decorrência de idêntica cláusula 

prevista nos acordos daqueles colaboradores, processo que também 

se encontrava na fase de alegações finais: 

                                                        
1  Como é público e notório, MARCELO ODEBRECHT firmou “Acordo de 
Colaboração Premiada” com o Ministério Público Federal em data de 
02/12/2016, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em data de 
28/01/2017, nos autos da PET 6.500-DF. 
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“4. Pleiteou a Defesa de João Cerqueira de Santana 
Filho e Mônica Regina Cunha Moura a suspensão da ação 
penal em relação a eles, pois já teriam sido condenados 
com trânsito em julgado pelo máximo da pena prevista 
no acordo de colaboração, reiterando pretensão do 
evento 723. 

Os acordos de ambos prevêem, em sua cláusula quinta, 
que, depois de atingida a pena de quinze anos nas ações 
penais nas quais são acusados, o MPF proporia a 
suspensão das demais ações penais por dez anos e, em 
seguida, após o prazo prescricional, requereria a 
extinção da punibilidade (evento 723). 

João Cerqueira de Santana Filho foi condenado à pena 
de sete anos e seis meses de reclusão em regime 
fechado, com trânsito em julgado, na ação penal 
5054932-88.2016.4.04.7000 e à pena de oito anos e 
quatro meses de reclusão em regime fechado, com 
trânsito em julgado, na ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000.  

As penas já estão sendo executadas nos 
processos 5037348-71.2017.4.04.7000 e 5037354-
78.2017.4.04.7000 perante a 12ª Vara Federal de 
Curitiba, tendo sido ajustadas ao previsto nos acordos 
de colaboração.  

O MPF não concordou com a suspensão sob o argumento 
na petição do evento 740 de que as penas ainda não 
teriam sido unificadas no Juízo de execução. 

Penso, porém, que as penas serão unificadas 
pela soma, já que se tratam de crimes de lavagem 
distintos, envolvendo produto de crimes diversos. 

Ademais, com unificação de uma forma ou de outra, a 
pena real, que está prevista no acordo e que está em 
execução, não sofre alteração por novas condenações.  

Assim, considerando o previsto no acordo, defiro a 
suspensão da ação penal contra João Cerqueira de 
Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura pelo prazo 
de dez anos e sem prejuízo de retomada imediata se 
violado o acordo. 

Anote-se a suspensão da ação penal em relação a 
eles.” 

 

 
Portanto, preliminarmente requer-se a suspensão 

da presente ação penal em relação a MARCELO ODEBRECHT, em razão 

de ter superado 30 (trinta) anos de pena em condenações com 

trânsito em julgado, nos termos da cláusula 5ª de seu acordo de 

colaboração premiada. 
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III – DA EFETIVIDADE DA COLABORAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT, 
INCLUSIVE PARA ALÉM DOS FATOS DE SUA RESPONSABILIDADE 

 

III.I - MARCELO ODEBRECHT ELUCIDOU E CORROBOROU, PARA ALÉM DE 

SUA RESPONSABILIDADE, FATOS RELACIONADOS ÀS OBRAS REALIZADAS 

PARA LULA NO SÍTIO E AO RELACIONAMENTO DE LULA COM A ODEBRECHT, 

ASSIM COMO TAMBÉM CONTRIBUIU DE FORMA FUNDAMENTAL PARA DESVELAR 

OS PAPÉIS DOS ENVOLVIDOS 

 

Os fatos que são objeto da presente ação penal, 

no que se aplica a MARCELO ODEBRECHT ou naquilo que chegou ao 

conhecimento do colaborador, se encontram abrangidos no Anexo 5 

[“Criação da subconta “Amigo” – Provisionamento de R$ 35 milhões 

para gastos/despesas para o Ex-Presidente Lula (Negociação 

Intermediada por Antonio Palocci”)] de seu Acordo de Colaboração, 

ou estão também no contexto do que foi relatado principalmente 

nos Anexos 5.1 [“Prédio (IL)” - Terreno cogitado para construção 

de nova sede do Instituto Lula”] e 5.2 [“Pedidos de ajuda 

financeira de Lula para terceiros”], todos juntados pelo 

colaborador no Evento 1.320, ANEXO2, destes autos. 

Entre os principais pontos que foram esclarecidos 

e corroborados por MARCELO ODEBRECHT nestes autos, em seu 

interrogatório e com base nos e-mails que juntou aos autos nos 

Eventos 466 e 1.301, destacam-se os seguintes: 

 

(i) que o sítio fez parte da agenda da reunião 

entre o Colaborador, seu pai EMÍLIO ODEBRECHT e os ex-presidentes 

da República DILMA ROUSSEFF e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: 
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(e-mails juntados pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 9) 

 

Marcelo Odebrecht:- Então o primeiro e-mail que eu achei 
sobre o sítio é de um ou dois dias antes da reunião, que é o Alexandrino 
me atualizando, quer dizer, eu na verdade falei para Alexandrino sobre 
um assunto, que eu estava perguntando sobre um jantar, eu acho, e aí 
Alexandrino me atualizou, eu perguntei “É sítio?”, aí ele me atualizou, 
me disse que estaria pronto dia 15, eu nem sabia à época a data, depois 
ele até me mandou umas fotos, eu não achei as fotos, mas tenho o e-mail 
vazio, mas são as fotos eu não achei, mas ele mandou as fotos, eu até 
disse “Olha, esse negócio não vai acabar dia 15”, quando eu olhei as 
fotos eu até falei “A piscina está... Não vai acabar”, ele me garantiu 
que ia acabar dia 15, para que meu pai pudesse atualizar Lula nessa 
reunião do dia 30. No final do ano tanto eu como meu pai passamos na 
Bahia, a gente sempre passava na Bahia, e tem um e-mail também que eu 
protocolei, eu devo ter conversado com meu pai sobre a agenda que nós 
teríamos em conjunto com Lula e com Dilma, eu botei esse e-mail, e nesse 
e-mail fica claro, e aí eu devo ter anotado a agenda, ele falou, a gente 
alinhou, eu devo ter escrito a agenda e eu passei a agenda para a 
secretária dele e para a minha, não sei se a versão final acabou sendo 
aquela, mas aquele foi... Aquela conversa, mas refletiu a conversa que 
eu tive com o meu pai, o alinhamento prévio, mandei para a secretária 
dele. E nessa agenda tem os pontos que ele deve falar com Lula, entre 
eles tem o sítio, aí é só ele e Lula. Eu me lembro, eu tenho certo na 
cabeça que o assunto do sítio foi conversado com Lula.  Agora eu não me 
lembro se foi meu pai que me disse depois da reunião, que ele falou... 

Juíza Federal Substituta:- O não participou da reunião? 

Marcelo Odebrecht:- Não, eu participei da reunião, só que 
eu não me lembro, só que teve um momento da reunião que meu pai se 
afastou, se afastou para conversar com o presidente Lula e eu fiquei com 
a presidente Dilma, então eu não me lembro se esse assunto sítio foi no 
momento em que estávamos nós presentes ou nesse momento em que meu pai 
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se afastou, mas eu me lembro, que seja eu que tenha participado, que 
seja meu pai me dito, esse assunto foi tratado e ele... 

Juíza Federal Substituta:- Ele tinha ciência? 

Marcelo Odebrecht:- Ele tinha ciência, foi dito... 

Juíza Federal Substituta:- Que a reforma estava sendo 
custeada em parte pela Odebrecht? 

Marcelo Odebrecht:- Tinha, com certeza. E, olha, ele sabia 
que tinha, eu não escutei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso 
claro para mim, que ele sabia que estava sendo custeado, e dentro de 
casa todos nós entendíamos que aquele sítio era de Lula, quer dizer, 
soube de outra... 

 

(ii) que, para além do que estava incialmente 

previsto, houve um valor adicional para as obras do sítio, ponto 

que inclusive ajudou a lembrança de outros colaboradores, como 

CARLOS ARMANDO PASCHOAL (Ev. 1325 TERMOTRANSCDEP2): 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 13) 

 

Ministério Público Federal:- Em relação aos 200 mil, no 
depoimento que o senhor prestou a força tarefa, eu vou ler para o senhor, 
o senhor confirma se for de fato o que ocorreu “Que em janeiro o senhor 
foi informado por Emyr que seria necessário elevar a previsão de custo 
em 200 mil, que no retorno das suas férias o colaborador foi informado 
por Emyr que os serviços de reforma foram realizados, entrada primeiro 
de janeiro e que pra isso Emyr e Alexandrino se comunicaram diretamente. 
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Que o objeto da reforma foi concluído como planejado apesar de adicionado 
200 mil reais”, era isso mesmo? 

Carlos Armando Guedes Paschoal:- Sim, como eu relatei antes, 
eu saí de férias, voltei pra posse do governador que foi no dia primeiro 
e agora recentemente eu pude confirmar essa afirmação por alguns e-mails 
que o Marcelo Odebrecht pediu pra anexar ao processo e nesses e-mails 
tem um dos e-mails do Emyr dirigido a mim em que ele comenta de que teve 
que pedir mais 200 mil por uns adicionais que haviam sido pedidos e por 
excesso de chuvas. 

 
 

(iii) que as obras do Sítio podem ser inseridas 

no contexto de um débito de 15 milhões na chamada “Planilha 

Italiano”; 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 22) 

 

 

Marcelo Odebrecht:- Não, não, esse assunto eu pedi para no caso o 
Hilberto, que não tem nada a ver com o programa dele, mas o fato é que 
o Hilberto era a pessoa que conhecia Mônica e João Santana, não tem a 
ver com o programa dele de operações estruturadas, como ele era a pessoa 
que conhecia Mônica e João Santana e a maior parte do dinheiro ia para 
Mônica e João Santana, eu acabei pedindo a Hilberto, mas eu que falava 
com o Hilberto “Olha, Hilberto, acertei com o Palocci...” ou depois 
Guido Mantega, “... Tanto a mais de saldo, então eles passam a ter 
saldo”, e também os pagamentos que o Guido e o Palocci vinham pedindo 
eu também ia falando com o Hilberto, então na prática eu dizia para ele, 
mas quem planilhava era, digamos, ele, então eu tinha dito para o meu 
pai, inclusive era uma discussão que eu tinha com ele a questão do sítio, 
que eu disse o seguinte “Olha, você acaba, é mais uma coisa 
atrapalhando”, pronto, eu até tenho, eu vou até juntar depois nesse 
momento do 402, vou juntar os e-mails restantes, até aproveitando, eu 
tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí da prisão, eu 
tive acesso ao meu computador, então eu tenho protocolado, eu tenho 
feito as pesquisas, identificado os e-mails, tenho protocolado, fiz uma 
petição de juntada de e-mails em fevereiro, mas de lá para cá eu já 
identifiquei outros e-mails que eu já protocolei na PGR, porque eu estou 
protocolando sempre junto à PGR todos os e-mails, e eu vou juntar todos 
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os e-mails que têm a ver com o contexto da relação da Odebrecht, Marcelo, 
com o presidente Lula, que faz parte do anexo 5, e eu estou juntando 
também para ajudar a enfatizar, então um desses e-mails, por exemplo, 
mostra que eu tinha feito, inclusive quando eu vi esse processo de meu 
pai de fazer vários acertos com o Lula sem passar pelo contexto da 
planilha Italiano, eu até combinei com o Palocci de “Olha, Palocci, 
vamos fazer aqui...”, eu nem me lembrava disso na época do acordo, o e-
mail me lembrou, “Vamos fazer aqui um débito na planilha Italiano de 15 
milhões, eu e você, que é para atender a esses pedidos que nem eu nem 
você ficamos sabendo que Lula e meu pai acertam”, e aí não se falou na 
época sítio, não se falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou 
palestra, aviões, agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no 
contexto do que eu acertei com o Palocci, mas bom, por conta disso eu 
fui contra o negócio do sítio, mas orientação era do meu pai, meu pai é 
meu líder, ele que acertou, vai em frente. Aí eu na prática antes da 
reunião, sim, aí teve a reunião, eu até protocolei esses e-mails todos 
que eu achei. 
 

 

(iv) que o ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

tinha conhecimento da denominada Planilha Italiano e a existência 

do “pacto de sangue” assim referido por ANTONIO PALOCCI. Nesse 

sentido, para além do que o colaborador já havia esclarecido e 

corroborado em ações penais anteriores (em especial a referente 

ao Instituto Lula), vide o e-mail de 21/06/2011 para LUÍS MAMERI 

(“só ele e amigo de meu pai sabem”) referente a um débito de US$ 

3 milhões na Planilha Italiano (conforme relatado pelo colaborador 

em seu Anexo 4.2.5 - “Programa OH” - Doação Para a Campanha 

Presidencial no Peru, a Pedido do PT”) e o e-mail de 23/08/2010 

para BRANISLAV KONTIC (assessor de ANTONIO PALOCCI), poucos meses 

antes das obras de reforma do Sítio de Atibaia: 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 17) 
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(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO3, p. 18) 

 

 

Marcelo Odebrecht:- Veja bem, na verdade em algum momento, que eu não 
sei precisar quando, foi antes de mim, meu pai e Lula combinaram que, 
digamos assim, os detalhes principalmente que tinham a ver com pagamentos 
e outros mais detalhes operacionais seriam feitos por Palocci e, antes 
de mim, por Pedro Novis, então esse modus de situação já vinha antes de 
eu assumir, então era Palocci e Pedro Novis até 2008, aí em 2009 quando 
eu assumi, mas já em 2008, final de 2008, já na fase de transição com o 
Pedro eu comecei a assumir essa relação com o Palocci, então, digamos 
assim, a partir do segundo semestre de 2008 eu comecei a assumir essa 
relação com o Palocci, e aí eu não sei como Pedro fazia, mas eu comecei 
a controlar nessa conta, eu já... Na verdade como é que nasceu isso, o 
Palocci chegou em 2008 para mim e disse assim “Olha, Marcelo, eu queria 
a contribuição de vocês para a campanha para prefeito”, eu falei 
“Palocci, eu não lido com isso, eu só lido com campanha para presidente”, 
aí no final o que a gente acabou acertando foi o seguinte, “Olha, em 
algum momento a gente vai acertar um valor para a campanha de presidente 
de 2010, portanto tudo que eu acertar com você agora, que eu for pagando 
a seu pedido eu vou descontar deste valor que nós vamos acertar em 2010”. 
Bom, entre 2008 e 2010 eu e Palocci, digamos assim, referendado por meu 
pai e Lula, acabamos acertando um valor que chegou até 2010 a 200 milhões 
mais ou menos, esse valor de 200 milhões, dois desses valores eram de 
fato, como eu falei, contrapartidas específicas, é o que foi o assunto 
do refis da crise, que inclusive é objeto de uma ação penal aqui em 
Curitiba, que está em discussão, e o que tem a ver com o Rebate de 
Angola, de uma linha de crédito para Angola, que é um assunto que está 
sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação já em fase 
de denúncia, esses dois assuntos tiveram contrapartidas específicas e 
geraram um crédito na planilha italiano, teve depois outras que foram 
alocações internas, eu até depois, com os e-mails que eu protocolei, até 
deu ajuda porque mesmo as alocações internas de certo modo tinham... Os 
e-mails demonstram que o Palocci tinha algum conhecimento das alocações 
internas, ou seja, na prática eu e Palocci sabíamos quais eram os itens 
que pesavam na minha agenda com ele e que geraram créditos, sejam de 
contrapartidas, sejam por alocação interna, então foi o 
assunto Rebate Angola e Refis da crise que foram as duas contrapartidas 
e teve dois assuntos que foram alocações internas, não teve nenhuma 
propina envolvida, que foi o assunto da área de infraestrutura, que é o 
meu anexo 4.1.2 e o anexo 4.1.4 que tem a ver com a área de energia, 
principalmente Belo Monte. Teve, obviamente, que eu já relatei, nessa 
minha relação com o Palocci alguns pedidos de propina que inclusive 
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foram negados com base na existência dessa planilha italiano. e que eu 
imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar, então veio, por 
exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas, sobre isso aí eu 
acho que é até importante entender o contexto dessa nossa relação com o 
Lula, eu identifiquei e-mails que eu já tinha protocolado na PGR e vou 
anexar ao processo, porque é um e-mail que mostra uma conversa que 
Alexandrino teve com o Palocci, onde ele sinaliza inclusive que o pedido 
que a gente não aceitou de propina para Belo Monte e para as sondas da 
Petrobrás iam para Lula, esse e-mail eu vou anexar. Então tinha essa 
relação, e essa relação gerou até 2010 200 milhões de crédito, aí foi 
aquela história que eu na época da colaboração eu me lembrava de como... 
Foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia 
a planilha italiano, quer dizer, não necessariamente a planilha italiano, 
mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com Lula 
sobre isso, só conversava com o meu pai e com Palocci, mas uma das 
evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, 
que eu cheguei para o meu pai em 2010 e disse assim “Meu pai, é bom você 
avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 
milhões já pagos, 100 milhões a pagar de saldo”, e além desses teve mais 
100 milhões que eu imagino, que eu estimava que os meus executivos já 
acertaram com o PT, aí foi aquela história que meu pai foi para o Lula 
e a história que, apesar de eu discordar do nome que ele usa e da forma 
que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue a que o Palocci 
se refere, apesar de discordar desse termo, a história do pacto de 
sangue, que o meu pai foi para o Lula e falou dos tais dos 300 milhões, 
aí o Palocci, porque eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci 
voltou para mim e disse “300 milhões”, eu falei “Espera aí, Palocci, meu 
pai não disse que eu acertei com você 300 milhões, eu acertei com você 
200 e teve mais 100 dos executivos”, aí tem um e-mail que foi entre os 
e-mails que eu protocolei, que é um e-mail que eu protocolei nesse evento 
de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um 
e-mail que eu mando para o Brani em agosto de... 23 de agosto de 2010, 
dizendo assim “Brani, por favor diga ao chefe...”, que era o Palocci, o 
chefe dele, “... Que do valor que o meu pai se referiu, um terço são 
referentes ao apoio direto às bases...”, quer dizer, um terço, quer 
dizer, 100 milhões dos 300 era o que os meus executivos tinham acertado, 
"que não passa por ele", Palocci, “...Daí o valor 50% maior citado por 
meu pai”, quer dizer, meu pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 
milhões quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões, 
então esse é o contexto da planilha italiano, então toda a minha relação 
indireta com o Lula é essa relação através de Palocci no contexto da 
planilha italiano, onde os créditos e os débitos estão muito bem 
documentados e registrados, e que, volto a afirmar, que não passava pela 
relação e não passava por contratos com a Petrobrás, agora que de fato 
envolviam outras questões ilícitas. 

 

 

A propósito, em seu primeiro interrogatório nos 

autos da ação penal conexa nº Ação Penal nº 5063130-

17.2016.404.7000 (Ev. 1.086, TERMO1), o colaborador MARCELO 

ODEBRECHT já havia esclarecido que as chamadas “Planilha Italiano” 

e “Pós-Itália”, representavam os acertos de valores com o Partido 

dos Trabalhadores/Presidência da República no contexto da relação 

com o Governo Federal, realizados, respectivamente, com ANTONIO 

PALOCCI e GUIDO MANTEGA. Na oportunidade, esclareceu também que 



 

12 
 

“amigo” é uma referência ao ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA: 

 

Juiz Federal:- Não sei se o senhor tem aí com o senhor, mas eu vou 
mostrar um pouquinho agora daquela planilha do programa especial 
italiano, se o senhor não tiver, eu tenho aqui. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- O senhor tem duas cópias? 
Juiz Federal:- Eu tenho duas, deixa eu ver. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Mas eu acho que já vi tantas vezes que eu 
conheço. 
Juiz Federal:- O senhor pode pegar essa aqui. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Está bom, é que têm tantas versões que... 
Juiz Federal:- Então, primeiro, italiano que é? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Italiano é o Palocci. 
Juiz Federal:- A Odebrecht, o senhor utilizava esse codinome para ele, 
por que não se referia exatamente a Palocci? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A gente, as pessoas que a gente, normalmente 
não era, nem só porque tem algo ilícito, mas algumas pessoas que estavam 
expostas politicamente nós chamávamos por apelido, até porque as vezes 
está na rua, fala pelo telefone e outra escuta, então algumas pessoas 
tinham apelido dentro de casa, então o Palocci era italiano, o Lula era 
o amigo, então nós usávamos para várias formas, entendeu. 
(...) 
Juiz Federal:- Ministério Público selecionou diversas mensagens 
eletrônicas, várias dessas mensagens eletrônicas eu fiz indagações ao 
senhor naquele último depoimento e havia em várias dessas mensagens 
eletrônicas referencias a italiano, italiano naquelas mensagens é o 
senhor Palocci? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim, o italiano ele era, o Palocci foi até 
2011 o nosso principal interlocutor, seja meu, seja do meu antecessor 
na presidência da holding, ele foi o principal interlocutor junto ao 
governo até 2011. 
Juiz Federal:- Também nessa planilha tem um outro codinome que é “pós 
Itália” quem é pós Itália? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- O Guido Mantega. 
Juiz Federal:- O senhor se referiu agora a pouco já, mas perguntando 
expressamente, quem que é amigo? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Amigo é o Lula. 
 
 

No referido interrogatório (Ev. 1.086, TERMO1 dos 

autos da ação penal nº 5063130-17.2016.404.7000) MARCELO ODEBRECHT 

esclareceu qual era e como se dava essa relação com ANTONIO PALOCCI 

e GUIDO MANTEGA no contexto das chamadas “Planilha Italiano” e 

“Pós-Itália”: 

 

Juiz Federal:- O senhor poderia me relatar sinteticamente a natureza 
dessa planilha? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Essa planilha ela tem, basicamente ela nasceu 
em 2008, comigo pelo menos, quer dizer, eu não sei que tipo de controle 
meu antecessor tinha, mas quando veio um pedido do Palocci, porque a 
partir de quando eu assumi a presidência da holding eu comecei a ter uma 
interlocução mais frequente com ele e ele veio fazer um pedido pra 
campanha municipal de 2008, de algumas campanhas municipais que o João 
Santana estava tocando, e eu disse que eu não me envolvia em campanha 
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municipal, que isso cabia aos meus subordinados, e que eu só me 
envolveria em campanha presidencial e no final a gente acabou combinando 
o seguinte: que qualquer coisa que eu adiantasse para ele até, seria por 
conta do valor que eu acertaria e seria deduzido do valor que eu acertaria 
para a campanha presidencial de 2010, aí começou a ter esse tipo... Na 
verdade começou a ter alguns pedidos dele, como a maior parte dos pedidos 
tinham a ver e eram expectativas com o João Santana, eu descobri que 
internamente a pessoa que conhecia João Santana e Mônica era o Hilberto 
e portanto, ele acabou até para facilitar o encontro de contas, porque 
muitas vezes as empresas que iam fazer o compromisso de pagar não eram 
necessariamente aquelas que faziam o pagamento por causa desse encontro 
de contas e pela questão do conhecimento de João e Mônica eu coloquei o 
Hilberto para fazer, não era porque o Hilberto era responsável por 
operações estruturadas, mas pelo conhecimento que ele tinha de João e 
Mônica, então ele acabou começando a fazer esse controle. Bom, nessa 
planilha ela teve dois pedidos de solicitação de contrapartida especifica 
que veio o primeiro do Guido, o segundo do Paulo Bernardo com o 
conhecimento e autorização de Palocci, que eu detalho nos meus anexos e 
que esses pedidos de contrapartida específica, eles montaram 114 milhões, 
que foi 64 milhões. 
Juiz Federal:- Quando o senhor fala em milhões, milhões de reais ou 
dólares? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Milhões de reais. 64 milhões referente a uma 
negociação de uma linha de crédito e 50 milhões relativo ao Refis da 
crise. 
 
(...) 
 
Juiz Federal:- Naquele outro processo o senhor mencionou falando lá dos 
projetos sondas lá da Sete Brasil que teriam sido feita solicitação ao 
seu executivo de pagamento e o senhor teria resolvido isso com o senhor 
Antônio Palocci, afirmando que a sua relação com ele se resumia a essa 
planilha, foi isso? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Ocorreram três pedidos feitos aos meus 
executivos que eles não concordaram e que eles buscaram meu apoio para 
ir junto a Palocci, por conta dessa relação mais ampla que deveria 
englobar, porque qual era a linha, se algum preposto do PT conversasse 
com um executivo meu e acertasse algum apoio financeiro, era problema 
do meu executivo e do preposto do PT. Se o meu executivo não concordasse, 
nesses três casos ele buscou meu apoio para evitar o pagamento, os três 
casos foram: no caso das sondas, foi o caso do Prosub que eu fui também 
ao Palocci e no caso de Belo Monte, nesses três casos eu fui ao Palocci 
e disse “Olha Palocci, nossa relação já engloba, meus executivos não 
concordam com esse pedido, portanto, nossa relação engloba tudo, não 
cabe aqui discutir projetos específicos”, portanto, e de alguma maneira 
ele conseguiu parar o pedido de pagamento dos três. 
Juiz Federal:- O senhor me corrija se estiver errado, mas assim, não vou 
pagar porque eu já estou pagando essa planilha? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, o argumento é, a minha relação eu usava 
exatamente isso, a minha relação engloba tudo, eu não vou discutir 
projetos específicos, se meu executivo concorda é problema dele, tudo 
bem, mas comigo toda relação já engloba isso. 
Juiz Federal:- Quando o senhor foi disponibilizando esses valores, seja 
como contrapartida específica, ou seja, na sua argumentação, sem 
contrapartida específica, isso ia gerando um crédito então pra essa 
planilha? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, na verdade excelência, eu gosto de 
esclarecer o seguinte, para mim onde eu negociava era nos créditos, ou 
seja, houve o crédito de 50, houve o crédito de 64 e houve depois alguns 
momentos em que eu incrementei o valor que foi o 112. 
Juiz Federal:- Perfeito. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Na questão dos desembolsos dos saques, dos 
pagamentos, eu não entrava muito no mérito, porque na verdade é o 
seguinte, eu já tinha me comprometido com o crédito, o desembolso não 
havia nenhuma conversa muito clara, porque na verdade era como se “a 
conta fosse deles”, então se o Palocci ou o Guido autorizavam, eu não 
entrava no mérito de questionar o desembolso ou o saque, na verdade, 
digamos assim, a ilegitimidade, a ilicitude da relação era na definição 
do crédito. 
Juiz Federal:- Eles utilizavam o crédito como entendiam, é isso, eles 
tinham autonomia? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Eles utilizavam, ou seja, os desembolsos e 
saques eram a critério deles. 
 

 

 

Em seu interrogatório naqueles autos, o 

Colaborador abordou todo o histórico de disponibilização de 

valores no âmbito da chamada “Planilha Italiano”, com enfoque no 

saldo referente à “Conta Amigo”, valores para atendimento 

específico de solicitações relacionadas ao ex-presidente LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA, o colaborador também apontou várias 

evidências e trouxe provas que corroboram o fato de que o saldo 

da “Conta Amigo” era efetivamente de LULA, bem como que LULA 

conhecia de fato a “Planilha Italiano”: 

 

Juiz Federal:- Qual foi o valor inicial que o senhor disponibilizou? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Foi o valor pra campanha, foi esses 18 que foi 
para a campanha municipal de João Santana em 2008. 
Juiz Federal:- Certo. Mas o senhor disse que isso era um adiantamento 
da presidencial, o senhor pode desenvolver esse ponto? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- O meu argumento com eles era que tudo isso 
aqui era um compromisso para campanha presidencial. 
Juiz Federal:- Certo. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- E que, portanto, tudo o que eu adiantasse 
antes seria abatido desse valor. 
Juiz Federal:- E quanto que era o valor que o senhor disse de início que 
iria disponibilizar na presidencial? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Era, não existia previamente acertado, foi 
surgindo, essa questão das duas contrapartidas, aí o dinheiro vai 
acabando ele vai pedindo mais, tanto assim, que por exemplo, tem até um 
anexo meu que eu coloco, que por exemplo, quando chegou perto da campanha 
de 2010 eu até cheguei para meu pai, essa é uma das razões que eu sei 
que Lula sabia dessa planilha, por quê? Porque eu cheguei para meu pai 
e disse assim “Meu pai, avisa o Lula para ele não estranhar, que em 2010 
não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa” e de fato não teve 
muita contribuição nossa, por quê? Porque a gente já praticamente desde 
2008 vem apoiando ele, aí eu falei assim para meu pai “Meu pai, avisa a 
eles o seguinte, eu diretamente na minha relação com o Palocci já 
disponibilizei 100 milhões, ainda tem o provisionamento” que fazia parte 
desses 100 milhões, provisionamento para a conta minha que depois eu 
falo “E diz para ele que além dos 100 que eu disponibilizei tem mais 
100” aí foi uma estimativa minha, “Que os outros empresários do grupo 
disponibilizaram para o PT, então no total de 200”. Aí o Palocci veio 
para mim, depois dessa conversa que meu pai teve com Lula, Palocci veio 
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para mim sem eu ter conversado com Palocci e disse assim “Marcelo, que 
história é essa que seu pai disse que você acertou comigo 200?” aí eu 
falei “Não foi isso, eu disse que eu acertei com você 100 e os outros 
executivos 100” aí eu tenho até uma nota que ele diz assim, tipo assim, 
os 100 está incluído nos 200 e não 300 que eu fui para meu pai para ele 
esclarecer com o Lula, então o fato de eu ter falado com meu pai, meu 
pai ter falado com Lula e Palocci vir para mim com uma conversa que eu 
não tinha falado com ele, mostra claramente que Lula sabia dessa conta2. 
Juiz Federal:- Nessa planilha aqui há diversos pontos em que está 
mencionado "Feira", quem é "Feira"? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- João Santana ou Mônica Moura, né. 
Juiz Federal:- Esses pagamentos... 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Veja bem, pode ter alguma coisa para a campanha 
da Dilma que está aí como "Feira", mas eu diria que quase a totalidade 
é João Santana ou Mônica Moura. 
Juiz Federal:- Esses pagamentos que estão aqui retratados como "Feira" 
para o João Santana eram feitos no interesse, vamos dizer, das pessoas 
que gerenciavam essa planilha então? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Era feita, era Palocci e Guido me pediam os 
pagamentos e eu fazia. 
Juiz Federal:- E o senhor mencionou agora brevemente a questão do 
provisionamento, o senhor pode me explicar então? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Aí quando chegou em 2010, já primeiro semestre 
de 2010, mais ou menos, tinha ainda um saldo na conta e aí eu combinei 
com o Palocci de reservar, eu não me lembro se foi 35 ou 40, mas reservar 
grande parte desse valor líquido, fora os 50 milhões do Refis que esse 
era administrado pelo Guido, mas o que ainda era administrado por 
Palocci, 35 a 40 a gente colocou em uma conta. 
Juiz Federal:- 35 a 40 o que, desculpe? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Milhões de reais. Que era para atender o 
presidente Lula, a ideia inicial nossa era que esse valor fosse doado 
ao Instituto nos moldes de Fernando Henrique e nós não nos preocupássemos 
mais com esse assunto em face de diminuir a exposição, mas isso acabou 
não ocorrendo até porque eu... E aí eu tive algumas conversas com Paulo 
Okamotto sobre esse assunto, acho que meu pai teve com Lula, Alexandrino 
também teve, eu inclusive, Palocci concordava comigo, eu ia nele, ele 
tentava não conseguia, que era no sentido seguinte, o Instituto estava 
incomodado de estruturar para receber a doação, como Fernando Henrique 
fez, e aí resolveu, e aí começou a vir uns pedidos que teriam que ser 
feitos de modo não contabilizados, aí começou o pedido do Instituto 
Lula, começou o terreno, aí começou a vir o pedido, por exemplo, que 
foram feitas doações para o Instituto Lula de 4 milhões, essa é a outra 
forma que eu sei que Lula foi beneficiado e por exemplo, eu até fiz um 
depoimento na Polícia Federal recentemente, está aqui porque eu nem 
sabia disso, mas nós achamos no e-mail de Fernando Migliaccio. 
Juiz Federal:- Sim. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Que foram disponibilizados recentemente, aí 
eu fui apurar e, por exemplo, eu disponibilizei, eu falei com o deputado, 
nós achamos os 4 milhões de doação para o Instituto Lula, os recibos 
dele estavam com o Fernando Migliaccio, quer dizer, claramente se está 
com ele é porque foi descontado da planilha de italiano e um e-mail meu 
para o Alexandrino dizendo exatamente que o Palocci, está aqui, olha, 
“O italiano disse para mim que o japonês vai lhe procurar, Alexandrino, 
para um apoio formal ao Instituto de 4 milhões” quer dizer, o apoio foi 
formal, mas foi debitado da conta italiano. 
Juiz Federal:- Entendi. 

                                                        
2 Esta evidência trazida por MARCELO ODEBRECHT quanto ao conhecimento de 
Lula acerca da “conta-corrente com Palocci” e do “saldo amigo” foi 
reforçada pelo depoimento de Palocci, quando este mencionou um “Pacto 
de Sangue” de R$ 300 milhões feito entre Lula e Emílio Odebrecht. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- E também teve, aí saiu dessa conta também e 
também tiveram vários pedidos que foram feitos por Palocci a mim, que o 
Brani, ele dizia “Marcelo, o Brani vai procurar seu pessoal, vai fazer, 
vai combinar os pagamentos e abata da conta do nosso amigo” então tiveram 
várias retiradas em espécies feitas pelo Brani que foram abatidas dessa 
conta amigo. 

A demonstrar que os usos do “Programa B” foram 

debitados da subconta “Amigo” (confirmando que se tratava de uma 

conta de Lula), observe-se as seguintes reproduções da “Planilha 

Italiano”, que constam no Anexo 5 da Colaboração Premiada de 

MARCELO ODEBRECHT:  
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Nesse sentido, o seguinte trecho do 

interrogatório do Colaborador (ev. 1.086 dos autos da ação penal 

nº 5063130-17.2016.404.7000): 

 

Juiz Federal:- Certo. Eu pergunto para o senhor, por que fazer esses 
pagamentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Olha, lembrando o seguinte, eu tinha um saldo 
naquela conta, aquela conta eu entendia que era conta da presidência, 
eu sabia junto com Palocci, meu pai sabia, que iam ter demandas do 
presidente Lula, ele é uma pessoa que continuaria sendo influente, 
inclusive influente... 
Juiz Federal:- Naquela época ele era influente porque ele era o 
presidente. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, mas depois de sair da presidência ele 
continuou a ser influente, continuaria a ter demandas, inclusive para o 
Instituto, a gente sabia que ele inclusive tinha influência sobre uma 
pessoa que é uma incógnita para a gente, que era a Dilma, então de certo 
modo o que a gente fez foi pegar este saldo, que deixava então de ser 
da presidência, e passar o saldo para atender as demandas dele, porque 
senão, na prática, o que aconteceria, se eu não tivesse reservado esse 
saldo passaria “a ser da Dilma” e ele continuaria a ter as demandas e a 
gente pagaria duas vezes. 
Juiz Federal:- Mas esses saldos, esses pagamentos, por exemplo a questão 
do prédio, essas coisas, aqui o senhor não está falando mais de doação 
eleitoral não é senhor Marcelo? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, é o que eu disse para o senhor, a 
planilha nasceu com essa cabeça, o pretexto era a doação, a partir do 
momento, com a dinâmica que foi formando, eles já faziam qualquer tipo 
de, eles faziam, eu dava, o que eu dizia era o seguinte, “Tudo ia sair 
do valor que eu aceitaria doar para a campanha presidencial”, agora, é 
o que eu digo, saiu para pagar campanha no Peru, para pagar campanha em 
El Salvador, saiu para pagar revista, saiu para pagar um bocado de coisa. 
Juiz Federal:- Mas por solicitação deles? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Deles, sempre, é o que eu digo, a partir do 
momento, na minha cabeça, o importante a dizer é o seguinte, que eu 
dizia que eu ia acertar um valor, esse era o meu compromisso com a 
campanha, agora isso era pretexto da campanha, agora eles usaram das 
mais diversas formas, principalmente na planilha Italiano, por exemplo, 
quando vai para pós-Itália é até diferente, na pós-Itália que era com o 
Guido, o Guido de fato só pediu recurso para Vaccari, para Edinho e para 
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João Santana, teve um pedido que ele fe\ para atender a propagando de 
uma revista, o resto tudo foi isso, na planilha Italiano, que eram os 
pedidos de Palocci, era um diversificação muito maior e teve inclusive 
esses saques em espécie que o Brani fez, que o Palocci dizia que era 
para Lula. 
Juiz Federal:- E como estão lançados esses saques em espécie? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Está Programa B, é o programa B. Eu tenho 
certeza pela dinâmica da planilha que os três últimos pelo menos foram 
para o Lula, porque eles são descontados do saldo da conta Amigo, os 
três primeiros, como eu não tenho a planilha, a gente não consegue 
checar, mas como a gente tem planilhas estratificadas, quer dizer, antes 
do B4, B5 e B6, eu até botei no meu anexo, eu estratifico e digo, eu 
construo a planilha, então eu sei que o programa B4 de 3 milhões, de 
novembro a dezembro de 2012, o programa B5, de janeiro a outubro de 
2013, que era 5 milhões, e o programa B6, que é Brani 6, dezembro de 
2013, 1 milhão, foram todos para Lula. 
 
 
 
 

Em relação especificamente aos valores utilizados 

no contexto da reforma do Sítio de Atibaia/SP, em seu 

interrogatório nesta ação penal (Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP2), o 

colaborador explicou seu entendimento sobre o tema, bem como as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos: 

 

Juíza Federal Substituta:- Especificamente em relação à reforma do sítio 
de Atibaia, a partir de que momento o senhor soube dessa questão? 
Marcelo Odebrecht:- Eu soube em algum momento, a obra já estava em 
andamento, deve ter sido lá para final de dezembro, em algum momento eu 
soube, eu não sei se por Alexandrino, pelo meu próprio pai ou por alguém 
que eu me encontrei, em algum momento eu soube, no início eu inclusive 
reagi, fui contra por duas razões específicas, eu até reclamei porque 
primeiro eu achava que era uma exposição desnecessária porque seria até 
então, fora a questão que eu já sabia que havia, que eu também tinha me 
posicionado contra, mas que era uma coisa bem antiga, que era o assunto, 
eu até já protocolei um e-mail, que era o assunto do irmão, o apoio ao 
irmão, mas pelo que eu soube era uma coisa bem antiga, fora... E que foi 
renovado, chegou um momento eu acho que acabou, fora essa questão seria 
a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o 
presidente Lula, até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno 
do instituto, o terreno do instituto bem ou mal era para o Instituto 
Lula, não era para a pessoa física dele, e quando eu vi lá, eu soube, 
tinha um bando de gente trabalhando na obra, quer dizer, a dificuldade 
de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era enorme, outra 
coisa, que aí é uma coisa mais pragmática, eu tinha uma discussão com o 
meu pai que o alinhamento que eu tinha com ele era de que tentasse todo 
acordo que ele fizesse com o Lula passar pelo contexto da planilha 
Italiano, quer dizer, a conta corrente que eu tinha com o Palocci, para 
que a gente não pagasse duas vezes... 
 
(...) 
 
Defesa:- Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu 
começo perguntando ao senhor se o senhor fez uma leitura da denúncia, 
da peça acusatória referente a esta ação penal? 
Marcelo Odebrecht:- Fiz, fiz a leitura. 
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Defesa:- O senhor já antecipou aqui em respostas ao Ministério Público 
Federal, mas eu vou enfatizar ao senhor, o Ministério Público Federal 
acusa aqui o senhor, o senhor, cita expressamente o seu nome, de ter 
feito oferta de vantagem indevida ao ex-presidente Lula em relação a 
quatro contratos da Petrobrás, ao consórcio Rnest/Conest, ao consórcio 
Rnest/Conest UDA, ao consórcio Pipe Rack e ao consórcio TUC, o senhor 
tratou desses contratos com o presidente Lula? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não tratei desses contratos com o presidente, 
o que eu entendo quando eu... 
Defesa:- Não, eu quero saber o fato objetivo, o senhor tratou com o 
presidente Lula? 
Juíza Federal Substituta:- Deixe ele responder. 
Marcelo Odebrecht:- Quando eu vejo a denúncia eu entendo que a pessoa 
faz a denúncia, não necessariamente todos os detalhes da denúncia são 
aderentes aos fatos, e você tem a instrução processual para provar aquilo 
que é aderente ou não, o que eu entendo e corroboro da denúncia, o que 
eu vi, é o seguinte, houve de fato a construção de uma reforma do sítio 
que no nosso entendimento era um sítio para Lula a pedido seja de Lula, 
seja de dona Marisa, mas foi um pedido dele, ou dela... 
Defesa:- Mas eu estou perguntando dos contratos. 
Marcelo Odebrecht:- Eu sei. E que este dinheiro veio por conta de uma 
relação que meu pai tinha com Lula e da influência que Lula tinha dentro 
de um contexto de uma relação que envolvia atos que a gente sabe que são 
ilícitos, agora não necessariamente esses contratos, esses contratos, o 
que eu discordo dessa denúncia é o fato que houve, não houve a relação 
com Lula, eu acho que ficou provado pela instrução processual, não era 
minha, as tratativas diretas, eu até tinha tratativas indireta com Lula 
e de que tinha ilicitude envolvida, mas que estava no contexto da 
planilha italiano, como eu falei, principalmente na questão do Refis da 
crise, na questão do terreno do instituto que eu já fiz aqui, então, 
quer dizer, existia, agora essa minha relação indireta com Lula não era 
nos contratos da Petrobrás, era em outros temas que estão na planilha 
italiano, aí é o erro, o detalhe que eu discordo da denúncia, agora 
quanto à questão do sítio de fato houve. 
 
 
 

Nesse sentido, veja-se que a efetividade da 

colaboração prestada por MARCELO ODEBRECHT nestes autos foi além 

de suas próprias responsabilidades. A fim de esclarecer 

integralmente os fatos que são objeto desta ação penal, o 

Colaborador, a partir do acesso ao HD contendo o espelhamento de 

seu computador apreendido, quando passou a realizar buscas por 

mais elementos de corroboração e complementação dos fatos 

relatados no acordo por ele celebrado (cópia disponibilizada pela 

Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República em 

Curitiba/PR)3, o Colaborador conseguiu identificar e-mails, 

                                                        
3 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador manifestou 
a importância de acessar o conteúdo de seu notebook aprendido pela 
Polícia Federal em 19/06/2015, para elaboração de seus relatos e obtenção 
de elementos de corroboração. Posteriormente à homologação do acordo, o 
acesso ao computador foi possibilitado a partir da indicação, pelo 
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registros de agenda e “tasks” do Microsoft Outlook que 

contextualizam e corroboram a relação e as tratativas de temas 

diversos referentes a Luiz Inácio Lula da Silva e comprovam também 

pedidos de ajuda financeira para terceiros, que direta ou 

indiretamente beneficiaram LULA (entre eles o Sítio de Atibaia, o 

filme “Lula, o filho do Brasil”, ajuda financeira ao irmão, ao 

sobrinho, ao filho etc.). 

Os e-mails mostram também a influência que LULA 

tinha - e a interlocução de diversos temas por seu intermédio - 

mesmo após ter deixado a Presidência da República. 

Com relação a vários acertos financeiros do 

interesse de LULA que não foram especificamente descontados da 

“Planilha Italiano”, destaca-se também que o e-mail datado de 

22/08/2012 esclarece um débito feito diretamente na fonte BJ da 

Planilha Italiano, no valor de R$ 15 milhões, combinado com 

ANTÔNIO PALOCCI (Itália) para cobrir de modo global, sem 

especificar/detalhar, acertos financeiros diversos em benefício 

de LULA, incluindo palestras, frete de aeronave, etc: 

 

 

                                                        
Colaborador, das possíveis senhas de desbloqueio (depoimento prestado à 
Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017 – evento 342, DESP1, do 
Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem como por 
diligências realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht 
S.A. junto à Polícia Federal, que dispensaram a necessidade de token 
para acessar a máquina (reunião realizada com peritos criminais federais 
em 04/09/2017 – laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito 
Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR). A cópia do conteúdo extraído 
do notebook foi entregue pela Força Tarefa Lava-Jato do MPF no Paraná à 
defesa técnica do Colaborador em 05/12/2017. Até a presente data o 
Colaborador já protocolizou um total de 9.546 páginas com 5.186 e-mails, 
136 registros de agenda e 85 “tasks” do “outlook” para todos os anexos 
de seu acordo de colaboração premiada. 
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Destaca-se, ainda, que os e-mails de 29/12/2010 a 

14/01/11 contêm citações diretas ao SÍTIO DE ATIBAIA, demonstrando 

em que medida o Colaborador tomou conhecimento sobre o assunto, 

apenas ao final, já na fase de conclusão e entrega da obra, o que 

foi inclusive bem esclarecido por ALEXANDRINO ALENCAR em seu 

interrogatório: 
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Defesa:- Referente aos e-mails que foram colocados aqui, 
estão no evento 466, anexo 2, nas páginas seguintes, tem uma primeira 
corrente de e-mails ali que eu vou passar para o senhor que começa sendo 
enviado de Marcelo Odebrecht para Benedito, Benedito para o senhor, o 
senhor responde sobre a questão do Carlos Armando, Marcelo responde ok, 
e aí o senhor coloca no e-mail do dia 29, às 17h52m... 

Alexandrino Alencar:- 29 de dezembro? 

Defesa:- De dezembro, às 17h52m, assim “No encontro de 
amanhã pode atualizar que até 15 de janeiro a reforma estará pronta, a 
equipe de C. Armando está dentro do cronograma”, e aí Marcelo responde 
“Sítio?”, com uma interrogação, só me confirma se é isso mesmo? 

Alexandrino Alencar:- É isso mesmo. 

Defesa:- E logo em seguida, aí já na outra corrente de e-
mails, do dia 29 também... 

Alexandrino Alencar:- Aliás eu comentei aqui já sobre esses 
e-mails no dia 30. 

Defesa:- É só para esclarecer um topicozinho, aí nessa mesma 
corrente de e-mail, no mesmo dia 29, só que daí às 18h18m, ou seja, pelo 
menos uns 20 minutos logo após, o senhor atualiza “Marcelo...”, o senhor 
inclui Marcelo por encaminhamento numa conversa que o senhor estava 
tendo sobre reforma, o senhor fez isso porque ele não tinha conhecimento 
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desse assunto até então, para que ele se atualizasse do que estava 
acontecendo? 

Alexandrino Alencar:- Eu acredito, eu acredito que deva ter 
sido feito isso assim. 

Defesa:- E logo em seguida... 

Alexandrino Alencar:- Aí logo em seguida ele entra nos 
detalhes, é como eu comentei aqui. 

Defesa:- Ele começa a mencionar os e-mails que foram feito 
por encaminhamento. 

Alexandrino Alencar:- No outro dia, é isso aí. 

Defesa:- Então, acho que o senhor já respondeu, mas só para 
confirmar, então antes dessa situação até então Marcelo não tinha tido 
nenhum envolvimento nessa questão do sítio? 

Alexandrino Alencar:- É, não tinha nada não, foi Emílio, eu, 
Carlos Armando e Emyr. O Marcelo, que eu saiba, não sabia. 

 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP1) 

 

 

Por fim, o e-mail de 30/12/2010 também reproduz 

os temas alinhados previamente entre MARCELO ODEBRECHT e seu pai 

EMÍLIO ODEBRECHT para encontro com DILMA e LULA, corroborando a 

agenda apresentada por EMILIO: 
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Estes e-mails sobre o SÍTIO DE ATIBAIA não apenas 

demonstraram de forma cabal a relação de LULA com o sítio, mas 

também como esse tema foi abordado por EMÍLIO ODEBRECHT com LULA 

na reunião de 30/12/2010, e, inclusive, fizeram os demais 

colaboradores recordarem-se de valores adicionais gastos nesta 

reforma, conforme dito por CARLOS ARMANDO PASCHOAL em seu 

interrogatório (Ev. 1325): 

Ministério Público Federal:- Em relação aos 200 mil, no depoimento que 
o senhor prestou a força tarefa, eu vou ler para o senhor, o senhor 
confirma se for de fato o que ocorreu “Que em janeiro o senhor foi 
informado por Emyr que seria necessário elevar a previsão de custo em 
200 mil, que no retorno das suas férias o colaborador foi informado por 
Emyr que os serviços de reforma foram realizados, entrada primeiro de 
janeiro e que pra isso Emyr e Alexandrino se comunicaram diretamente. 
Que o objeto da reforma foi concluído como planejado apesar de adicionado 
200 mil reais”, era isso mesmo? 
 
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Sim, como eu relatei antes, eu saí de 
férias, voltei pra posse do governador que foi no dia primeiro e agora 
recentemente eu pude confirmar essa afirmação por alguns e-mails que o 
Marcelo Odebrecht pediu pra anexar ao processo e nesses e-mails tem um 
dos e-mails do Emyr dirigido a mim em que ele comenta de que teve que 
pedir mais 200 mil por uns adicionais que haviam sido pedidos e por 
excesso de chuvas. 
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Por fim, os e-mails de 11/08/2010 a 16/08/2010 

confirmam dois encontros de EMILIO ODEBRECHT com LULA, nos quais, 

acredita o Colaborador, tratou-se do tema do e-mail 23/08/2010 

enviado a BRANISLAV KONTIC (assessor de ANTONIO PALOCCI). Este e-

mail de 23/08/2010 confirma as anotações encontradas na agenda de 

MARCELO ODEBRECHT (“Meet PR – 200 inclui 100. Nao 300. Ou 100 

Vac”), juntadas no seu anexo 5 de sua colaboração, em que o 

Colaborador demonstra que LULA tinha conhecimento do “conta-

corrente” com ANTONIO PALOCCI (Italiano). Estes e-mails comprovam, 

ainda que o colaborador não concorde com tal expressão, o “pacto 

de sangue” assim relatado por PALOCCI: 
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(e-mails juntados pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO3) 

 

Marcelo Odebrecht:- Veja bem, na verdade em algum momento, que eu não 
sei precisar quando, foi antes de mim, meu pai e Lula combinaram que, 
digamos assim, os detalhes principalmente que tinham a ver com pagamentos 
e outros mais detalhes operacionais seriam feitos por Palocci e, antes 
de mim, por Pedro Novis, então esse modus de situação já vinha antes de 
eu assumir, então era Palocci e Pedro Novis até 2008, aí em 2009 quando 
eu assumi, mas já em 2008, final de 2008, já na fase de transição com o 
Pedro eu comecei a assumir essa relação com o Palocci, então, digamos 
assim, a partir do segundo semestre de 2008 eu comecei a assumir essa 
relação com o Palocci, e aí eu não sei como Pedro fazia, mas eu comecei 
a controlar nessa conta, eu já... Na verdade como é que nasceu isso, o 
Palocci chegou em 2008 para mim e disse assim “Olha, Marcelo, eu queria 
a contribuição de vocês para a campanha para prefeito”, eu falei 
“Palocci, eu não lido com isso, eu só lido com campanha para presidente”, 
aí no final o que a gente acabou acertando foi o seguinte, “Olha, em 
algum momento a gente vai acertar um valor para a campanha de presidente 
de 2010, portanto tudo que eu acertar com você agora, que eu for pagando 
a seu pedido eu vou descontar deste valor que nós vamos acertar em 2010”. 
Bom, entre 2008 e 2010 eu e Palocci, digamos assim, referendado por meu 
pai e Lula, acabamos acertando um valor que chegou até 2010 a 200 milhões 
mais ou menos, esse valor de 200 milhões, dois desses valores eram de 
fato, como eu falei, contrapartidas específicas, é o que foi o assunto 
do refis da crise, que inclusive é objeto de uma ação penal aqui em 
Curitiba, que está em discussão, e o que tem a ver com o Rebate de 
Angola, de uma linha de crédito para Angola, que é um assunto que está 
sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação já em fase 
de denúncia, esses dois assuntos tiveram contrapartidas específicas e 
geraram um crédito na planilha italiano, teve depois outras que foram 
alocações internas, eu até depois, com os e-mails que eu protocolei, até 
deu ajuda porque mesmo as alocações internas de certo modo tinham... Os 
e-mails demonstram que o Palocci tinha algum conhecimento das alocações 
internas, ou seja, na prática eu e Palocci sabíamos quais eram os itens 
que pesavam na minha agenda com ele e que geraram créditos, sejam de 
contrapartidas, sejam por alocação interna, então foi o assunto Rebate 
Angola e Refis da crise que foram as duas contrapartidas e teve dois 
assuntos que foram alocações internas, não teve nenhuma propina 
envolvida, que foi o assunto da área de infraestrutura, que é o meu 
anexo 41.2 e o anexo 41.4 que tem a ver com a área de energia, 
principalmente Belo Monte. Teve, obviamente, que eu já relatei, nessa 
minha relação com o Palocci alguns pedidos de propina que inclusive 
foram negados com base na existência dessa planilha italiano, e que eu 
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imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar, então veio, por 
exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas, sobre isso aí eu 
acho que é até importante entender o contexto dessa nossa relação com o 
Lula, eu identifiquei e-mails que eu já tinha protocolado na PGR e vou 
anexar ao processo, porque é um e-mail que mostra uma conversa que 
Alexandrino teve com o Palocci, onde ele sinaliza inclusive que o pedido 
que a gente não aceitou de propina para Belo Monte e para as sondas da 
Petrobrás iam para Lula, esse e-mail eu vou anexar. Então tinha essa 
relação, e essa relação gerou até 2010 200 milhões de crédito, aí foi 
aquela história que eu na época da colaboração eu me lembrava de como... 
Foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia 
a planilha italiano, quer dizer, não necessariamente a planilha italiano, 
mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com Lula 
sobre isso, só conversava com o meu pai e com Palocci, mas uma das 
evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, 
que eu cheguei para o meu pai em 2010 e disse assim “Meu pai, é bom você 
avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 
milhões já pagos, 100 milhões a pagar de saldo”, e além desses teve mais 
100 milhões que eu imagino, que eu estimava que os meus executivos já 
acertaram com o PT, aí foi aquela história que meu pai foi para o Lula 
e a história que, apesar de eu discordar do nome que ele usa e da forma 
que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue a que o Palocci 
se refere, apesar de discordar desse termo, a história do pacto de 
sangue, que o meu pai foi para o Lula e falou dos tais dos 300 milhões, 
aí o Palocci, porque eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci 
voltou para mim e disse “300 milhões”, eu falei “Espera aí, Palocci, meu 
pai não disse que eu acertei com você 300 milhões, eu acertei com você 
200 e teve mais 100 dos executivos”, aí tem um e-mail que foi entre os 
e-mails que eu protocolei, que é um email que eu protocolei nesse evento 
de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um 
e-mail que eu mando para o Brani em agosto de... 23 de agosto de 2010, 
dizendo assim “Brani, por favor diga ao chefe...”, que era o Palocci, o 
chefe dele, “... Que do valor que o meu pai se referiu, um terço são 
referentes ao apoio direto às bases...”, quer dizer, um terço, quer 
dizer, 100 milhões dos 300 era o que os meus executivos tinham acertado, 
"que não passa por ele", Palocci, “...Daí o valor 50% maior citado por 
meu pai”, quer dizer, meu pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 
milhões quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões, 
então esse é o contexto da planilha italiano, então toda a minha relação 
indireta com o Lula é essa relação através de Palocci no contexto da 
planilha italiano, onde os créditos e os débitos estão muito bem 
documentados e registrados, e que, volto a afirmar, que não passava pela 
relação e não passava por contratos com a Petrobrás, agora que de fato 
envolviam outras questões ilícitas. 
 

Os e-mails extraídos do computador do 

colaborador, cuja autenticidade já foi atestada por peritos da 

Polícia Federal no Laudo 582/2018 – SETEC/SR/PF/PR (Ev. 1.605, 

LAUDO2, da ação penal nº 5063130-17.2016.404.7000), se encontram 

juntados nos presentes autos no Evento 466.  

Não há dúvida, portanto, que a colaboração de 

MARCELO ODEBRECHT para o integral esclarecimento e corroboração 

dos fatos que são objeto da presente ação penal foi inclusive além 

do que lhe cabia, eis que realizou investigação autônoma para 
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suprir pontos não integralmente esclarecidos por outros 

colaboradores. Ressalte-se ainda que, embora seu computador 

pessoal já estivesse acessível à Polícia Federal e ao Ministério 

Público Federal havia bastante tempo, apenas o Colaborador foi 

capaz de localizar os e-mails acima reproduzidos, sempre com 

vistas à máxima efetividade de sua colaboração. 

Como se pode ver, assim como já ocorreu em outras 

ações penais dessa mesma “Operação Lava Jato”, mas até mesmo de 

forma ainda mais relevante, considerando que neste caso o 

colaborador nem mesmo teve protagonismo nos fatos, a colaboração 

de MARCELO ODEBRECHT neste caso foi extremamente efetiva e 

fundamental para a resolução do presente caso penal, inclusive 

além de suas responsabilidades. 

MARCELO ODEBRECHT foi o único colaborador que, 

inclusive indo além de suas responsabilidades e do que conhecia à 

época dos fatos, elucidou e corroborou com o que de fato ocorreu 

em toda sua abrangência dentro da relação de Lula com a Odebrecht. 

Além de ter feito esclarecimentos consistentes 

elucidativos em seus interrogatórios, o Colaborador procurou 

buscar e trazer aos autos todos os elementos de prova que se 

encontravam à sua disposição. Constata-se, portanto, ser 

indiscutível a máxima efetividade de sua colaboração. 

Segundo o art. 4º da Lei nº. 12.850/13, o 

benefício garantido ao colaborador é medido em razão dos 

resultados obtidos, dentre eles, (1) a identificação de demais 

coautores e partícipes; (2) a revelação da estrutura hierárquica 

e divisão de tarefas da organização; (3) a prevenção de infrações 

penais decorrentes das atividades da organização criminosa; (4) a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 

infrações penais praticadas pela organização criminosa. 

MARCELO ODEBRECHT estima ter sido fundamental 

para a realização daquele primeiro resultado (1), a 

individualização e identificação da responsabilidade criminal de 

importantes autores dos crimes apurados no presente processo, 
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principalmente com a elucidação dos papéis e responsabilidades 

dos co-denunciados, entre eles LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.  

O segundo resultado (2) também foi garantido de 

forma eficiente pelo ora Colaborador; o detalhamento da divisão 

de tarefas dentro da estrutura desvelada nestes autos, bem como 

no de ações penais análogas anteriores, como a envolvendo o 

terreno do Instituto Lula, ficou demonstrado pelos seus 

depoimentos e e-mails juntados pelo Colaborador MARCELO ODEBRECHT, 

que inclusive demonstraram ausências e imprecisões na colaboração 

de outros colaboradores do próprio GRUPO ODEBRECHT. 

O terceiro (3) foi completamente satisfeito pelo 

GRUPO ODEBRECHT, com a concordância e apoio do colaborador que, 

mesmo preso e afastado das atividades executivas, apoiou e 

colaborou ativamente para que fosse implementado um programa de 

governança e compliance eficiente no âmbito das empresas que 

integram o GRUPO ODEBRECHT, com auditorias independentes, para a 

prevenção de irregularidades de qualquer natureza. Tal fato 

contribui não só para a lisura dos negócios da companhia, mas 

também do ambiente político e da própria administração pública. 

Neste ponto é importante destacar que a postura e atitudes que 

vem demonstrando o Colaborador na busca pela elucidação dos fatos 

tem sido um importante exemplo que pode ser bem aproveitado, 

estando o Colaborador à disposição das autoridades para o que se 

demonstrar necessário. Nesse sentido, mais uma vez o colaborador 

foi além do que lhe é esperado cobrando e dando exemplo a outros 

colaboradores e à empresa leniente Odebrecht na busca da máxima 

efetividade, conforme já havia destacado em interrogatório junto 

a esse MM. Juízo em ação penal conexa: 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim, só para esclarecer, eu mencionei no meu 
depoimento a questão dos erros, omissões, mentiras, obstruções, isso não 
tem nada a ver, nesse assunto específico dessa ação, eu acho que teve 
essa questão que eu espero que o Paulo Melo agora possa esclarecer, eu 
acho que teve depoimentos falhos, que não trouxeram coisas que podiam 
elucidar, que eu acho que esse material elucidou tudo, agora obviamente 
que é o seguinte, no processo agora de minhas conversas, minhas oitivas, 
depoimentos na polícia federal e ao Ministério Público, eu estou 
procurando dentro do possível ir até além do que eu conhecia à época pra 
poder ajudar na identificação de todos esses atos ilícitos, e eu acho 
que é importante, vossa excelência, eu estou falando com todo mundo o 
seguinte, as pessoas precisam virar a chave, quer dizer, as pessoas na 
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hora que saem de um ambiente de defesa para um ambiente de colaboração 
as pessoas precisam estar comprometidas com a verdade, e muitas vezes, 
ao não assumirem suas responsabilidades, elas dificultam a identificação 
dos fatos, então eu acho isso importante, só queria fazer essa declaração 
(trecho de seu interrogatório nos autos da ação penal nº 5063130-
17.2016.404.7000). 

 

O cumprimento do quarto requisito (4) está 

manifesto não só em seu próprio acordo de colaboração, que prevê 

o reconhecimento de responsabilidade penal, o pagamento de multas 

e perdimentos de bens, mas também na estruturação do acordo de 

leniência homologado por esse douto Juízo em que empresas do grupo 

assumiram a responsabilidade de ressarcir prejuízos em ordem 

superior a R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais). 

Além disso, a personalidade do colaborador, a 

natureza das infrações reveladas, as suas circunstâncias, 

gravidade e repercussão social, assim como a relevância, a 

efetividade e repercussão social, judicial e política de sua 

colaboração, impõem, nos termos do acordo firmado com o Ministério 

Público Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a 

concessão dos benefícios nele previstos a MARCELO ODEBRECHT. 

Mas não só. Dada a relevância dos fatos revelados 

a partir da investigação autônoma e do material apresentado pelo 

Colaborador e a máxima efetividade de sua colaboração neste caso, 

bem como na ação penal conexa anterior, que envolvia fatos 

relacionados ao terreno do Instituto Lula, inclusive para além de 

suas responsabilidades e até mesmo suprindo outros colaboradores 

do próprio GRUPO ODEBRECHT, merece o colaborador, nesta 

oportunidade, considerando que o artigo 4º da Lei nº 12.850/2013 

possibilita inclusive a concessão de perdão judicial, a concessão 

de benefícios adicionais em relação à pena privativa de liberdade 

incialmente prevista no acordo. 

De feito, indiscutivelmente a qualidade e 

efetividade da colaboração de Marcelo Odebrecht foram muito além 

do que se poderia esperar inicialmente, tornando aplicável ao 

colaborador redução de pena ainda maior do que aquela incialmente 

prevista no acordo. 
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III.II - MARCELO ODEBRECHT DETALHOU E CORROBOROU AS CHAMADAS 

“FONTES” DA “PLANILHA ITALIANO”: CRÉDITOS DECORRENTES DE 

CONTRAPARTIDAS ESPECÍFICAS E ALOCAÇÕES INTERNAS QUE CONSTITUEM A 

ORIGEM DOS PAGAMENTOS SOLICITADOS POR PALOCCI E MANTEGA (E QUE 

FORAM BASICAMENTE AS ÚNICAS TRATATIVAS INDIRETAS RELACIONADAS A 

LULA COM ENVOLVIMENTO EFETIVO POR PARTE DO COLABORADOR) 

 

Conforme MARCELO ODEBRECHT esclareceu em seu 

interrogatório nos autos da ação penal conexa nº 5063130-

17.2016.404.7000 (juntado no Evento 181, ANEXO5, dos presentes 

autos), as fontes da chamada ”Planilha Italiano” (incluindo também 

a “Pós-Itália”) consistem em um valor aproximado de R$ 300 milhões 

que foram disponibilizados ao longo de 7 anos a ANTONIO PALOCCI e 

GUIDO MANTEGA, interlocutores do Partido dos Trabalhadores no 

âmbito da Presidência da República / Governo Federal, em razão de 

contrapartidas específicas e alocações internas, sem relação com 

contratos da Petrobras: 

Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5063130-17.2016.404.7000, perdão, 
continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor 
Marcelo, eu interrompi pelo tamanho do áudio, mas o senhor pode retomar, 
o senhor estava dizendo que havia contrapartidas específicas, ou melhor, 
teria havido contrapartidas específicas em dois casos, um envolvendo o 
senhor Paulo Bernardo, uma linha de crédito, e outro envolvendo o senhor 
Guido Mantega, no que exatamente? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- No Refis da crise, que eu já relatei, que no 
total montam 114 milhões, e havia mais três créditos no valor de 112 
milhões que aí foram alocações internas minhas definidas com meus 
empresários, no caso BJ e HV, que é Bento Júnior e Henrique Valadares, 
que montam a 112 milhões, que essas alocações eram definidas como 
basicamente em função do quanto eles ocupavam da minha agenda com temas, 
aí é importante dizer, com temas que a outra parte, que aí no caso era 
Palocci e Guido, poderiam avaliar como gerador de recursos. Digamos 
assim, por exemplo, eu tive, durante esse tempo todo teve dois temas que 
ocuparam minha agenda tremendamente, foi o estádio do Corinthians e o 
assunto do etanol, mas eram temas que na verdade era uma dívida moral 
até do governo conosco e, portanto, não eram vistos por eles como nos 
beneficiando, mas na questão, por exemplo, da agenda que eu tinha na 
área de infraestrutura com o Junior, principalmente o tema Prosub, e na 
questão da área de energia que tinha muita disputa, tinha projetos 
grandes, o lado de lá a meu modo de ver e, com certeza, enxergava que 
eram coisas que eles estavam ajudando e poderiam, como ocupavam minha 
agenda, então em uma distribuição interna eu aloquei a esses dois esses 
valores, futuramente, por exemplo, também as alocações internas eram em 
função, quando chegou em 2014, já aí com Guido, aí como naquele momento 
a CNO já estava bancando a campanha de Aécio e de Eduardo, aí eu combinei 
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com a Braskem dela pegar o restante do valor, então tinha, eram alocações 
internas, mas o que eu acho importante é o seguinte, eram alocações 
internas fruto dessa expectativa que se criava de uma agenda ampla, onde 
ou talvez o grande erro, ou talvez o grande equívoco do governo do PT, 
tanto acho que com Lula e com Dilma, foi colocar como interlocutor dos 
empresários para atender, ainda que pleitos legítimos, o Ministro da 
Fazenda e ao mesmo tempo aquele que fazia a arrecadação de campanha, 
quer dizer, é difícil separar as coisas, quer dizer, apesar que eu 
defendo que os temas eu levava para eles eram temas legítimos, é óbvio 
que essa conversa estava contaminada pelo fato de que a pessoa com quem 
eu conversava, ela era a mesma que pedia os recursos e com quem eu 
negociava as arrecadações. 
 
(...) 
 
Defesa:- Certo. Eu não sei se o senhor tem aqui a planilha, o senhor tem 
uma versão aí? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tenho uma versão. 
Defesa:- Aqui fontes, o senhor pode explicar o que é isso, fontes? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A fonte é exatamente o seguinte, essa fonte é 
exatamente o tal dos créditos que eu falei, esses 64 milhões que está 
LM, LM é Luiz Mamere que é responsável pela Odebrecht Internacional, tem 
a ver com aprovação da linha de crédito, foi o tal que o Paulo Bernardo 
solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida específica. BJ que 
é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com algumas despesas alocadas, 
tem a ver com uma alocação interna que eu fiz por uma questão do peso 
que a agenda dele tinha na minha agenda à época com o Palocci e com o 
Guido e um, eu sei que 50 milhões desse foram alocados ao Prosub e os 
outros 50 eu não sei onde o Júnior alocou internamente. Os 50 da BK é 
da Braskem, é o do refis que é contrapartida específica e o 12 foi 
alocação interna HV, é o Henrique Valadares nosso presidente da área de 
energia, que foi feita também alocação interna, fruto do peso da agenda 
dele comigo junto a Palocci e Guido com o sistema da área de energia. 
Defesa:- Certo. Então isso aqui na verdade seria a origem desses 
recursos, é isso? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É exatamente, a origem dos recursos, os 
recursos da planilha Italiano vinham dessas fontes, eles é que pagavam 
a planilha Italiano, ou seja, eles é que tinham compromisso comigo de 
creditar na planilha italiano para eu fazer frente aos pedidos de Palocci 
e Guido. 

 

De fato, os fatos acima mencionados que geraram os 

créditos na “Planilha Italiano” e são as “fontes” dos pagamentos 

autorizados por MARCELO ODEBRECHT já são objeto de Inquéritos 

Policiais e Ações Penais específicas, quais sejam: 

(i) a renegociação da linha de crédito em Angola 

relatada no Anexo 4.1.1 (“LM”: Pagamento de vantagens indevidas 

para aumento de linha de crédito à exportação em Angola em 2010”) 

da sua colaboração (e para a qual o Colaborador já apresentou à 

PGR um total de 105 e-mails como elementos de corroboração 

extraídos de seu computador) é objeto da denúncia oferecida no 

Inquérito nº 4342 do Supremo Tribunal Federal; 
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(ii) Refis da Crise e aprovação de outras Medidas 

Provisórias, relatadas, entre outras nos Anexos 4.1.3 (“BK”: Refis 

da Crise (MP nº 470/2009) - Pagamento de Vantagens Indevidas em 

Contrapartida à Aprovação da MP 470/2009”) e 6.1.1 (“Crédito BRK”: 

Crédito ao PT/Governo Federal pela Aprovação da MP 613/2013 (REIQ) 

-  Pagamentos a Parlamentares para Conversão da MP 613/13 em 

Lei”)(para ambos Anexos o Colaborador já apresentou à PGR, 

respectivamente, 535 e 91 e-mails como elementos de corroboração 

extraídos de seu computador), são objeto do Inquérito nº 4437 no 

Supremo Tribunal Federal e da Ação Penal nº 5033771-

51.2018.404.7000 na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; 

 
 

(iii) Questões relacionadas às agendas dos setores 

de infraestrutura, elétrico e imobiliário, conforme relatado pelo 

Colaborador nos Anexos 4.1.2. (“BJ”: PROSUB - Crédito em 

Contrapartida da Liberação de Recursos do Tesouro Nacional 

Relativos à Obra do PROSUB), 4.1.4 (HV”: área de energia - 

Solicitação de vantagens indevidas pelo PT em contrapartida da 

obra de Belo Monte (“HV” – Henrique Valladares) e 6.1.2 (Crédito 

OR”: Intervenção de Guido Mantega Sobre a Previ: Aquisição de 

Shopping e Torre Comercial no Empreendimento ‘Parque da Cidade’ 

(BMX)”) (para os quais o Colaborador já apresentou à PGR, 

respectivamente, 93, 463 e 32 e-mails como elementos de 

corroboração extraídos de seu computador), que são objeto dos 

Inquéritos nº 4430, 4462 e 4075 no Supremo Tribunal Federal e do 

Inquérito Policial nº 189/2017 na Polícia Federal em São Paulo/SP.  

Esses créditos para a constituição do saldo que 

MARCELO ODEBRECHT administrava com ANTONIO PALOCCI/GUIDO MANTEGA, 

decorrentes de contrapartidas e alocações internas, foram 

detalhadas nos Anexos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 6.1.1 e 6.1.24. 

de seu Acordo (para os quais o Colaborador já apresentou à PGR, 

                                                        
4 Sendo que os créditos relatados nos Anexos 6.1.1 e 6.1.2 referem-se a 
tratativas com Guido Mantega após 2012 (no contexto da Planilha Pos-
Italia), já sem o envolvimento de Antonio Palocci. 
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um total de 2.380 páginas contendo 1.324 e-mails como elementos 

de corroboração extraídos de seu computador): 

Anexo Data Páginas E-mails 
Registros de 

Agenda 
Registros 
de Tasks 

Documentos 
e Planilhas 

4.1.1   144 105 0 0 6 
  12/03/18 128 94     6 
  07/05/18 1 1       
  25/07/18 4 1       
  12/09/18 11 9       

4.1.2   141 94 0 0 0 
  12/03/18 107 71       
  10/04/18 32 21       

  07/05/18 2 2       

4.1.3   1042 535 0 5 0 
  10/04/18 994 501   5   
  07/05/18 14 11       
  12/09/18 34 23       

4.1.4   748 467 0 0 0 
  07/05/18 729 452       
  25/07/18 14 11       
  12/09/18 5 4       

6.1.1   266 91 0 0 0 

  12/09/18 266 91       

6.1.2   39 32 0 0 0 
  05/02/18 33 28       
  28/02/18 6 4       

Total      2.380     1.324                   -            5    6  

 

Nesse sentido, MARCELO ODEBRECHT esclareceu 

detalhadamente cada uma das “fontes” da “Planilha Italiano” no 

primeiro interrogatório dos autos da ação penal 5063130-

17.2016.404.7000(Ev. 1.068, TERMOTRANSCDEP1): 

 

Defesa:- Aqui fontes, o senhor pode explicar o que é isso, fontes? 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- A fonte é exatamente o seguinte, essa fonte é 
exatamente o tal dos créditos que eu falei, esses 64 milhões que está 
LM, LM é Luiz Mamere que é responsável pela Odebrecht Internacional, tem 
a ver com aprovação da linha de crédito, foi o tal que o Paulo Bernardo 
solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida específica. BJ que 
é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com algumas despesas alocadas, 
tem a ver com uma alocação interna que eu fiz por uma questão do peso 
que a agenda dele tinha na minha agenda à época com o Palocci e com o 
Guido e um, eu sei que 50 milhões desse foram alocados ao Prosub e os 
outros 50 eu não sei onde o Júnior alocou internamente. Os 50 da BK é 
da Braskem, é o do refis que é contrapartida específica e o 12 foi 
alocação interna HV, é o Henrique Valadares nosso presidente da área de 
energia, que foi feita também alocação interna, fruto do peso da agenda 
dele comigo junto a Palocci e Guido com o sistema da área de energia. 

Defesa:- Certo. Então isso aqui na verdade seria a origem desses 
recursos, é isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É exatamente, a origem dos recursos, os 
recursos da planilha Italiano vinham dessas fontes, eles é que pagavam 
a planilha Italiano, ou seja, eles é que tinham compromisso comigo de 
creditar na planilha italiano para eu fazer frente aos pedidos de Palocci 
e Guido. 

Assim também o depoimento de HILBERTO SILVA nos 

autos da ação penal conexa nº 5054932-88.2016.4.04.7000 (juntado 

ao Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos): 

Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento, ou nessas conversas com 
Marcelo, ou com outras pessoas, das causas desses pagamentos retratados 
nessa planilha? 

Hilberto Silva:- Não, identificar caso a caso não, mas como as fontes 
tem aqui nomes de executivos da empresa, se o senhor olhar a parte de 
cima dessa planilha, eu com certeza diria que algum benefício feito pelo 
Antônio Palocci para áreas de responsabilidade desses executivos da 
empresa. 

Juiz Federal:- Mas o senhor não sabe então a causa exata? Por que se 
pagava esses valores? 

Hilberto Silva:- Não, sei que é alguma ajuda que ele deu. 

Juiz Federal:- Por que o senhor sabe disso? 

Hilberto Silva:- Porque não ia se abrir um crédito assim simplesmente 
porque... Entendeu? Então o Marcelo dizia: “Olha, abre um crédito aí, 
aumente a fonte em 4 milhões e debite a LM”, LM é Luiz Mamere, na época 
ele era responsável por todos os países da América Latina, exceto 
Venezuela, e Angola. Então algum benefício foi feito para alguns desses 
países que deu pra abrir esse crédito e aumentar o valor de fonte. 

(...) 

Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5054932, continuidade do 
depoimento do senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Senhor 
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Hilberto, o senhor dizia então que era o senhor Marcelo que informava 
para abrir um crédito então, dentro dessa planilha? 

Hilberto Silva:- Era. Eu não sei exatamente o motivo de cada crédito. 

Juiz Federal:- Mas ele relacionava esses créditos a essas siglas aqui, 
LM, BJ, BJ, BK e HV? 

Hilberto Silva:- Que são siglas de executivos da empresa, né. 

Juiz Federal:- O que é LM? 

Hilberto Silva:- Luiz Mameri. 

Juiz Federal:- O que é BJ? 

Hilberto Silva:- Benedicto Júnior. 

Juiz Federal:- Por que tem BJ2? 

Hilberto Silva:- É outro programa, para não confundir, outra ajuda na 
certa, porque senão eu me perdia. 

Juiz Federal:- Perfeito. E BK? 

Hilberto Silva:- Braskem. 

Juiz Federal:- E HV? 

Hilberto Silva:- Á época Henrique Valadares, responsável pela área de 
energia. 

Juiz Federal:- Na planilha que eu tenho aqui, a minha planilha é de 31 
de julho de 2012, tem um crédito total aqui de 200.098, 096... 

Hilberto Silva:- 098, não 96. 

Juiz Federal:- Sua visão está melhor que a minha, então. 

Hilberto Silva:- Não, eu estou de óculos também. 

Juiz Federal:- Perfeito. Isso é reais ou é dólares, ou é... 

Hilberto Silva:- Não, dólar... Não, reais, reais, está aqui em cima 
escrito. 

Juiz Federal:- Reais, tá. Então esses créditos teriam sido abertos a 
pedido todos do Marcelo Odebrecht? 

Hilberto Silva:- Todos a pedido de Marcelo e mandado, autorizado a 
debitar a esses executivos. Porque quando eu criava uma fonte para essas 
pessoas, eu criava um débito para esses outros. 
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Assim também o depoimento de FERNANDO MIGLIACCIO 

na Ação Penal conexa nº 5054932-88.2016.404.7000 (juntado ao 

Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos): 

“Juiz Federal: - Aqui na primeira parte tem essa parte fontes. 

Fernando Migliaccio da Silva: - Sim. 

Juiz Federal: - 'Saldo programa anterior'. O quê que é isso? Da onde 
vinha o dinheiro? 

Fernando Migliaccio da Silva: - É, não, da onde seria debitado 
internamente na empresa, de qual ele ia ser debitado a contrapartida. 

Juiz Federal: - De qual LE, o quê que significa isso? 

Fernando Migliaccio da Silva: - Líder empresarial. Então, por exemplo, 
o LM é um líder, o BJ é outro. A BK é a Braskem e o HV é um outro líder 
empresarial, a época. 

Juiz Federal: - Quem que é LM? 

Fernando Migliaccio da Silva: - É Luiz Mameri. 

Juiz Federal: - Quem que é BJ? 

Fernando Migliaccio da Silva: - Benedicto Junior. 

Juiz Federal: - Por que BJ 2? 

Fernando Migliaccio da Silva: - Não sei se ele tinha... isso é alguma 
coisa que ele tinha com Marcelo. Eu não sei qual era a distinção do BJ. 
Mas é o Benedicto Junior também. 

Juiz Federal: - E HV? 

Fernando Migliaccio da Silva: - HV, ele saiu da empresa. É o Henrique 
Valadares.  

(...) 

Defesa de Marcelo Odebrecht: - Deixe eu lhe fazer uma questão bem 
objetiva. O setor e a planilha 'Italiano' eram coisas distintas, mas 
pagamentos da planilha 'Italiano' ocorriam pelo setor? 

Fernando Migliaccio da Silva: -  Perfeito. 

Defesa de Marcelo Odebrecht: - A planilha 'Italiano' ela tinha como 
fonte alguns dos contratos da Petrobras com a Odebrecht? Até vou fazer 
uma pergunta mais objetiva pro senhor. O senhor tem conhecimento se os 
contratos do líder Márcio Faria eram fontes da receita da planilha 
'Italiano'? 

Fernando Migliaccio da Silva: -  Acredito que não porque o Márcio, a 
maioria da operação dele, era no Brasil e nós não fazíamos geração no 
Brasil. 

 

O próprio ANTONIO PALOCCI, em seu interrogatório nos 

autos da ação penal nº 5063130-17.2016.404.7000, confirmou um dos 

créditos da Planilha Italiano (Ev. 1.077, TERMO1): 

 

Juiz Federal:- Certo. Eu não vou entrar em detalhes de coisas assim que 
não são tão pertinentes ao processo, mas uma questão eu tenho que 
perguntar aqui nessa ação porque o senhor Marcelo Odebrecht declarou 



 

40 
 

isso, ele mencionou que na época da aprovação do Refis da crise em 2009 
teria recebido uma solicitação de 50 milhões reais, salvo engano, para 
que os interesses da Odebrecht fossem atendidos na aprovação dessa 
legislação, mencionou, salvo engano de memória meu, que essa solicitação 
teria vindo do ministro Guido Mantega, mas que o senhor teria 
conhecimento disso, isso aconteceu mesmo? 

Antônio Palocci Filho:- É verdade, aconteceu, aconteceu, o senhor me 
permite? 

Juiz Federal:- Sim. 

Antônio Palocci Filho:- Desculpa lhe ocupar tanto tempo. 

Juiz Federal:- Não, que é isso. 

Antônio Palocci Filho:- Teve dois episódios, um episódio começou com a 
MP 460, a MP 460, acho que o senhor conhece esse assunto... 

Juiz Federal:- Sim. 

Antônio Palocci Filho:- Ela restabeleceu o crédito prêmio, aí o ganho 
das empresas não seria de alguns bilhões, seria de dezenas de bilhões, 
e aí um grupo liderado pelo Marcelo Odebrecht, onde tinha também Benjamin 
Steinbruch, Rubens Ometto, a Votorantim, todas as grandes exportadoras 
do Brasil foram ao congresso pedir para a gente restabelecer esse crédito 
prêmio de IPI. Eu havia lutado contra esse crédito prêmio junto com o 
ministro Luiz Fux na época em que eu era ministro da fazenda, mas o Luiz 
Fux era ministro do STJ, ele era relator desse caso, ele nos ajudou a 
não dar ganho de causa para o contribuinte nesse caso que o imposto já 
tinha sido extinto, já tinha sido extinto, eles queriam o 
restabelecimento de um imposto extinto. Eles me procuraram no Congresso, 
Marcelo Odebrecht em particular porque tinha mais relação comigo, 
insistindo muito, muito, ele fez mais de dez reuniões comigo para que 
aprovassem a MP 460, eu falei umas dez vezes que não votaria a favor; 
essa MP foi votada, nós votamos, nossa bancada votou contra, eu digo, 
doutor, não sou contra negociação com empresa, mas esse caso me pareceu 
escandaloso, uma coisa absurda, eram 200 bilhões envolvidos, então eu 
disse a eles que eu não ia apoiar isso, mas a legislação foi aprovada. 
Ato seguinte, eu fui ao presidente Lula junto com o ministro Guido e 
pedimos que o presidente Lula vetasse, ele vetou, em seguida veio o 
Refis da crise, e nesse meio tempo o STF decidiu que as empresas tinham 
que pagar e não receber, e nesse momento o Marcelo pede a mim, mas eu 
digo “Olhe, você tem que resolver com o Guido” e tal, ele pede 
parcelamento do pagamento, ali já era diferente da MP 460, a MP 460 era 
uma coisa muito mais amena, e ele me disse, o Marcelo na época me disse 
que o ministro Guido havia solicitado 50 milhões para ele, eu não vi o 
ministro Guido solicitar, eu não estive presente, mas o Marcelo de fato 
me falou que houve uma solicitação nessa época de 50 milhões e que ele 
disse, Marcelo, que ele pôs isso na planilha constando como um crédito 
que ele tinha criado para o ministro Guido. 

 

Portanto, referidos créditos, que comprovadamente 

não guardam relação com contratos no âmbito da Petrobras, foram 

basicamente as únicas tratativas indiretas relacionadas a LULA 

com envolvimento efetivo por parte de MARCELO ODEBRECHT. Além 

disso, referidos créditos, tendo gerado os recursos para os 

pagamentos autorizados por MARCELO ODEBRECHT, conforme orientação 



 

41 
 

de ANTONIO PALOCCI e GUIDO MANTEGA, já são objeto de investigações 

e processos específicos.  

 

III.III. MARCELO ODEBRECHT TAMBÉM DETALHOU E CORROBOROU OS USOS 
(PAGAMENTOS, DÉBITOS OU EXAURIMENTOS) DA “PLANILHA ITALIANO” 

Os pagamentos no contexto da Planilha Italiano e 

Pós Itália foram todos relatados por MARCELO ODEBRECHT nos Anexos 

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5, 5.0, 5.1, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 

8.5 de seu Acordo, todos juntados no Evento 1.320, ANEXO2, da 

presente ação penal. 

A propósito, no interrogatório da Ação Penal nº 

5054932-88.2016.4.04.7000 (juntado no Evento 181, ANEXO5, dos 

presentes autos) o Colaborador já havia esclarecido 

minuciosamente cada um dos “usos” da “Planilha Italiano”: 

Juiz Federal:- Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns 
esclarecimentos. Então o senhor mencionou lá 2008, ou melhor, vamos 
nessa planilha aqui, 2008, o senhor mencionou, “Eleições municipais, via 
Feira.” Isso foi aquele primeiro que o senhor acertou? 

Marcelo Odebrecht:- Foi o primeiro, foi 18 milhões. 

Juiz Federal:- 'Feira' é... 

Marcelo Odebrecht:- 'Feira', 'Feira' era o João Santana. Tem algumas 
anotações minhas onde eu me refiro à 'Feira' como campanha presidencial 
da Dilma porque a maior parte é pra João Santana. Mas, na prática, 
'Feira', digamos assim, é João Santana. 

Juiz Federal:- Essas eleições municipais no Brasil? 

Marcelo Odebrecht:- Municipais no Brasil. 

Juiz Federal:- Isso aqui é 8 milhões de reais, é isso? 

Marcelo Odebrecht:- 18, 18 milhões. 

Juiz Federal:- 18, perdão. Nâo vi aqui direito. E depois aqui "Evento 
El Salvador, via Feira". 

Marcelo Odebrecht:- Foi. Aí veio um pedido do Palocci, veja bem, eu não 
sei... o pedido veio dele, ou autorizado por ele, na melhor das 
hipóteses, que era pra fazer um pedido para a campanha do Maurício Funes, 
que era o candidato a presidente, que acabou ganhando, em El Salvador. 
Nós não tínhamos, não temos nada com isso aí, nunca tivemos. 
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Juiz Federal:- Não, não. Não precisamos entrar em detalhes tanto assim. 

Marcelo Odebrecht:- E basicamente foi a razão desse pedido, só para o 
senhor entender como era, é o seguinte: é porque eles diziam que tinham 
alinhamento ideológico e a mulher do candidato era uma das fundadoras 
do PT, ou tinha relação. Então pediram aí cinco... e eu falei: “Olha, 
tudo bem, mas desconto esse valor”. 

Juiz Federal:- Quem pediu ao senhor foi o senhor Palocci? 

Marcelo Odebrecht:- O Palocci. Ou pelo menos autorizou. Se outro pediu, 
ele autorizou. 

Juiz Federal:- Depois, em 2009 aqui: “Solicitado em 2009, via JD, 10 
milhões.” 

Marcelo Odebrecht:- Aí, esses pedidos foi pra... Aí solicitados em 2009, 
via Juscelino Dourado, que era o assessor de Palocci na época. Ele ligou 
pra mim, falou comigo: “Olha, o Juscelino vai acertar lá com o seu 
pessoal 10 milhões de reais.” Aí eu não como esse valor saiu, se saiu 
em espécie, se foi acertado... Eu sei que tinha várias questões, às 
vezes o Juscelino sentava com o meu pessoal, provavelmente, pela época, 
ele pode ter... Provavelmente deve ter sido em espécie pra pagar 
campanha, não sei. Mas foi via Juscelino Dourado, diretamente com a 
equipe de Hilberto. 

Juiz Federal:- Em alguns dos lançamentos aqui das despesas tem lá 
eleições municipais ou tem evento. Mas alguns deles não têm, por exemplo, 
esse em 2009, solicitado em 2009. Não é para eleição ou não sabiam para 
quê que era? 

Marcelo Odebrecht:- Não, quando não tem é porque normalmente essa foi a 
informação que me foi dada. Então, a partir do momento que eu já tinha 
combinado a disponibilização de recurso, o dinheiro era... entre aspas, 
era dele. Ele pedia, autorizava, estava pedindo. Então ele aqui deve ter 
simplesmente dito o seguinte: “Juscelino Dourado vai procurar a sua 
equipe para acertar 10 milhões.”  E ponto. Essa era a informação que 
tinha, a informação que a gente botou. 

Juiz Federal:- Mas esse valor inicial que o senhor mencionou tinha sido 
combinado então para a eleição de 2010? 

Marcelo Odebrecht:- Não, aí foi o que eu falei. Na verdade, eu tinha 
dito o seguinte: “Essa minha relação com você é para a campanha de 2010, 
se você gastar antes é problema seu.” Tanto é assim que o quê aconteceu? 
Quando chegou na eleição de 2010, em si, a gente praticamente não doou. 
Até teve uma questão, que está nas minhas notas lá, que eu explico, que 
é o seguinte: eu até cheguei pra ele, cheguei até para o meu pai e falei 
assim: “Pai, avisa a Lula que ele não vai ver nenhuma doação da Odebrecht 
em 2010, mas é porque, pra ele ter certeza que ele está sabendo, que a 
gente já praticamente doou tudo, antes.” Então, na verdade era isso, 
quer dizer, na minha cabeça, era o meu compromisso com a eleição à 
presidência. Se eles gastavam antes, o problema era deles. 

Juiz Federal:- Entendi. Aí em 2010: “Solicitado em abril e maio de 2010, 
via JD.” A mesma coisa? 

Marcelo Odebrecht:- A mesma coisa. Foi solicitado, via Juscelino 
Dourado, não deu nenhuma informação. Está aí. 
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Juiz Federal:- Aí depois lá: “Evento julho, agosto, setembro, 2010.” O 
que significa essa palavra “Evento” quando se coloca na planilha? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Evento normalmente é eleição. 

Juiz Federal:- Eleição. 

Marcelo Odebrecht:- Na verdade quando não está... Ou seja, é que a pessoa 
ele deve ter dado alguma dica maior. Então ele deve ter dito: “Olha, é 
para eleição”. 

Juiz Federal:- Aí tem lá: “16 mais 4 bônus, no total de 20.” O que é 
bônus? 

Marcelo Odebrecht:- É bônus eleitoral. Provavelmente aí foi 16 por fora 
e 4 via bônus. 

Juiz Federal:- Bônus que o senhor diz é uma doação eleitoral registrada? 

Marcelo Odebrecht:- Registrada. E aí pode ter sido pra qualquer 
candidato do PT, porque meu compromisso era com ele, mas, por exemplo, 
chega na campanha, à presidência ou quem está ao redor da presidência, 
se compromete a apoiar vários candidatos. Então problema dele. Agora, 
pode ter sido pra qualquer candidato, não sei na época informar... 

Juiz Federal:- Então todo pagamento passava pelo senhor Palocci? 

Marcelo Odebrecht:- Todos esses pagamentos aqui eram autorizados por 
Palocci. Para sair daqui tinha que vir autorizado pelo Palocci. 

Juiz Federal:- Entendi. Depois tem lá: “Evento, setembro de 2010, extra, 
assuntos BJ, 900, via bônus PT, via JD.” O senhor pode me explicar? 

Marcelo Odebrecht:- Eu acho que aqui foram pedidos, estou deduzindo pelo 
que está aqui, eu não me lembro, mas no geral era o seguinte, aqui deve 
ter sido, com certeza, o seguinte, eu até comento isso: quando chegava 
na véspera da eleição, em geral por que BJ? Eu e BJ, tinha muitos 
candidatos do PT que a gente não tinha interesse em apoiar que faziam 
pedidos a gente. E a gente fazia o seguinte: “Olha, se você conseguir 
aprovação do Palocci, a gente usa um caixa que a gente tem alinhado com 
o PT como um todo.” Então aqui deve ter sido para atender pedidos de 
outros candidatos do PT que pegaram autorização de Palocci pra fazer uso 
desse meu caixa com o Palocci. É por isso que está “Assuntos BJ.” Quer 
dizer, pedidos que foram feitos a ele. E 900 deve ter sido o bônus 
eleitoral que a gente doou ao PT. Por isso que eu digo que aqui tem 
doação eleitoral legal, quer dizer, por dentro e por fora. 

Juiz Federal:- Mas o que está identificado que seria doação eleitoral 
seria apenas esses registros bônus ou teria outros também? 

Marcelo Odebrecht:- Não, pode ser que nesses assuntos BJ deve ter tido 
algumas, alguns, não sei informar, deve ter tido também. Na época, 
Excelência, eu não me preocupava muito se era... Havia o seguinte, o 
cara autorizava a pagar, se isso era por fora ou por dentro, pra mim não 
era... Eu não acompanhava isso. 

Juiz Federal:- Aí depois “Prédio IL”. O que é, o senhor já mencionou? 
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Marcelo Odebrecht:- Tem esse primeiro menino da floresta. 

Juiz Federal:- Não, vamos deixar o menino da floresta para outra 
oportunidade. 

Marcelo Odebrecht:- O prédio IL foi aquele pedido que eu comentei com o 
senhor. Quer dizer, em meados de 2010 o Paulo Okamotto ou o Bumlai, um 
dos dois fez o primeiro aprouch, mas depois eu conversei com os dois.Veio 
dizer que o Bumlai e o Roberto Teixeira tinham fechado um terreno que 
queriam que fosse a futura sede do Instituto Lula, e queriam que a gente 
comprasse o terreno e doasse. Eu falei: “Olha, eu tinha acertado o valor 
que, em tese, era pra ser doado a toda a estrutura e vocês administravam. 
Vocês não querem, vocês ficam pedindo aos poucos... Se arrancar do 
provisionamento que eu tenho com o Palocci, tudo bem, mas eu tenho que 
pegar autorização dele.” Aí eu fui ao Palocci e disse “Palocci, olha, o 
pessoal está querendo o instituto, tem autorização sua para usar esse 
recurso do IL?” Ele falou: “Sim.” Aí eu abati, fiz a transação, a gente 
comprou o terreno. Até pedi a um amigo meu que prestava serviço também 
para a empresa, de confiança, ele comprou o terreno em nome da empresa 
dele e depois mandou em frente, aí a gente acabou... Uma empresa nossa 
imobiliária comprou o terreno pra fazer um empreendimento imobiliário, 
depois não teve interesse, e aí foi... Porque eles resolveram comprar e 
depois desistiram. Então na verdade foi feito um débito e lá na frente 
tem um crédito. 

Juiz Federal:- Tem um crédito? 

Marcelo Odebrecht:- Ao saldo ‘Amigo’. 

Juiz Federal:- Ao saldo ‘Amigo’, entendi. Daí depois de 2010 continua, 
em 2011... ‘Feira’... Teve outros créditos além daquele primeiro que o 
senhor combinou de 2010? 

Marcelo Odebrecht:- Não, veja bem, os créditos... 

Juiz Federal:- Ah, está em cima. 

Marcelo Odebrecht:- É, os últimos créditos que eu acertei com o... Quer 
dizer, os últimos pedidos dele que já... Créditos meus ou contrapartida 
específica, ou alinhamento interno, foi final de 2009, início de 2010. 
A partir daí, eu nunca mais acertei incremento de valores com o Palocci. 
Quer dizer, o último deve ter sido início de 2010, final de 2009. O que 
houve, sim, ele tinha esse valor disponibilizado por mim e ele passou 
ainda a usar. Então até 2013 ele ainda usava esse valor que estava 
disponibilizado pra ele desde 2009, 2010. 

Juiz Federal:- Entendi. Então, vamos lá, em 2011, “Feira, atendido 3,5 
MM, de fevereiro a maio de 2010, saldo evento”. 

Marcelo Odebrecht:- Com certeza pagamento de contas a pagar da campanha 
de 2010. 

Juiz Federal:- Do ‘Feira’, que o senhor diz, João Santana, né? 

Marcelo Odebrecht:- É, João Santana. 

Juiz Federal:- Depois “Programa OH”. 
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Marcelo Odebrecht:- Ollanta Humala, foi um pedido... 

Juiz Federal:- Não precisa entrar em detalhes também sobre essas 
questões externas aí. Também foi um pedido do Palocci? 

Marcelo Odebrecht:- Também, Ou autorizado por ele. 

Juiz Federal:- Depois: “Feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares”. 

Marcelo Odebrecht:- Um pedido dele para João Santana. 

Juiz Federal:- Esse pagamento fora é relativo a um pagamento no exterior? 

Marcelo Odebrecht:- Aí claramente foi pagamento no exterior, foi 
pagamento... esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no 
exterior. 

Juiz Federal:- O senhor tinha contato pessoal também com o senhor João 
Santana e Mônica Moura? 

Marcelo Odebrecht:- Não, João Santana, eu tive contato com ele num evento 
oficial, não conhecia ele, só tive contato... Mônica eu tive num evento 
social, e aí eu tive, o único contato que eu tive com ela foi em janeiro 
ou fevereiro de 2015, onde a gente tinha identificado já esses depósitos, 
essas contas, como se deu, e aí eu estava tentando convencer ela, como 
estava tentando convencer ao governo, do risco de contaminação da 
campanha da Dilma por esses depósitos no exterior. Quando eu fui falar 
com ela, ela veio pra mim dizendo que tudo aquilo que ela recebeu no 
exterior era relativo a serviços prestados no exterior, que não tinham 
nenhuma relação com a campanha no Brasil. E ela disse que o que recebeu 
no Brasil recebeu em dinheiro E eu até falei: “Mônica, mesmo que seja 
verdade, você não vai conseguir explicar isso quando vier à tona.” Mas 
essa era a versão dela e eu acho até que essa versão dela fez com que 
ninguém no governo Dilma se preocupasse. Então, quando eu alertava todo 
mundo desse risco de contaminação, o pessoal ficava despreocupado. Eu 
acho até porque ela chegava lá e dizia que não tinha risco de 
contaminação, que tinha recebido tudo em espécie aqui no Brasil. 

Juiz Federal:- Mas como que eles sabiam que eles tinham, por exemplo, 
um crédito a receber com a Odebrecht? A Mônica Moura e o João Santana. 

Marcelo Odebrecht:- Não, quando o Palocci, ou futuramente o Guido, me 
autorizava 10 milhões aqui... por exemplo, chegava assim: “Evento 2008, 
Feira, 18 milhões.” Aí o Hilberto ligava ou falava com João e Mônica: 
“O Marcelo acertou com Palocci...”, ou Guido depois, “... esse valor 
para João Santana.” E aí combinavam o recebimento, que podia se dar até 
1 ano depois, porque uma vez que João Santana tinha segurança que ia 
receber, ele depois planejava o recebimento. 

Juiz Federal:- Aí em 2012 tem esse “Programa B”. 

Marcelo Odebrecht:- É, aí já é Brani. 

Juiz Federal:- Branislav Kontic? 

Marcelo Odebrecht:- É, aí substituiu na verdade o Juscelino pelo Brani, 
quando Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia: 
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“O Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses 
recursos.” 

Juiz Federal:- E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci? 

Marcelo Odebrecht:- Falava diretamente comigo... É, o Brani nunca falou 
comigo, no máximo que o Brani vinha, ele falava comigo pra marcar agenda, 
tudo. Se ele queria fazer, ele trazia uma mensagem por escrita de 
Palocci. Ele nunca falava comigo esses assuntos. E aí ele combinava 
esses pagamentos todos. E aí eu não sei aqui a... Porque essa versão é 
mais atualizada, não sei se... 

Juiz Federal:- Sim, sim. Deixa eu dar uma olhadinha... 

Marcelo Odebrecht:- Porque, é aquilo que eu estava dizendo, porque como 
estava lá na... Isso aqui é o seguinte: esse pagamento aqui, essa é a 
versão, por exemplo, que tem aqui... Então, por exemplo, quando vai pra 
cá percebe-se o seguinte, aqui não tem os dois últimos... 

Juiz Federal:- Lançamentos. 

Marcelo Odebrecht:- Lançamentos, que é 1 milhão do ‘Programa B’ e 4 
milhões para doação ao Instituto Lula. Veja que quando sai esses 5 
milhões ele é todo descontado do saldo ‘Amigo’ e não dos outros saldos, 
entendeu? Por isso que eu digo, eu só tenho como afirmar que era isso 
por causa dessa doação do IL e as outras, porque o que saía para o 
programa B era basicamente espécie. Então eu não posso afirmar para onde 
é que ia os recursos do ‘Programa B’. 

Juiz Federal:- Esses valores, tá. Essa planilha o senhor apresentou lá 
na sua colaboração? 

Marcelo Odebrecht:- Apresentei. 

Juiz Federal:- Eu vou promover a juntada dessa planilha aqui, que é de 
31 de março de 2014, “Posição Programa Especial Italiano” e tem alguns 
lançamentos adicionais. 

Marcelo Odebrecht:- Acho que está no relatório posterior da PF também, 
que achou no meu celular. 

Juiz Federal:- E o que foi essa “Doação Instituto 2014”? 

Marcelo Odebrecht:- Foi um pedido que teve, aí eu não sei de onde é que 
nasceu, mas foi provavelmente veio, via Alexandrino, uma relação do 
Instituto (inaudível) com ele. 

Juiz Federal:- Foi abatido do saldo ‘Amigo’? 

Marcelo Odebrecht:- Foi, foi. Foi o único pedido, na verdade, talvez, 
que tenha vindo do Alexandrino, o pedido. Porque o que mais Alexandrino 
e meu pai combinavam, eu avisava a eles que eu tinha esse 
provisionamento, mas eles não usavam. 
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Portanto, na medida em que cada um dos créditos 

da “Planilha Italiano” (assim como os “Usos”) já são objeto de 

apurações específicas em outras instâncias e procedimentos 

(Inquéritos 4342, 4437, 4430, 4462 e 4075 do STF e IPL 189/2017-

SR/DPF/SP...), havendo risco de eventual conflito de competência 

e até mesmo da ocorrência de litispendência, requer, com o intuito 

de preservar a efetividade do acordo de MARCELO ODEBRECHT, bem 

como a integral elucidação e apuração dos fatos e pagamentos a 

eles relacionados, dada inclusive a complexidade e abrangência da 

colaboração prestada, a suspensão do feito em relação a MARCELO 

ODEBRECHT, na forma dos arts. 92 e 93 do CPP. 

Todo o exposto, corroborado por vários 

depoimentos e provas acima, reforça que as únicas tratativas 

indiretas envolvendo MARCELO ODEBRECHT e LULA se deram no contexto 

da Planilha Italiano, sem relação com os contratos da Petrobras. 

Ademais, no caso do Sítio de Atibaia, o máximo que se pode supor 

é que os gastos relativos à reforma estão incluídos naquele débito 

de R$ 15 milhões não especificado definido entre MARCELO ODEBRECHT 

e ANTONIO PALOCCI, para fazer frente a eventuais tratativas entre 

Lula e Emilio Odebrecht. 

Nessa toada, nem mesmo faria sentido imaginar que 

Marcelo Odebrecht teve tratativas indiretas com Lula através de 

Emilio Odebrecht. Isso porque Emilio, além de deter a relação com 

Lula, era o líder de Marcelo, e não o contrário. Portanto, era 

Emilio que orientava Marcelo com relação aos valores acertados 

indiretamente com Lula, via Palocci, e não o contrário. 

Veja-se os seguintes trechos do depoimento de 

EMILIO nos autos da ação penal conexa 5063130-17.2016.404.7000: 

Ministério Público Federal:- Não, neste relacionamento mantido pelo 
senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira 
para campanhas eleitorais do partido dos trabalhadores. 

Emílio Alves Odebrecht:- Houve, houve, como todos os presidentes daqui 
do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda, outra coisa é a maioria 
entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação 
de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por 
longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a 
gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria 
a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa, para ver como nós 
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ajudávamos, e eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis, 
e numa outra época foi o Marcelo, Pedro Novis, e na outra época foi o 
Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender e procurassem 
compatibilizar alguns fatores, por exemplo, evitar de estar fazendo 
discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas, segundo que 
eles efetivamente procurassem negociar, que eu não precisava nem dizer 
porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, 
minimizando esses valores. E que procurassem fazer realmente no tempo 
mais esticado possível, não fizessem nada de vez. Então essas foram as 
orientações, era para encontrar a forma de atender procurando 
compatibilizar esses três vetores. 

(...) 

Ministério Público Federal:- E o Marcelo Odebrecht tinha autonomia para 
tratar com Antônio Palocci sobre temas de dinheiro relacionados a 
financiamentos de campanha? 

Emílio Alves Odebrecht:- Marcelo, autonomia? Ele, como presidente 
executivo, recebendo da minha parte a aprovação prévia, ele só tinha que 
fazer daí para a frente, que era minimizar o valor, era o que ele fazia. 
Isso aí eu posso lhe dizer que fazia e fazia bem. 

 

Tanto assim era que, por vezes, os acertos entre 

Lula e Emílio Odebrecht nem sequer eram comunicados a MARCELO 

ODEBRECHT – ou somente eram informados após o início de sua 

operacionalização -, escapando, em certo momento, ao controle 

estabelecido por meio da subconta “Amigo” no âmbito da chamada 

“Planilha Italiano”. Tal circunstância, inclusive, foi 

precisamente relatada pelo Colaborador em seu interrogatório: 

Juíza Federal Substituta:- Especificamente em relação à reforma do sítio 
de Atibaia, a partir de que momento o senhor soube dessa questão? 

Marcelo Odebrecht:- Eu soube em algum momento, a obra já estava em 
andamento, deve ter sido lá para final de dezembro, em algum momento eu 
soube, eu não sei se por Alexandrino, pelo meu próprio pai ou por alguém 
que eu me encontrei, em algum momento eu soube, no início eu inclusive 
reagi, fui contra por duas razões específicas, eu até reclamei porque 
primeiro eu achava que era uma exposição desnecessária porque seria até 
então, fora a questão que eu já sabia que havia, que eu também tinha me 
posicionado contra, mas que era uma coisa bem antiga, que era o assunto, 
eu até já protocolei um e-mail, que era o assunto do irmão, o apoio ao 
irmão, mas pelo que eu soube era uma coisa bem antiga, fora... E que foi 
renovado, chegou um momento eu acho que acabou, fora essa questão seria 
a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o 
presidente Lula, até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno 
do instituto, o terreno do instituto bem ou mal era para o Instituto 
Lula, não era para a pessoa física dele, e quando eu vi lá, eu soube, 
tinha um bando de gente trabalhando na obra, quer dizer, a dificuldade 
de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era enorme, outra 
coisa, que aí é uma coisa mais pragmática, eu tinha uma discussão com o 
meu pai que o alinhamento que eu tinha com ele era de que tentasse todo 
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acordo que ele fizesse com o Lula passar pelo contexto da planilha 
Italiano, quer dizer, a conta corrente que eu tinha com o Palocci, para 
que a gente não pagasse duas vezes... 

 

III.IV – OS E-MAILS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRARAM 

QUE O COLABORADOR MARCELO ODEBRECHT NÃO TINHA RELAÇÃO DIRETA COM 

LULA E QUE NÃO HOUVE (AO MENOS POR PARTE DO COLABORADOR) 

QUALQUER OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA A LULA, 

DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR CONTA ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER 

DESEMBOLSO DA PLANILHA ITALIANO, GASTOS COM OBRAS DO SÍTIO DE 

ATIBAIA/SP OU DE CONTRATOS DA ODEBRECHT COM A PETROBRAS 

 

O farto conjunto probatório de e-mails sobre os 

fatos objetos desta denúncia demonstram o acima enunciado. 

Importante registrar que o colaborador já juntou 

aos autos desta ação penal, e outras conexas, vários e-mails 

referentes aos Anexos 5 (64 e-mails), 5.1 (41 e-mails), 5.2 (36 

e-mails). Todas estas provas demonstram não apenas a efetividade 

do colaborador, mas a consistência dos fatos por ele relatados, 

inclusive com relação ao fato de que o colaborador não tinha 

relação direta com LULA e que não houve (ao menos por parte do 

colaborador) nenhum oferecimento ou promessa de vantagem indevida 

a LULA, direta ou indiretamente, por conta especificamente de 

qualquer desembolso da Planilha Italiano, gastos com obras do 

Sítio de Atibaia ou de contratos com a Petrobras. 

Entre os e-mails em questão, importante citar os 

abaixo reproduzidos: 
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(E-mail que confirma as três “fontes” da “Planilha Italiano” 
existentes aproximadamente à época da reforma do sítio) 

 

 

(E-mail confirma que: (i) as tratativas com Lula eram feitas por 
Emilio Odebrecht, (ii) o que estava registrado na anotação de 
MARCELO ODEBRECHT e o “pacto de sangue” referido por Palocci, e 
(iii) Lula tinha conhecimento da conta corrente com Palocci e dos 
valores envolvidos) 

Importante ressaltar que com relação ao acordo de 

colaboração de Marcelo, o contexto da relação da Odebrecht com 

Lula e com a Petrobras envolve direta ou indiretamente outros 

temas relatados pelo colaborador e citados nos anexos 2, 3, 4, 

4.1.1 ao 4.2.5, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1.1 ao 6.2.2, 8, 8.1, 8.5, 12, 

13, 17, 18, 19, 20, 22.3 e 22.4, todos estes anexos juntados no 

evento 1.320, e para os quais o colaborador apresentou diversas 

provas de corroboração, incluindo e-mails, anotações de Tasks e 

Agenda, junto à Procuradoria Geral da República. 

Todo este vasto conjunto probatório apresentado 

pelo colaborador elucida e corrobora em detalhes a relação da 

Odebrecht com Lula, e tem sido de alta relevância em vários 
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inquéritos e ações penais ao mesmo tempo que também deixa claro, 

no que tange a esta ação penal especifica, que não houve tratativas 

nem diretas nem indiretas envolvendo Marcelo e Lula com relação 

aos contratos com a Petrobras, que a relação com Lula era de 

responsabilidade de Emílio, e que as tratativas indiretas entre 

Marcelo e Lula, e que supostamente podem caracterizar ilícitos 

estão no contexto de outros temas que são objeto de outros 

inquéritos e ações penais 

Conforme ficou demonstrado nestes autos e nos 

autos de ações penais conexas, a interlocução do ex-presidente 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA junto ao GRUPO ODEBRECHT se dava com 

EMÍLIO ODEBRECHT. As tratativas com LULA eram orientadas e 

conduzidas por EMILIO com o apoio de ALEXANDRINO ALENCAR. No caso, 

MARCELO apenas se encontrava com LULA em alguns eventos 

institucionais, representando a Odebrecht, apenas quando EMILIO 

estava impossibilitado de comparecer: 

- Depoimentos prestados nos autos da Ação Penal conexa nº 5063130-
17.2016.404.7000: 

Ministério Público Federal:- E Alexandrino Alencar, que posição que ele 
ocupava no grupo Odebrecht? 

Emílio Alves Odebrecht:- Em que período? 

Ministério Público Federal:- Nesse período posterior a 2002. 

Emílio Alves Odebrecht:- Nesse período depois de 2002. Olha eu não 
saberia com precisão, mas ele estava, se eu não me engano, na Braskem, 
nos quadros da Braskem, e era da área de desenvolvimento de negócios. 
Posteriormente ele saiu da Braskem, eu acho que ele saiu da Braskem e 
ingressou na Odebrecht. 

Ministério Público Federal:- Ele prestava apoio a todas empresas? 

Emílio Alves Odebrecht:- Não, não foi, eu não saberia lhe dizer se ele 
prestava apoio a todas empresas. Eu sei que ele, no período do presidente 
Lula, era com quem eu tinha para poder me ajudar a marcar encontro, 
marcar audiências e etc., era a pessoa de minha relação que eu procurava 
utilizar com essa finalidade. 

(...) 

 
Ministério Público Federal:- Especificamente em relação ao período a 
partir de 2002 em que o senhor estava no conselho de administração da 
Odebrecht S/A, o senhor realizou reuniões com então presidente da 
república Luiz Inácio Lula da Silva? 
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Emílio Alves Odebrecht:- Sim, várias reuniões. 
Ministério Público Federal:- Quem o acompanhava nessas reuniões? 
Emílio Alves Odebrecht:- De um modo geral era sozinho. Na época em que 
ele era presidente, era sozinho. 
Ministério Público Federal:- Marcelo o acompanhava? 
Emílio Alves Odebrecht:- Ninguém. 
Ministério Público Federal:- Marcelo tinha interlocução com o presidente 
Lula? 
Emílio Alves Odebrecht:- Que eu saiba não, até porque ele tinha, um 
tinha reservas sobre o outro. 
 
(...) 
 
Defesa:- Obrigado. Obrigado Excelência, boa tarde, senhor Emílio. 
Emílio Alves Odebrecht:- Boa tarde. 
Defesa:- Senhor Emílio. 
Juiz Federal:- Doutor, pela defesa de quem? 
Defesa:- Marcelo Odebrecht. Senhor Emílio, o senhor pode confirmar que 
Marcelo não detinha relacionamento além do institucional com o ex-
presidente Lula? 
Emílio Alves Odebrecht:- Marcelo? 
Defesa:- Isso. 
Emílio Alves Odebrecht:- Nenhum, eu acho que nem institucional. Não 
tinha relação nenhuma com o presidente. 
Defesa:- Marcelo, o senhor sabe se alguma vez ele acertou qualquer 
pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com o ex-
presidente Lula? 
Emílio Alves Odebrecht:- Marcelo, ah, esqueça. 
 

(Ev. 717, TERMOTRANSCDEP3) 
 

 
 

 
Defesa: - Obrigado Excelência. Boa tarde senhor Alexandrino. 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - Boa tarde. 
Defesa: - Senhor Alexandrino. 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - O senhor é? 
Defesa: - Advogado do Marcelo Odebrecht. 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - Ah, obrigado. 
Defesa: - Senhor pode confirmar que Marcelo Odebrecht não detinha 
relacionamento além do institucional com o presidente, com o ex-
presidente Lula? 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - Ah, sem dúvida nenhuma, o 
relacionamento era com Emílio Odebrecht. 
Defesa: - O senhor tem conhecimento se Marcelo alguma vez acertou 
qualquer pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com 
o ex-presidente Lula? 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - Que eu tenha conhecimento nenhum. 
Defesa: - Dentro da relação mantida entre os senhores, se Marcelo 
Odebrecht tivesse feito qualquer das situações acima, algum acordo, ele 
teria comentado com o senhor Emílio Odebrecht ou com o senhor? 
Alexandrino de Salles Ramos Alencar: - Provavelmente sim. 
 

(Ev. 717, TERMOTRANSCDEP1) 
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Juiz Federal:- Nesse mesmo evento 928 o ministério público juntou aqui 
no anexo 7, anexo 8, anexo 10, anexo 13, eu vou lhe passar aqui, diversas 
agendas, não sei se isso é do senhor ou não é do senhor. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Isso é do meu pai. 
Juiz Federal:- Ah, isso é do seu pai? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É do meu pai. 
Juiz Federal:- Então o senhor pode... 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A relação com o Lula... 
Juiz Federal:- Era o seu pai. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Era o meu pai. Eu tinha uma relação ruim com 
o Lula. 
 

(Ev. 1.086, TERMO1) 
 
 

 
- Depoimentos prestados nesses autos: 
 
Marcelo Odebrecht:- Eu assumi a Construtora Norberto Odebrecht como LE, 
que era o líder empresarial que a gente chama, em 2002, fiquei como LE 
até final de 2008, e assumi como diretor presidente da Odebrecht S/A em 
2009, especificamente no caso da Braskem eu assumi como presidente do 
conselho em agosto de 2008. 
Juíza Federal Substituta:- Por conta dessas atribuições o senhor chegou 
a ter contato próximo com o ex-presidente da república em algum momento? 
Marcelo Odebrecht:- Tinha alguns contatos institucionais, a relação 
próxima era de meu pai, que usava mais Alexandrino para esse contato, 
eventualmente em obras, inauguração de obras, quando meu pai não podia 
ir, ou algumas viagens com o presidente, eu tive sim alguns contatos, 
mas sempre no que tange a mim institucional com ele. 
 

(Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2) 
 

 
 

Defesa:- Senhor Gilberto, qual era a função que o senhor desempenhava 
no decorrer dos dois mandatos presidenciais do ex-presidente Lula? 
Gilberto Carvalho:- Eu era chefe do gabinete pessoal do presidente da 
república. 
Defesa:- Quais eram as atividades especificamente que o senhor exercia 
nessa condição? 
Gilberto Carvalho:- Fundamentalmente eu cuidava da confecção da agenda 
presidencial, do planejamento desta agenda, mas também da execução desta 
agenda, para que ocorresse adequadamente, recebia as pessoas que iam 
falar com o presidente, levava-as até o gabinete, para além disso eu 
também realizava toda uma assessoria de informação ao presidente da 
república de modo que ele tivesse informação sobre a pauta que a pessoa 
que fosse falar com ele queria trabalhar com ele, queria cuidar com ele, 
também eu era encarregado do chamado departamento histórico da 
presidência, onde a gente acumulava toda a correspondência, todos os 
presentes, todo o acervo presidencial estava sob o nosso cuidado, também 
eu era responsável pela logística de segurança e transporte do 
presidente, era uma supervisão eu (inaudível) por ela também, então era 
uma supervisão sobre várias áreas, cada uma delas tinha naturalmente o 
seu responsável, essa era a minha função, e eventualmente também eu 
recebia pessoas no lugar do presidente, quando ele não podia receber 
delegava a mim também muitas vezes essa tarefa e eu fazia naturalmente 
uma triagem daqueles que queriam falar com o presidente Lula. 
Fundamentalmente eram essas as atribuições. 
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Defesa:- Excelente, muito obrigado. Senhor Gilberto, quem eram os 
diretores executivos da empresa Odebrecht que mantinham relações mais 
diretas com o ex-presidente dentro dessa agenda? 
Gilberto Carvalho:- Bom, fundamentalmente quem tinha contatos com o 
presidente Lula era sobretudo o senhor Emílio Odebrecht, e havia o senhor 
Alexandrino Alencar que fazia uma espécie de ponte, toda vez que o doutor 
Emílio queria falar com o presidente quem vinha falar comigo para 
apresentar a demanda da audiência era o senhor Alexandrino Alencar, 
muito raramente, muito raramente o senhor Marcelo Odebrecht, pelo menos 
no tempo em que eu estava, nos oito anos em que estive lá, que eu me 
lembre são essas três pessoas desta empresa que tinham contato com o 
presidente. 
Defesa:- Alguma vez o senhor Marcelo Odebrecht manteve reuniões da agenda 
com o senhor ex-presidente isoladamente, sozinho, apenas ele? 
Gilberto Carvalho:- Olha, eu não me recordo, provavelmente não, 
provavelmente, eu não tenho certeza porque lá se vão muitos anos, mas 
que eu me lembro certa frequência, certa regularidade, quem fazia o 
contato da empresa no tempo da presidência era o senhor Emílio Odebrecht. 

 
 

(Evento 816, TEMROTRANSCDEP1) 
 
 
 

Defesa:- Muito obrigado pela sua presença, vou procurar ser bem breve. 
Doutor Newton, desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht? 
Newton Sérgio de Souza:- Bom, eu trabalhei ... eu saí do Banco Mundial 
em 1988, diretamente para a Odebrecht, em Salvador, quando ela iniciava 
um processo de diversificação empresarial, saindo da engenharia. 
Trabalhei essencialmente durante todo esse tempo de 1988 até hoje na 
Holding Odebrecht SA, com concentração muito forte nas áreas de 
diversificação, e principalmente com muita ênfase na formação da Braskem. 
Em 2014, iniciei um processo de transição, já deixando a condição de 
executivo, e voltei o a assumir a posição de CEO, quando houve os eventos 
de 19 de junho, com a prisão do Marcelo. Nesse período, de lá pra cá, 
até maio de 2017, conduzi todo processo de mudança necessária, por conta 
de tudo que se passou na organização, e trouxe ela até aqui. Então a 
minha carreira foi essa. 
Defesa:- Qual foi a sua relação hierarquia com o Marcelo durante esse 
tempo? 
Newton Sérgio de Souza:- Eu trabalhei com Marcelo numa formação da 
BRASKEM, nos idos de 2001, 2002, principalmente na época da privatização 
da Copene, depois disso nos distanciamos, porque eu continuei na holding 
e ele se dedicou à engenharia, depois disso continuei na holding, em 
2002 a holding passou a ser liderada por Pedro Novis, e  ele me pediu 
que eu continuasse na equipe e eu continuei com o Pedro Novis até 2008, 
final de 2008, quando o Marcelo assumiu a presidência da holding. Naquele 
momento eu já pensava em sair, mas de novo ele me pediu que eu continuasse 
na condição de apoio, sempre responsável pela área jurídica da holding, 
dedicado muito mais aos assuntos dos outros negócios fora da área de 
engenharia e construção. Então Marcelo foi meu líder de praticamente 
2009 até o evento de, de, até o final de 2014. 
Defesa:- Quem na Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente Lula? 
Newton Sérgio de Souza:- É sabido, o próprio Emílio já admitiu isso nos 
seus relatos, que a relação com a presidência Lula era do Emílio. 
Defesa:- Em algum momento, seja no tempo dos fatos, ou mesmo durante as 
apurações para celebração do acordo, o senhor tomou conhecimento de 
eventual envolvimento de Marcelo em tratativas diretamente com o ex-
presidente Lula? 
Newton Sérgio de Souza:- Não, eu nunca tomei conhecimento de nenhuma 
tratativa do Marcelo com o ex-presidente Lula, em nenhuma circunstância. 
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Defesa:- Se tivesse havido alguma tratativa, diretas ou indiretas, 
envolvendo o presidente Lula, até por sua experiência junto ao grupo e 
nas relações com Marcelo e Pedro Novis como diretores-presidentes da 
Odebrecht, Marcelo as conduziria sem dar ciência ao Doutor Emílio 
Odebrecht? 
Newton Sérgio de Souza:- Não creio, pela forma como se estruturou, e 
como eram essas relações chamadas político-estratégicas, a relação com 
o presidente Lula era do Emílio, e portanto, imagino que se Marcelo 
tivesse feito alguma coisa, ele teria comunicado. 
 

(Evento 1133, TERMOTRANSCDEP6) 
 
 

Defesa:- Bom, senhor Pedro, então eu só vou fazer algumas perguntas 
complementares, e eu vou deixar de fazer três perguntas, que eu só vou 
consignar rapidamente para depois buscar naquele depoimento, que era 
desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht, quais os programas 
o senhor desempenhou desde 1990 e qual a sua relação hierárquica com 
Marcelo durante todo esse tempo. Isso já foi respondido lá, então eu já 
vou passar para a próxima pergunta. Quando que Marcelo Odebrecht 
substituiu o senhor? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- O Marcelo me substituiu ... o processo 
caminhou de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Em agosto de 2008, ele me 
substituiu na presidência do conselho da BRASKEM. Portanto, a partir 
daí, assumiu a responsabilidade de coordenar a empresa BRASKEM. E a 
partir de janeiro de 2009, ele me substituiu na presidência da holding 
Odebrecht SA, e portanto na gestão e na condução de todos outros negócios 
da organização Odebrecht. 
Defesa:- Quem dentro da Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente 
Lula? O senhor saberia dizer? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Sim, o doutor Emílio Odebrecht era a pessoa 
que tinha relação pessoal com o presidente Lula, e na grande maioria das 
vezes era quem se reunia com o presidente  para tratar de temas do 
interesse da organização. Eu fui presidente da Odebrecht durante  sete 
anos, e salvo uma vez em que participei de reunião de trabalho, junto 
com doutor Emilio, com o presidente Lula, em nenhum outro momento eu 
estive com ele. Então, do mesmo modo, na gestão de Marcelo, a partir de 
2009, eu já me adianto para comentar que era assim também que o processo 
funcionava. Os temas de interesse da organização eram tratados por mim, 
por doutor Emílio, eventualmente por Marcelo e por doutor Emílio, e era 
doutor Emílio que tinha relação com o presidente. 
Defesa:- Então o senhor nunca tomou conhecimento de Marcelo ter tido 
relações direto com presidente Lula? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, nunca tomei. 
Defesa:- Nas relações da empresa Odebrecht com o Presidente Lula, Marcelo 
conduziria qualquer informação sem dar ciência à Emílio Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Desculpe, eu não entendi a pergunta. 
Defesa:- Em eventuais relações que a empresa Odebrecht teria com o 
presidente Lula, se Marcelo desse alguma decisão nesse sentido, ele 
deixaria de comunicar o senhor Emílio Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Relações com o Presidente Lula ... relações 
com o governo são uma coisa, relações com o presidente Lula são relações 
pessoais. Então, relações com o presidente Lula, não. As relações eram 
sempre através do doutor Emílio. As relações com o governo eram através 
das estatais, dos ministros, aí, os contatos que nós todos tínhamos não 
eram privativos do doutor Emílio. Mas com o presidente Lula era o doutor 
Emílio. 
Defesa:- Tá, no período que o senhor foi diretor presidente da Odebrecht, 
em algum momento Marcelo levou ao seu conhecimento, enquanto seu 
liderado, alguma tratativa direta ou indireta envolvendo ele e o 
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presidente Lula, ou mais especificamente, em relação a contratos com a 
Petrobras? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, não, tanto eu, quanto Marcelo, 
eventualmente encontrava o presidente Lula em ocasiões públicas, 
solenidades, inaugurações, visitas, mas reuniões de trabalho nem eu tive 
-  exceto uma como eu já comentei - e não me consta que o Marcelo tenha 
tido uma. 
 

(Evento 1133, TERMOTRANSCDEP5) 
 
 

 
Defesa:- Em algum momento o senhor conversou com o ex-presidente Lula 
sobre essa questão de Sítio de Atibaia?  
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não. 
Defesa:- Ele fez alguma solicitação ao senhor sobre obras de Atibaia? 
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não. 
Defesa:- O senhor ofereceu a ele diretamente alguma obra em Atibaia? 
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não, o contato do presidente Lula na 
Odebrecht era o doutor Emílio e o Alexandrino, ele nunca conversou 
comigo. 
 

(Evento 1325, TERMOTRANSCDEP2) 
 
 
 

A propósito, o próprio EMILIO ODEBRECHT 

apresentou declaração no Ev. 1.034 que confirma o acima exposto: 
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Em verdade, a relação indireta de MARCELO com 

LULA estava limitada à interlocução com ANTONIO PALOCCI, conforme 

orientação que havia desde a época de PEDRO NOVIS, antecessor de 

MARCELO. Importante ressaltar que à época em que se iniciaram os 

contratos objeto desta denúncia o principal interlocutor junto a 

Antonio Palocci ainda era Pedro Novis5: 

Ministério Público Federal:- Só mais um esclarecimento adicional, o 
senhor disse que, no seu depoimento ratificado, que Palocci foi indicado 
pelo próprio ex-presidente Lula para tratar de assuntos relativos a 
pagamentos de campanha, que eram efetuados pelo setor de operações 
estruturadas, foi o ex-presidente Lula que indicou Palocci como 
interlocutor junto à Odebrecht diretamente ou foi intermédio de Emílio 
Odebrecht? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Foi por intermédio do doutor Emílio, o 
doutor Emílio me comunicou que o então candidato Lula havia designado o 
futuro ministro Palocci pra tratar dos recursos, da arrecadação dos 
recursos de campanha, e o doutor Emílio me designou para tratar com o 
futuro ministro Palocci do assunto. 

Ministério Público Federal:- E com relação a essa forma, a essas 
tratativas, o senhor está ratificando o seu depoimento anterior? 

                                                        
5 Marcelo Odebrecht só substituiu Pedro Novis como Diretor Presidente da 
Odebrecht S.A e como principal interlocutor junto a Antonio Palocci em 
2009. 
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Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Sim, senhora. 

 

No mesmo sentido, o depoimento de PEDRO NOVIS na Ação 

Penal nº 5054932- 88.2016.404.7000: 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Em algum momento Marcelo Odebrecht teria 
solicitado ao senhor, na condição de seu liderado, alguma ação política 
junto, especificamente, ao senhor Antonio Palocci ou a outro qualquer 
agente público ou político, relativamente a contratos do grupo Odebrecht 
com a Petrobras? 

 
Pedro Novis:- No  período que eu fui presidente da holding, eu tinha 
frequentes contatos com o Ministro Palocci, depois com o Deputado 
Palocci, por conta de temas de interesse da organização. Por exemplo, 
questões de aquisição de empresa de negócios que interessavam à Braskem, 
à área petroquímica, solicitações para que se acelerassem determinados 
financiamentos a exportação de serviços, o programa das Parcerias Público 
Privadas, em que nós procuramos também contribuir com essa legislação. 
E, eventualmente, Marcelo me pedia, e algumas vezes até me acompanhou 
em contatos junto ao Ministro Palocci, no sentido de discutir, receber 
orientações sobre algum tema do interesse da construtora. Em nenhuma 
dessas vezes nem me pediu, nem eu assisti ele falar com o Ministro 
Palocci sobre assuntos relacionados a obras e serviços da Petrobras. 

 

Essa interlocução, no que tange a solicitações de 

apoio financeiro, se dava no contexto da “Planilha Italiano” e 

era referendada por EMILIO ODEBRECHT e LULA. Veja-se os seguintes 

trechos do depoimento de EMILIO, nos autos da ação penal conexa 

5063130-17.2016.404.7000 (juntado no Evento 181, ANEXO5, dos 

presentes autos): 

Ministério Público Federal:- E nessa relação estabelecida com o então 
presidente Lula, o senhor pedia que o grupo Odebrecht, ele lhe pedia que 
o senhor ajudasse, o grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em 
campanhas eleitorais do partido dos trabalhadores? 

Emílio Alves Odebrecht:- Neste momento? 

Ministério Público Federal:- Não, neste relacionamento mantido pelo 
senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira 
para campanhas eleitorais do partido dos trabalhadores. 

Emílio Alves Odebrecht:- Houve, houve, como todos os presidentes daqui 
do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda, outra coisa é a maioria 
entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação 
de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por 
longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a 
gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria 
a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa, para ver como nós 
ajudávamos, e eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis, 
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e numa outra época foi o Marcelo, Pedro Novis, e na outra época foi o 
Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender e procurassem 
compatibilizar alguns fatores, por exemplo, evitar de estar fazendo 
discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas, segundo que 
eles efetivamente procurassem negociar, que eu não precisava nem dizer 
porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, 
minimizando esses valores. E que procurassem fazer realmente no tempo 
mais esticado possível, não fizessem nada de vez. Então essas foram as 
orientações, era para encontrar a forma de atender procurando 
compatibilizar esses três vetores. 

(...) 

Ministério Público Federal:- E o Marcelo Odebrecht tinha autonomia para 
tratar com Antônio Palocci sobre temas de dinheiro relacionados a 
financiamentos de campanha? 

Emílio Alves Odebrecht:- Marcelo, autonomia? Ele, como presidente 
executivo, recebendo da minha parte a aprovação prévia, ele só tinha que 
fazer daí para a frente, que era minimizar o valor, era o que ele fazia. 
Isso aí eu posso lhe dizer que fazia e fazia bem. 

Ministério Público Federal:- Então quem levava a Palocci as 
reivindicações para o partido era o presidente Lula, em termos de 
pagamentos para campanha? 

Emílio Alves Odebrecht:- Eu não saberia lhe dizer, eu apenas eu sei que 
ele indicava o Palocci, na maioria das vezes foi o Palocci, e eu indicava 
o Novis ou o Marcelo. A partir daí, porque sempre a melhor forma que eu 
tenho de avaliar um empresário nosso, é eu saber a satisfação do cliente, 
se ele não reclama, se ele não reclama é porque tudo funcionou. Pode não 
ter sido da melhor forma como ele gostaria, mas atendeu, de uma forma 
ou de outra. Então se não vinham reclamações, então sem dúvida nenhuma, 
então esse assunto era algo que morria por ali mesmo. Então ele sentava 
com os dois interlocutores, o da minha parte e o da parte do presidente 
e resolvia. Agora como era essa colocação do presidente com o 
interlocutor dele, eu não sei. 

Ministério Público Federal:- Certo, o senhor em depoimento também, é o 
termo de depoimento 4, evento 541 vídeo 1, o senhor disse: "...eu me 
lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo que o pessoal estava 
muito ganancioso, queria que eu falasse com Lula, e eu fui a ele e disse: 
'chefe eu sei que um', isso eu me lembro como se fosse hoje, 'eu sei que 
o meu pessoal está querendo o mínimo e o seu pessoal está querendo o 
máximo, faça um trabalho com seu pessoal que eu vou fazer com o meu, 
para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão procurando 
compreender que um precisa se aproximar do outro'...", o senhor confirma 
essa sua fala? 

Emílio Alves Odebrecht:- Esse precisa, um precisa negociar com o outro, 
é falei, isso tudo que foi colocado aí, estou de pleno acordo, é 
exatamente isso que eu disse. 

Ministério Público Federal:- O senhor nesse vídeo falou que eles tinham 
uma postura de jacaré e agora estão tendo de crocodilo, o senhor pode 
explicar essa sua, esse diálogo e essa sua afirmação? 

Emílio Alves Odebrecht:- Foi uma forma de eu expressar o maximizar e o 
minimizar. Eu tenho consciência que o meu pessoal queria o quê? Não dar 
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nada, e os outros precisavam, os partidos precisavam. Então esse modus 
faciendi, é como eu cheguei para ele, foi o único momento, mas não 
falamos em valores, "Olha precisamos fazer um trabalho conjunto, faça 
com seu pessoal, e eu vou fazer com o meu pessoal, para que eles encontrem 
uma forma de se ajustar. Porque como está, um está querendo o máximo e 
um está querendo o mínimo, e os pedidos cada vez mais, pela necessidade, 
eram ansiedade de jacaré e passou a ser de crocodilo. É o que estão me 
trazendo". Então essa foi a colocação que eu fiz. 

Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de que Marcelo 
Odebrecht mantinha uma conta corrente administrada por Antônio Palocci? 

Emílio Alves Odebrecht:- Olha, eu não sei se era conta corrente, o que 
era, mas que ele tinha algum controle tinha, porque se era algo que era 
pago no tempo, ele devia ter esse controle, quer dizer essa... 

Ministério Público Federal:- Como funcionava esse controle? 

Emílio Alves Odebrecht:- Não sei como funcionava. Não sei como 
funcionava, o que eu sei é que eu orientei ele, essa era uma das coisas, 
de não dar para nenhum partido nada de vez, que fosse dado no tempo. 
Para ser dado no tempo ajudas às campanhas, aos partidos, eu pedia que 
sempre isso fosse atendido. E aí, para isso, tem quer ter um controle. 

Ministério Público Federal:- E seu filho dizia, Marcelo Odebrecht lhe 
dizia que estava creditando valores por conta dessa conta corrente 
mantida com o Palocci? 

Emílio Alves Odebrecht:- Olha, se ele em algum momento ou outro me 
comentou, não era minha preocupação e nem era preocupação dele. De um 
modo geral não, ele tinha autonomia para essas coisas, já tinha recebido 
o meu sinal verde para ele negociar o valor global e botar no tempo. 
Isso ele já tinha, a forma de fazer isto no tempo, como ele controlava 
isso, eu não saberia lhe dizer. 

 

Apesar do colaborador não poder afirmar, as 

tratativas de seu pai com LULA, inclusive ao referendar os valores 

da Planilha Italiano e o tal pacto de sangue citado por PALOCCI, 

podem ter envolvido de algum modo interesses envolvendo a 

Petrobras. Isso fica evidente nos depoimentos abaixo: 

Ministério Público Federal:- Certo. Eu prossigo, então, e a Petrobras 
era então uma grande cliente do grupo Odebrecht? 
 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A Petrobras era uma grande cliente nossa, 
inclusive eu digo o seguinte, eu gosto de dizer, assim, por exemplo, a 
Petrobras não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não 
estava como fonte da planilha Italiano, perfeito? Agora, veja bem, meu 
pai mesmo já disse que eu reclamava dos valores altos que eram pedidos 
por Palocci, segundo ele mesmo disse no depoimento dele, e que ele ia 
pra Lula, que ele disse até que o pessoal saía de boca de jacaré pra 
boca de crocodilo, e ele acabava referendando esses valores, quando ele 
referendava esses valores, com certeza, ele levava em consideração os 
resultados da Petrobras, então, então quer dizer, não é uma coisa 
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explícita, mas está lá com certeza, se ele referendava com o Lula, eu 
sei que a Petrobras fazia parte da agenda dos dois, ele referendava o 
valor e obviamente a Petrobras estava no escopo; é difícil, porque, eu 
digo o seguinte inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o 
governo que talvez se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos 
com a Petrobras é muito provável que, apesar de não ter um vínculo 
direto, talvez a gente não tivesse dando esse montante de contribuição, 
porque de fato era praticamente a única área que gerava resultado dentro 
do governo. 
 
(...) 
 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Veja bem, a Petrobras sempre foi uma relação 
muito complicado do ponto de vista das empresas e ela era muito fechada, 
por exemplo, eu sempre tive um entendimento de que na Petrobras não 
adiantava você vir por cima, quer dizer, as equipes tinham que construir 
a relação com o corporativismo da Petrobras, então tanto é assim que, 
por exemplo, a Petrobras não fazia parte da minha agenda com o Palocci 
e Guido porque eu não acreditava na eficácia deles em relação à 
Petrobras, quer dizer, a Petrobras tinha que ser resolvido pelos meus 
executivos, diferentemente até de meu pai, de Pedro Novis, por exemplo, 
ele veio aqui, ele e Pedro costumavam colocar na agenda deles com Lula 
muita questão Petrobras, eles tinham uma visão nesse ponto diferente. 
Bom, de qualquer maneira o Paulo Roberto, o Paulo Roberto... Não sei se 
eu falo aqui do Duque também, falo? 
 
Juiz Federal:- Sim. 
 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Pronto, o Paulo Roberto, o Duque e o Gabrielli, 
de certo momento, eles, a Petrobras sempre foi antes do governo Lula 
muito hermética em relação a atender os interesses políticos que visavam, 
por exemplo, priorizar empresas nacionais, priorizar investimentos, e 
aí esses três de certo modo conseguiram, até para atender aos interesses 
políticos, mas esses três conseguiram compatibilizar, ou seja, 
administrar a casa e ao mesmo tempo atender aos interesses políticos, 
quer dizer, de fato nunca, pelo menos eu não tinha essa experiência, mas 
o pessoal dizia, nunca antes tinha tido uma influência, um loteamento 
político tão forte dentro da Petrobras, quanto começou a ter no governo 
do PT, então você passou a ter, digamos assim, para os meus executivos, 
eu aqui estava no fundo defendendo, era muito mais fácil você se 
relacionar com um diretor do que, ao atender o interesse político dele, 
você ter as portas abertas, ele estar aberto, quer dizer, então no fundo, 
e também não adianta você pegar uma pessoa externa, querer botar como 
diretor da Petrobras, porque também o cara é expurgado, então eles 
conseguiam administrar a casa, como chamavam, e conseguiam fazer essa 
ponte de ter a interferência política, que era conveniente para os meus 
executivos. 
 
Juiz Federal:- Nesse mesmo evento 928 o ministério público juntou aqui 
no anexo 7, anexo 8, anexo 10, anexo 13, eu vou lhe passar aqui, diversas 
agendas, não sei se isso é do senhor ou não é do senhor. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Isso é do meu pai. 
Juiz Federal:- Ah, isso é do seu pai? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É do meu pai. 
Juiz Federal:- Então o senhor pode... 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A relação com o Lula... 
Juiz Federal:- Era o seu pai. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Era o meu pai. Eu tinha uma relação ruim com 
o Lula. 
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(...) 
 
 
Ministério Público Federal:- O senhor já disse aqui, mas só para fins 
de confirmação, o seu pai disse nesta ação penal que ele levava ao 
presidente Lula assuntos de interesse do grupo Odebrecht e levava 
demandas feitas pelo senhor? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Ele levava, sempre meu pai se reunia com o 
Lula, assim como eu fazia com Palocci, com Guido, com Dilma, nós tínhamos 
o hábito de perguntar para todos os nossos executivos quais eram os 
temas que estavam em discussão, seja demanda, seja pleito, seja qualquer 
tipo de assunto que fosse importante, e quando meu pai se reunia com 
Lula eu atualizava ele de qualquer tema em discussão ou que eu precisasse 
do apoio eventualmente dele. 
 
 

(Ev. 1.068, TERMOTRANSCDEP1 da ação penal nº 5063130-
17.2016.404.7000) - juntado no Evento 181, ANEXO5, dos presentes 

autos) 
 
 
 
 
Ministério Público Federal:- E a respeito dessas reuniões realizadas 
pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor levava pleitos de 
Marcelo Odebrecht? 
Emílio Alves Odebrecht:- Repare, eu construí as minhas agendas pautado 
nas provocações que eu recebia dele e de outros líderes empresariais. 
Eu construí a minha agenda que algumas delas, algumas não, praticamente 
todas que eu pude resgatar foram encaminhadas à Procuradoria. Eram 
agendas que eu construía baseado em solicitações, seja de Marcelo, seja 
de outros líderes empresariais. Eu fazia a triagem e levava aquilo que 
eu achava que devia levar. 
 
(...) 
 
 
Juiz Federal:- O senhor mencionou também, e aqui eu não sei se ficou 
claro para mim, o senhor mencionou que o senhor daria um sinal verde em 
relação a um valor global, que daí seria negociado, por exemplo, pelo 
senhor Marcelo, pelo senhor Pedro Novis, foi isso ou eu entendi errado, 
o senhor definia o valor global de contribuição? 
Emílio Alves Odebrecht:- Não, não definia, ao contrário, eu dava o sinal 
verde porque eu tinha consciência que eles iam negociar da melhor forma 
possível. 
Juiz Federal:- Sei. 
Emílio Alves Odebrecht:- Naquela linha, ele queria o mínimo, o outro 
queria o máximo. Eles iam encontrar. E tinha relatividade com os outros 
partidos. 
Juiz Federal:- E por que precisava do senhor para dar esse sinal verde, 
o senhor pode esclarecer? 
Emílio Alves Odebrecht:- Porque veio a solicitação de apoio veio do 
Presidente Lula para mim. 
Juiz Federal:- Certo. 
Emílio Alves Odebrecht:- Então eu também não queria que ele entrasse na 
discussão com o interlocutor, achando que não era para atender. 
Juiz Federal:- Certo. 
Emílio Alves Odebrecht:- Ele não tinha esse direito, ele tinha o direito 
de negociar, e negociar da melhor forma possível. 
Juiz Federal:- Então, para deixar claro, o senhor não passava os seus 
subordinados, ao pessoal do grupo, nenhum valor especifico? 
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Emílio Alves Odebrecht:- Não, mas aqueles três pontos eu procurava 
frisar para eles. 
Juiz Federal:- E o senhor Marcelo, o senhor respondendo à pergunta da 
doutora procuradora, o senhor mencionou que o senhor Marcelo lhe retornou 
uma vez com um valor de 300 milhões, foi isso? 
Emílio Alves Odebrecht:- Foi. 
Juiz Federal:- Milhões de reais, milhões de dólares? 
Emílio Alves Odebrecht:- De reais. Pedindo para que eu informasse ao 
presidente. 
 

(Ev. 717, TERMOTRANSCDEP3, da ação penal nº 5063130-
17.2016.404.7000) - juntado no Evento 181, ANEXO5, dos presentes 

autos) 
 
 
 
Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht declarou, não só ele, que 
recebeu alguns desses pagamentos, ou melhor, alguns desses pagamentos 
foram feitos em depósitos no exterior em favor do senhor João Santana, 
isso ocorreu mesmo? 
Antônio Palocci Filho:- Eu nunca soube disso, doutor, porque, deixa eu 
lhe dizer, quando eu peço um recurso para a Odebrecht eu nunca peço “Me 
faça um pagamento no exterior para tal pessoa”, nunca fiz isso, eu dizia 
a eles “Contribuam com a campanha do presidente Lula, ou da presidente 
Dilma”, aí falavam “Estamos pensando num valor de 50 milhões”, aí eu 
falava “Ah, pode ser”, depois, mais tarde, eu voltava lá “Quem sabe um 
valor de 60 milhões”, e digo uma coisa que é importante, se o senhor me 
der mais um minuto eu vou ressaltar um aspecto fundamental do 
relacionamento da empresa com o governo, esse relacionamento sempre foi 
fluido e foi na base de confiança, eu nunca tive até o final do ano de 
2010 nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht, nunca tive, 
porque tudo que eu pedia eles atendiam, é lógico que eu também não pedia 
coisas absurdas, eram coisas relativas ao relacionamento não lícito, mas 
relacionamento de uma grande empresa com o governo, mas eles nunca 
recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com Marcelo 
Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha porque a empresa Odebrecht 
se mostrou tensa com a posse da presidente Dilma, uma tensão que eu 
diria desproporcional, uma tensão muito grande. Por que? Havia uma razão 
para isso, no evento das hidrelétricas do rio Madeira, onde a Odebrecht 
foi a realizadora do projeto, o senhor sabe que na área elétrica as 
empresas privadas fazem o projeto em parceria com as empresas públicas, 
elas desenvolvem o projeto e colocam em licitação, diferente de outras 
áreas onde é o governo que faz os projetos, na área elétrica as empresas 
fazem o projeto junto com empresas públicas e apresentam o projeto em 
licitação, se elas ganham a mesma empresa que fez toca o projeto porque 
ela já investiu naquele estudo, se ela perde quem ganha a licitação paga 
pra ela pelo estudo feito, isso é normal, há décadas isso é assim, não 
me parece fonte de problemas, aliás os problemas são outros na verdade, 
e a Odebrecht por ter feito o estudo do rio Madeira que gerou a ideia e 
o projeto de duas hidrelétricas ali ela tinha uma vontade imensurável, 
uma vontade incontrolável de realizar as duas usinas, e a ministra Dilma, 
na época ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental à 
Odebrecht, porque ela não queria que a Odebrecht fizesse as duas 
empresas, as duas usinas, ela achava que era uma concentração de obras 
inadequada e nos convenceu, a mim e ao presidente Lula, que não era 
adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com a Odebrecht 
nesse momento que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação 
e ganho a primeira a um preço muito ruim, do ponto de vista do mercado 
parecia um preço muito ruim, muito baixo. Então quando a presidente 
Dilma foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico, e foi nesse 
momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue 
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com o presidente Lula, ele procurou o presidente Lula nos últimos dias 
do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que 
envolvia esse terreno do Instituto que já estava comprado, o senhor 
Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do 
presidente Lula, que ele já tinha feito, estava fazendo a reforma, em 
fase final, e ele disse que o presidente Lula que o sítio já estava 
pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição 
dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas 
dele, 300 milhões de reais; eu fiquei bastante chocado com esse momento 
porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa 
naquele... 
Juiz Federal:- O senhor estava presente? 
Antônio Palocci Filho:- Não, não estava presente, por que eu sei disso? 
Porque no dia seguinte, de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio 
da Alvorada e me conta a reunião, me conta a reunião, ele também se 
mostrou um pouco surpreso porque ele falou “Olha, ele só fez isso porque 
ele tem muito receio da Dilma, porque ele nunca tratou de recursos comigo 
e dessa vez ele tratou de um pacote de coisas, é um recurso muito alto”, 
e ele pediu para eu tratar desse recurso com Marcelo Odebrecht. Aí é que 
surge essa tal planilha, para mim pelo menos, para o Marcelo pode existir 
há décadas porque o Marcelo tinha lá seus controles, que eu nunca..., 
sempre respeitei, nunca perguntei como ele controlava ou como não 
controlava os recursos da sua empresa. Mas nesse momento eu vou ao 
Marcelo e digo “Marcelo, o que está acontecendo, por que seu pai levou 
uma reserva desse tamanho?”, nós nunca falamos em tamanho de reservas, 
de conta corrente, nunca falamos disso, ele falou “Não, meu pai acha 
melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de 
forma clara a relação, não mais, vamos dizer, no fio do bigode como a 
gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais 
explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento 
da presidente Dilma ser um comportamento evasivo em relação aos nossos 
pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos”, eu falei 
“Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca 
foi assim, não sei porque vocês reservaram 300 milhões”, aí ele fez uma 
correção, ele falou “Não são 300 milhões, são 150 milhões, meu pai se 
equivocou”, aí isso inclusive dá origem a um e-mail que a senhora 
perguntou, se eu não me engano, para o Emílio ou para outra pessoa, de 
um e-mail que o Marcelo procura corrigir com o doutor Emílio, “O senhor 
está falando errado”, eu li isso na imprensa, porque isso acabou saindo 
na imprensa, “O senhor está falando errado, não é 300, é 200, os outros 
100 já foi dado”, uma coisa assim, é uma discussão entre eles sobre 
esses valores. E aí, o que acontece, eu volto ao presidente Lula, falei 
“Presidente, eu acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta 
corrente, a empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades 
em relação a essa contribuição, eu acho que estabelecer esse tipo de 
relação não é adequado”, ele falou “Vamos ver” e tal; dias depois o 
doutor Emílio volta ao presidente Lula, aí numa reunião dia 30 de 
dezembro de 2010, nessa reunião o presidente Lula leva a presidente 
Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele 
tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto 
daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. 
Juiz Federal:- Mas o senhor estava nessa reunião? 
Antônio Palocci Filho:- Eu não estava nessa reunião, o presidente Lula 
no dia seguinte me chama de novo, eu não era do governo nessa época, eu 
era deputado, mas eu estava muito integrado na campanha da presidente 
Dilma, que acabava de ter sido eleita, então o presidente Lula me chama 
de novo e fala “O Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou 
os 300 milhões, e falou que pode ser mais se for necessário”. 
Juiz Federal:- E qual era o ganho deles em oferecer 300 milhões? 
Antônio Palocci Filho:- O ganho, não havia um ganho específico, doutor, 
mas a Odebrecht atuava nas hidrelétricas, a Odebrecht atuava na 
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Petrobrás, a Odebrecht atuava no Ministério da Defesa, a Odebrecht era 
responsável pelo projeto de submarinos, altamente... 
Juiz Federal:- Seria (inaudível) quando surgirem oportunidades? 
Antônio Palocci Filho:- É, não era uma pauta, o doutor Emílio nessa 
oportunidade não apresentou uma pauta de desejos da empresa específica, 
ele apresentou a vontade de que com o governo da presidente Dilma a 
relação da Odebrecht com o governo continuasse fluida, da mesma maneira 
como havia sido a relação com o governo Lula, essa era a questão 
fundamental. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, quando o presidente 
Lula tomou posse a Petrobrás fez uma ação muito forte pela estatização 
da petroquímica, onde a Odebrecht tinha uma empresa, tem uma empresa 
chamada Braskem, que é a principal do setor, a eleição do presidente 
Lula reacendia a ideia da estatização, então a Odebrecht pediu a mim 
para que junto ao presidente Lula e à Petrobrás fizesse uma barreira de 
contenção a esse movimento, porque isso poderia significar a 
reestatização dos serviços de petroquímica, e eu trabalhei durante 2 
anos nesse projeto com relativo sucesso, com grande sucesso; no caso do 
governo da presidente Dilma tinha uma série de questões como submarinos, 
a Petrobrás, as sondas da Petrobrás, as sondas da Petrobrás era o momento 
em que estava sendo discutido, nesse período em que foi comprado esse 
terreno, o assunto que tinha no momento era as sondas da Petrobrás, era 
uma discussão muito grande sobre o valor de contratação dessas sondas, 
sobre nacionalização das sondas, sobre diferentes níveis de 
nacionalização, sobre onde estariam esses estaleiros, isso tudo era uma 
discussão que se o governo agisse contra a empresa os danos seriam 
extraordinários, se o governo agisse a favor da empresa os benefícios 
também seriam extraordinários. 
 

(EV. 1.077, TERMOTRANSCDEP1, da ação penal nº 5063130-
17.2016.404.7000) - juntado no Evento 181, ANEXO5, dos presentes 

autos) 
 

 
 
Da mesma forma, em seu interrogatório nesta ação penal, 

MARCELO ODEBRECHT esclareceu seu entendimento acerca do contexto 

em que se deram os gastos com as obras do Sítio de Atibaia e a 

relação ampla entre LULA e seu pai EMÍLIO ODEBRECHT, inclusive 

com temas envolvendo a Petrobras: 

 

Juíza Federal Substituta:- O não participou da reunião? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu participei da reunião, só que eu não me 
lembro, só que teve um momento da reunião que meu pai se afastou, se 
afastou para conversar com o presidente Lula e eu fiquei com a presidente 
Dilma, então eu não me lembro se esse assunto sítio foi no momento em 
que estávamos nós presentes ou nesse momento em que meu pai se afastou, 
mas eu me lembro, que seja eu que tenha participado, que seja meu pai 
me dito, esse assunto foi tratado e ele... 
Juíza Federal Substituta:- Ele tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht:- Ele tinha ciência, foi dito... 
Juíza Federal Substituta:- Que a reforma estava sendo custeada em parte 
pela Odebrecht? 
Marcelo Odebrecht:- Tinha, com certeza. E, olha, ele sabia que tinha, 
eu não escutei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para 
mim, que ele sabia que estava sendo custeado, e dentro de casa todos nós 
entendíamos que aquele sítio era de Lula, quer dizer, soube de outra... 
(...) 
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Juíza Federal Substituta:- E essas primeiras reuniões que ocorreram no 
começo o senhor não participou, no início do governo Lula, reclamar de 
dificuldade com a diretoria de Petrobrás, esse tipo de reunião o senhor 
não participou? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não participei dessas reuniões, essas 
reuniões foram antes de eu assumir, foram mais no contexto da Braskem, 
em relação à Petrobrás, por exemplo, eu tinha uma discordância com o meu 
pai, por exemplo, eu sempre entendi que Petrobrás devia ser tratada 
pelos executivos que lidavam com a Petrobrás junto aos diretores, se 
isso incluía fazer contribuição política, eles que deviam avaliar, já 
meu pai... Então eu nunca levei, nunca tratei esse assunto Petrobrás por 
cima, digamos assim, eu achava que isso deveria ser conduzido pelos 
executivos; meu pai tinha uma visão um pouco diferente, ele gostava do 
tema Petrobrás, principalmente relativo à relação Petrobrás com Braskem, 
então ele costumava ter o tema Petrobrás na agenda dele com o presidente, 
não estou dizendo que tratava-se nada ilícito, aí, mas que o tema 
Petrobrás de um modo geral na agenda com o presidente. Quando eu assumi 
como diretor da Odebrecht em 2009, é provável até que dê para perceber 
pelas agendas de meu pai com o presidente, com certeza se escassearam 
os temas Petrobrás na agenda, porque exatamente a minha postura era não 
levar os temas Petrobrás para cima com os diretores e também tinha o 
fato de que a partir do governo Dilma o ministro Guido, que era uma 
pessoa da minha relação, ele era o presidente do conselho da Petrobrás 
e eu também tinha uma relação com Graça Foster, então era mais complicado 
ainda levar os temas Petrobrás para cima por conta dessa relação. Então, 
não, eu nunca me envolvi nessas conversas sobre Petrobrás que meu pai 
ou qualquer outro teve, principalmente relativo à Braskem. 
 

 

Conforme cabalmente demonstrado, a interlocução de LULA 

dentro do Grupo Odebrecht se dava com EMILIO ODEBRECHT, não sendo 

possível, portanto, que MARCELO ODEBRECHT tivesse feito um acerto 

com LULA sem o conhecimento de seu pai. Neste sentido vale citar 

o seguinte trecho: 

 
 

Defesa:- Pela defesa de Marcelo Odebrecht. Doutor Emílio, é 
muito breve. Na qualidade de presidente do conselho de administração o 
senhor sempre foi o líder do Marcelo? 

Emílio Odebrecht:- Eu sempre fui o líder dele, pode não ser 
do ponto de vista de conselho, de diretor, mas não interessa, o que 
interessa é que ele sabia a quem ele tinha que, vamos dizer, prestar 
contas. 

Defesa:- Claro. O senhor já comentou aqui a relação com o 
ex-presidente Lula, se dava sempre com o senhor, o Marcelo faria alguma 
tratativa direta ou indireta envolvendo o ex-presidente Lula sem o 
conhecimento e o consentimento do senhor? 

Emílio Odebrecht:- O Marcelo pode ter “n” defeitos, mas ele 
não é indisciplinado, eu tenho certeza que ele não faria nenhum processo 
desses à revelia minha porque a relação não podia ter essa... Até porque 
não era aceito, o presidente Lula não aceitaria. 

Defesa:- Doutor Emílio, o senhor tomou conhecimento de 
alguma tratativa direta ou indireta de Marcelo que envolvesse o ex-
presidente Lula de temas referentes à Petrobrás? 
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Emílio Odebrecht:- Ação de Marcelo? 

Defesa:- É, em relação a temas que envolve a Petrobrás. 

Emílio Odebrecht:- Não, a mesma coisa, ela está prejudicada, 
está respondida já com a pergunta anterior. 

 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP3) 

 
 
 

Por fim, a reforçar que a relação com LULA não era do 

colaborador, veja-se que todas as agendas dos encontros com o ex-

presidente aprendidas pela Polícia Federal ou apresentadas pelos 

colaboradores são agendas de EMILIO com LULA. Importante destacar 

que o próprio MPF já referiu, nas alegações finais da ação penal 

conexa nº 5063130-17.2016.404.7000, páginas 193 a 199, trechos de 

depoimentos bem como de agendas que demonstram esse contato entre 

EMÍLIO ODEBRECHT e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Isso deixa bastante 

claro, portanto, que a relação de LULA era com EMILIO. A 

propósito, as únicas agendas em que os temas 

Petrobras/Petroquímica têm destaque são as de 14/01/2005, 

05/08/2005 e 17/01/2007, todas elas antes de MARCELO ODEBRECHT 

assumir como Diretor Presidente da Odebrecht S.A. no lugar de 

PEDRO NOVIS, e antes mesmo de assumir qualquer papel na Braskem. 

Em comparação, veja-se que, já com DILMA ROUSSEF, as 

agendas eram todas lideradas por MARCELO ODEBRECHT, que neste caso 

assumiu o papel que cabia a EMILIO ODEBRECHT em relação a LULA, 

ou seja, de consolidar, selecionar e levar temas para conversar 

com a Presidente da República. 

Nesse sentido vide os e-mails juntados pelo Colaborador 

na fase do art. 402 do CPP (Ev. 1.320, ANEXO6): 

 
- P. 22 e 27: e-mails pedindo a liderados temas para 

agenda com DILMA ROUSSEF: 
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- Pp. 28, 29 e 30: e-mails atualizando liderados sobre a agenda: 
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Os e-mails e registros de “tasks” e agendas 

apresentados pelo colaborador à PGR, em especial os relacionados 

ao Anexo 2 (Relação com a Presidência da República. Ciência da 

Presidente da República sobre Pagamentos ao PT/Governo Federal 

via Caixa 2 e Sobre Desvios de Recursos da Petrobrás) de seu 

acordo, também deixam claro que a relação com LULA era liderada 

por EMILIO e a com DILMA por MARCELO. Nesse sentido o relato do 

Anexo 2 de sua colaboração: 
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Caso de fato tivesse havido tratativas indiretas de 

MARCELO ODEBREHT com LULA relativas aos contratos da CNO com a 

Petrobras, envolvendo os interlocutores de MARCELO ODEBRECHT 

(ANTONIO PALOCCI e GUIDO MANTEGA no governo, e MARCIO FARIA na 

Odebrecht), PALOCCI e GUIDO (que nem sequer foram denunciados 

nesta ação penal) precisariam confirmar isso em depoimento sob o 

contraditório judicial, o que não ocorreu. Por outro lado, MARCIO 

FARIA também eximiu MARCELO ODEBRECHT de responsabilidade sobre 

os acertos com a Petrobras, da mesma forma como também fizeram 

todos os diretores da Petrobras, em especial PAULO ROBERTO COSTA, 

RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO. 

 

Neste sentido vide principalmente um trecho do depoimento de 

MARCIO FARIA na ação penal conexa nº 5054932-88.2016.404.7000, 

Evento 624, TERMO3), cujo termo de transcrição está juntado no 

Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos: 
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“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 
 
 

Ressalta, aliás, que MARCIO FARIA foi arrolado como 

testemunha de acusação nesta ação penal, sem que houvesse qualquer 

questionamento do MPF quanto ao fato de já ter eximido MARCELO 

ODEBRECHT de responsabilidade sobre acertos com a Petrobras, ou 

quanto a qualquer tratativa envolvendo LULA e MARCELO com os 

contratos da Petrobras sob sua gestão (lembrando que os contratos 

da CNO com a Petrobras citados nesta ação penal estavam sob 

liderança de MARCIO FARIA). 

 

O fato de MARCELO ODEBRECHT ter relatado em sua colaboração 

uma ciência geral sobre as tratativas de MARCIO FARIA junto a 

diretores da Petrobras e ou de EMILIO ODEBRECHT junto a LULA não 

pode ser capaz de caracterizar seu envolvimento em tais fatos e 

muito menos o colocam como responsável, conforme aliás corroboram 

também as provas por ele apresentadas e é demonstrado pelos 

próprios artigos de jornais da época (Ev. 1.320, ANEXO4)6. O fato 

de MARCELO ODEBRECHT se esforçar como colaborador para elucidar e 

corroborar os fatos, indo muitas vezes além da sua 

responsabilidade, não pode se converter em um ônus para ele. 

 

Até porque MARCELO ODEBRECHT, que já elucidou e corroborou 

vários temas supostamente ilícitos envolvendo LULA, não teria 

motivos para agir de forma diferente neste caso. A destacar isto 

podemos citar, além dos depoimentos e provas juntadas por MARCELO 

ODEBRECHT na ação penal referente ao terreno do Instituto Lula, 

os vários e-mails protocolados pelo colaborador e que demostram 

pagamentos (ou pedido de pagamentos) envolvendo direta e 

indiretamente o ex-presidente LULA, tais como: 

 

                                                        
6 Os quais deixam claro a ciência geral e pública que havia no que tange 
ao loteamento de cargos da Petrobras e o uso da mesma para atender 
interesses políticos.  



 

72 
 

 

 

- Lula vs Belo Monte e Sondas: 

 

Teve, obviamente, que eu já relatei, nessa minha relação com o Palocci 
alguns pedidos de propina que inclusive foram negados com base na 
existência dessa planilha italiano. e que eu imagino que outras empresas 
acabaram tendo que pagar, então veio, por exemplo, a questão de Belo 
Monte, a questão de sondas, sobre isso aí eu acho que é até importante 
entender o contexto dessa nossa relação com o Lula, eu identifiquei e-
mails que eu já tinha protocolado na PGR e vou anexar ao processo, porque 
é um e-mail que mostra uma conversa que Alexandrino teve com o Palocci, 
onde ele sinaliza inclusive que o pedido que a gente não aceitou de 
propina para Belo Monte e para as sondas da Petrobrás iam para Lula, 
esse e-mail eu vou anexar. 
 

(trecho do interrogatório de Ev. 1.328) 
 
 
 

 

 
 

 
 
- Irmão de Lula vs Frei Chico: 
 

Ministério Público Federal:- E, por fim, senhor Marcelo, no 
evento 466, anexo 2, tem uma questão que “Conforme alinhado com Marcelo 
Odebrecht vamos manter o programa do irmão do chefe com o codinome 
Metralha, pela minha conta deveremos começar em dezembro”, esse é um e-
mail que foi enviado pelo Alexandrino Alencar, o senhor pode me explicar 
o contexto disto, por favor? 

Marcelo Odebrecht:- Esse foi o outro e-mail que... Esse foi 
eu mesmo que protocolei, eu achei no meu computador, então na verdade é 
o seguinte, é aquele assunto do irmão que eu já tinha mencionado aqui, 
eu acho que tinha, diz Alexandrino que esse assunto tem muito tempo, em 
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algum momento eu comecei até a reclamar, achava que era aquele negócio 
de exposição, e aí Alexandrino tinha combinado com meu pai e começou 
parece que a renovar alguma coisa e parece que depois acabou, e aí uma 
das renovações que ele alinhou com o meu pai eu acabei autorizando fazer, 
mas eu acho que teve um limite depois e acabou, não sei quando. 

Ministério Público Federal:- Mas o senhor que autorizou? 

Marcelo Odebrecht:- Essa foi, ele alinhou com o meu pai e 
eu autorizei para Hilberto, na verdade porque meu pai não usa e-mail, 
na verdade esse assunto do irmão foi um alinhamento dele com meu pai, 
eu reclamava, mas no final, ele alinhou com o meu pai, eu autorizei. 
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- Filho de Lula vs Futebol Americano: 
 

 
 
 
 
- pedido de Lula negado (referente à Líbia), no contexto da 
Planilha Italiano: 
 

 
 
 
 
 



 

75 
 

Em síntese, muito diferente do que “procurar se 

eximir” do seu envolvimento nos fatos objeto desta ação penal, 

como foi eventualmente sugerido nas alegações finais do MPF, o 

fato é que o Colaborador MARCELO ODEBRECHT foi muito além de suas 

responsabilidades (e também de qualquer outro colaborador) e 

procurou esclarecer e corroborar de forma concreta toda a relação 

da Odebrecht com o ex-presidente LULA, liderada por EMÍLIO 

ODEBRECHT e na qual se enquadram as obras do Sítio de Atibaia/SP. 

 
 
 

III.V - MARCELO ODEBRECHT DEMONSTROU QUE OS ILÍCITOS OCORRIDOS 

NA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT E NA BRASKEM NÃO TIVERAM SEU 

ENVOLVIMENTO, EMBORA RECONHEÇA QUE POSSA TER HAVIDO EVENTUAL 

OMISSÃO DE SUA PARTE 

 

Especificamente no anexo 17 (“Relação de Marcelo 

Odebrecht com a PETROBRAS e outros entes da administração 

pública”), juntado no Evento 1.320, ANEXO2, destes autos, o 

colaborador MARCELO ODEBRECHT relatou qual o nível de conhecimento 

que tinha acerca dos ilícitos ocorridos no âmbito da relação de 

empresas do GRUPO ODEBRECHT com a PETROBRAS: 

 
“De forma relevante, a relação contratual do Grupo 

Odebrecht com a Petrobras se dava com: 
 
(i) A CNO, na maior parte das vezes por meio de 

contratos cujos objetos eram afetos à área de Engenharia 
Industrial; 

(ii) A Braskem, mediante contratos de fornecimento de 
matéria-prima; 

 
(iii) A OOG, mediante serviços de exploração de óleo 

e gás e afretamento; 
 
(iv) outros negócios do Grupo, mas em menor escala. 
Desse modo, a relação direta com os dirigentes da 

Petrobras (diretores, gerentes, etc) se dava com as equipes 
das empresas e os representantes da Petrobras no Conselho de 
Administração da Braskem, do qual eu era Presidente. 

 
Importante ressaltar que embora nunca tenha tratado 

diretamente sobre os assuntos da Petrobras, e eu não quisesse 
me envolver por não ser de minha responsabilidade e sim do 
então Líder Empresarial Marcio Faria, no caso da Engenharia e 
Construção e dos então Líderes Empresariais da Braskem, 
Bernardo Gradin e Carlos Souza, eu sabia que os Líderes 
Empresariais tinham de atender de alguma forma, incluindo 
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pagamento via Caixa 2 às campanhas, aos interesses do PT, PMDB 
e PP estabelecidos nas diretorias da Petrobras. 

 
(...) 
 
Era de amplo conhecimento que as diretorias da 

Petrobras eram loteadas entre os partidos da base aliada do 
Governo, cabendo ao PP a Diretoria de Abastecimento (Paulo 
Roberto Costa), ao PMDB a Diretoria Internacional (Nestor 
Cerveró e posteriormente Jorge Zelada) e ao PT a Diretoria de 
Serviços (Duque). Assim, ainda que eu não me envolvesse 
diretamente (não sabendo detalhes de pagamento), eu tinha 
conhecimento que a interlocução com essas três diretorias 
envolvia pedidos de pagamentos, a pretexto de doações para 
campanhas políticas”. 

 
 
 
A propósito, em relação ao mencionado Anexo 17, 

o Colaborador já apresentou à PGR um total de 649 páginas contendo 

307 e-mails e 55 registros de “tasks” do “Outlook”: 

 

Anexo Data Páginas E-mails 
Registros de 

Agenda 
Registros 
de Tasks 

Documentos 
e Planilhas 

17   649 307                  -    55                     -    
  02/04/18 437 189   55   
  12/09/18 9 5       
  12/09/18 203 113       

 

 

De fato, MARCELO ODEBRECHT já apresentou à 

Procuradoria Geral da República todos os e-mails trocados com 

MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO7 desde 2002 que identificou relativos 

a temas da Petrobras. Foram 345 e-mails no total que mostram seu 

limitado nível de envolvimento e conhecimento e corroboram seus 

relatos do acordo de colaboração (Anexo 17 – “Relação de Marcelo 

Odebrecht com a Petrobras e outros entes da administração pública 

– e Anexo 18” - “PAC SMS - Pagamentos ao PT e ao PMDB Relativo a 

Contrato com Petrobras: Ciência da Presidente da Petrobras e da 

Presidente da República”)8. Importante destacar que o computador 

do colaborador está aberto e de posse do MPF e da PF há mais de 

um ano, sendo que nada foi identificado que sinalize o contrário. 

                                                        
7 Os principais executivos da CNO na relação com a Petrobras. 
8 O Anexo 18, aliás, esclarece a única exceção de contrato da Petrobras 
(PAC-SMS) de cujo ilícito o colaborador teve algum envolvimento, pois, 
ao tomar conhecimento, ainda que depois dos acertos ocorridos, procurou 
ajudar seus executivos a administrar o tema junto a Maria das Graças 
Foster e Dilma Roussef. 
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Cabe também ressaltar que não foi identificado um 

único registro nos sistemas Drousys e MyWebDay (entre os milhares 

disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht à PF e ao MPF) 

que vincule MARCELO ODEBRECHT aos pagamentos indevidos envolvendo 

os contratos da CNO ou Braskem com a Petrobras. 

 

Conforme inclusive corroborado pelos e-mails e 

pela inexistência de registros do Drousys e MyWebDay, acima 

mencionados, MARCELO ODEBRECHT não tinha nenhum tipo de ingerência 

e nem mesmo sabia de detalhes dos negócios (lícitos e ilícitos) 

das empresas do GRUPO ODEBRECHT com a Petrobras que são objeto da 

denúncia. Os executivos dessas empresas tinham autonomia para 

resolver qualquer questão no âmbito de seus negócios, conforme 

declarou em seu acordo: 

 
  “É bom destacar que não sei os detalhes, porque era 

assim que funcionava a dinâmica do nosso Grupo. Apesar de os 
meus liderados não precisarem tratar comigo sobre os pagamentos 
descritos acima, já que pela nossa Governança eles tinham 
autonomia para resolver qualquer questão no âmbito de seus 
negócios, eu também não procurava conhecer ou me envolver. Esta 
autonomia, e minha ‘vista grossa’ criou um ambiente permissivo 
que facilitou inúmeros pagamentos ilícitos, os quais se eu não 
sabia dos detalhes, na época sabia que ocorriam. 

 
Quando, por exemplo, Márcio Faria, responsável pela 

área com maior interface com a Petrobras (Engenharia 
Industrial), me apresentava apenas 2 ou 3 ‘conquistas 
visualizadas’ de contratos na Petrobras (enquanto eu sabia que 
havia diversos outros projetos que seriam licitados) eu já 
imaginava que ele ‘daria um jeito’ para conquistar aqueles 
contratos, seja por ajuste de mercado, seja influenciando no 
Edital, seja buscando algum tipo de acerto junto a agentes da 
Petrobras. Apesar de esse ser um cenário de fácil dedução, não 
tratei com Márcio abertamente deste tema, dado que ele tinha a 
autonomia necessária, e eu fazia ‘vista grossa’, ou seja, não 
o cobrava, não o perguntava nada e ele também nada me contava. 
Embora eu não participasse diretamente desse tema, tenha 
consciência que me omiti e que essa minha omissão, silêncio 
eloquente, com certeza contribuiu para a continuidade da 
relação ilícita com a Petrobras”. 

 
 

Veja-se, nesse ponto, o interrogatório do 

Colaborador MARCELO ODEBRECHT na ação penal conexa relativa ao 

Instituto Lula (juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos): 
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Juiz Federal:- No evento 972, anexo 4, tem um e-mail que o senhor enviou 
em 12 de março de 2012 para o senhor Paulo Roberto Costa. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Ah sim, isso é sobre temas da Braskem. Minha 
relação com o Paulo Roberto Costa era restrita, era (inaudível) Braskem, 
eu nunca conversei inclusive com o Paulo Roberto Costa sobre nenhum 
ilícito, ele até já declarou isso também como colaborador, era sempre 
relativo aos temas da Braskem. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Eu cumprimento vossa excelência, 
cumprimento o depoente e a todos os presentes. Eu inicio perguntando se 
o senhor ratifica os termos de colaboração que o senhor prestou, 
especialmente os juntados nos autos, que são o termo de colaboração 
chamado 00 que se refere ao seu histórico profissional, o de número 1, 
2, 3, 10, 13, 14, 16, 40, 43, 46 e 52, que estão juntados nos eventos 
546 e 928 desta ação penal? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu ratifico, até queria dizer o seguinte, eu 
peço às vezes que não me interprete, às vezes como colaborador, às vezes 
as pessoas estranham até eu às vezes ficar tentando esclarecer alguns 
pontos, é porque eu procuro aderência máxima à realidade dos fatos, ao 
que foi a verdade, então muitas vezes eu procuro esclarecer fatos que 
na denúncia não estão aderentes ao meu modo de ver o que foi a realidade, 
eu confirmo e mais do que isso, não só confirmo como, em função até da 
experiência que eu tive nessa ação penal agora, de que eu vi que as 
pessoas não estavam buscando elucidar os fatos, eu vou procurar, ainda 
que não foi do meu conhecimento à época eu vou procurar cada vez mais, 
inclusive estou tentando fazer isso nos depoimentos que eu estou tendo 
com a polícia federal e com o ministério público, não só nesses como em 
outros, vou procurar elucidar, tentar identificar os ilícitos que por 
acaso tiverem porque eu já identifiquei, inclusive ficou evidente aqui 
nesse processo, tem omissões, eu acho que tem mentiras, eu acho que tem 
obstruções que estão ocorrendo, estou tentando esclarecer com a polícia 
federal, estou tentando esclarecer com o ministério público, e eu me 
disponho a tentar ser até mais efetivo do que eu fui buscando informações 
que eu pensei que outros colaboradores estariam trazendo e infelizmente, 
pelo que eu vi nessa ação penal, não estão, então eu estou me dispondo 
em ser até, confirmo e vou buscar ir além do que eu fiz na minha 
colaboração para dar maior efetividade ao todo da colaboração da empresa. 

Ministério Público Federal:- Pois não. Então no termo de colaboração 
número 2 o senhor mencionou que a relação do Grupo Odebrecht com o 
governo federal e PT se baseavam em um tripé, uma das bases dessa relação 
é o apoio financeiro ao projeto político, eu queria ler o seguinte trecho 
para o senhor do seu depoimento “Na prática, para eu ter essa relação a 
gente acabava tendo que ser um grande doador para atender as necessidades 
que eles tinham, e quanto maior a agenda maior a expectativa que se 
espera do outro lado, de que você vai contribuir, ou seja, no fundo fica 
uma dívida em relação ao passado e em relação ao futuro”, o senhor 
confirma isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Confirmo. 

Ministério Público Federal:- O senhor pode explicar? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Olha, como eu não me envolvi diretamente em 
acertos de obras, em acertos de propina, aliás eu até era contrário a 
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esse acerto porque eu achava que o certo seria ter um acerto mais amplo 
e você conseguir daí transitar sua agenda, eu achava isso até mais 
eficaz, mas, de qualquer maneira, o que eu entendia era o seguinte, eu 
defendia sempre o fato de ter uma relação mais ampla para eu, e ainda 
que fosse para defender os interesses legítimos você precisava ter, é 
aquela história, quando você tem uma relação com um empresário político 
ela se baseia numa agenda legítima, investimentos, projetos, defesa do 
seu caso, uma relação de confiança, mas também em apoiar um projeto 
político ou, pelo menos, a pretexto do projeto político, que a gente 
nunca sabe quando entra na questão do caixa 2, a pretexto do projeto 
político das pessoas, e óbvio que na hora em que um político defende um 
projeto seu, um investimento ou uma medida provisória, ainda que ela 
seja legítima, cria uma expectativa de no futuro ser apoiado ou uma 
dívida moral, mesmo que não tenha uma conversa na hora de uma 
contrapartida específica se cria isso, quer dizer, essa relação na hora 
em que você tem as pessoas a quem você busca apoio e você também tem que 
apoiar eles politicamente com financeiro você cria essa, você nunca sabe 
se as suas portas foram abertas, se seus pedidos foram priorizados porque 
eram legítimos ou porque tinha uma monetização envolvida, e o mais 
agravante, que eu acho, e aí no caso, por exemplo, envolvendo o PT foi 
o fato de se botar como interlocutor da classe empresarial um ministro 
da fazenda, quer dizer, aquela mesma pessoa com quem você tinha que 
defender seus pleitos era a pessoa que pedia arrecadação, quer dizer, 
ainda que... Eu nunca tive, fora aquela questão do Refis da crise... 

Juiz Federal:- Mas aí o senhor já respondeu esse assunto, o senhor pode 
responder mais brevemente, que o senhor já falou. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É isso. 

Ministério Público Federal:- Certo. Eu prossigo, então, e a Petrobras 
era então uma grande cliente do grupo Odebrecht? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- A Petrobras era uma grande cliente nossa, 
inclusive eu digo o seguinte, eu gosto de dizer, assim, por exemplo, a 
Petrobras não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não 
estava como fonte da planilha Italiano, perfeito? Agora, veja bem, meu 
pai mesmo já disse que eu reclamava dos valores altos que eram pedidos 
por Palocci, segundo ele mesmo disse no depoimento dele, e que ele ia 
pra Lula, que ele disse até que o pessoal saía de boca de jacaré pra 
boca de crocodilo, e ele acabava referendando esses valores, quando ele 
referendava esses valores, com certeza, ele levava em consideração os 
resultados da Petrobras, então, então quer dizer, não é uma coisa 
explícita, mas está lá com certeza, se ele referendava com o Lula, eu 
sei que a Petrobras fazia parte da agenda dos dois, ele referendava o 
valor e obviamente a Petrobras estava no escopo; é difícil, porque, eu 
digo o seguinte inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o 
governo que talvez se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos 
com a Petrobras é muito provável que, apesar de não ter um vínculo 
direto, talvez a gente não tivesse dando esse montante de contribuição, 
porque de fato era praticamente a única área que gerava resultado dentro 
do governo. 

Ministério Público Federal:- Há laudo da polícia federal nos autos que 
indica que o grupo Odebrecht no período aqui dos fatos, 2004 a 2014, que 
o grupo Odebrecht obteve via contratos da Petrobras o equivalente a 35,5 
bilhões de reais, a Construtora Norberto Odebrecht também era, ela em 
particular era um cliente importante da Petrobras? 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- A construtora era, eu acho que nesses 
contratos não deve estar constando a parte dos nossos consorciados, deve 
ser os contratos inteiros, eu acho que não chega a esse montante todo, 
eu acho que a nossa parte era menor. 

Ministério Público Federal:- O laudo da polícia federal, só fazendo esse 
parêntese aqui, essa explicação, ele considera só os percentuais de 
participação nos consórcios. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, eu não tinha ideia desse valor, eu sei que 
era relevante, eu acho que, me pareceu que, ah não, mas aí deve ter 
também a questão dos afretamentos das sondas, eu acho que deve ter isso, 
ou seja não é só dos contratos de construção. 

Ministério Público Federal:- E a construtora tinha contratos com a 
Petrobras no período da sua presidência? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, tinha. 

Ministério Público Federal:- E qual era o líder empresarial da 
construtora, então, que tratava desses assuntos? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Nesses assuntos da Petrobras sempre foi com o 
Márcio, durante a minha gestão sempre foi com o Márcio. 

Ministério Público Federal:- E Rogério Araújo? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Rogério era assessor de Márcio. 

Ministério Público Federal:- E, além de Márcio, havia outros líderes da 
construtora? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, havia os liderados de Márcio, que tinha 
uns que cuidavam das obras do nordeste, outros cuidavam do sul, mas na 
minha relação era com o Márcio e Rogério, assessor dele. 

Ministério Público Federal:- No termo de colaboração 40 o senhor disse 
o seguinte, “E o que acontece é o seguinte, todas as estatais, 
praticamente todas, e todos os grandes cargos dos ministérios são 
loteados pelos partidos políticos, então quando você tem um diretor que 
não tem uma indicação técnica, seja de uma estatal, seja de um 
ministério, você sabe que ele tem padrinho político”. Durante o período 
em que o senhor foi presidente da construtora e da holding, e depois da 
holding, o senhor tinha conhecimento desse apadrinhamento então, como o 
senhor disse? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, na verdade, esse apadrinhamento é uma 
coisa interna nossa, todo ente, toda autoridade política dentro de casa 
tinha o que a gente chamava padrinho, o que era o padrinho? Eram pessoas 
que pela relação histórica pessoal ou pelo peso do programa junto à 
determinada autoridade ela assumia o papel de padrinho desse político, 
nós fazíamos isso porque como eram muitas empresas, muitos executivos, 
sempre que alguém fosse procurar alguém ele faria com conhecimento e 
alinhamento desse padrinho, então, por exemplo, no caso da Petrobras, 
se alguém fosse falar com o Paulo Roberto, aí tinha algumas exceções, 
no caso de Paulo Roberto tinha dois padrinhos sempre, o LE da Braskem 
ou o Márcio, entendeu? Aí, por exemplo, se fosse procurar Renato Duque 
seria o Márcio, se fosse procurar o Lula era meu pai, Aécio era eu, 
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Eduardo Campos era eu, Dilma era eu, então, ou seja, dentro de casa cada 
político tinha um padrinho, e nada se acertava, nada se acertava em 
relação a determinada pessoa, mesmo de outro negócio, por outro negócio, 
se não fosse alinhado e comunicado a este padrinho interno, era uma 
coisa interna nossa. 

Ministério Público Federal:- Mas no termo de colaboração 40 o senhor 
disse o seguinte, “Na hora em que esse padrinho, no caso da Petrobras 
basicamente no início era o PP, tinha a diretoria de abastecimento que 
era Paulo Roberto, você tinha o PMDB com a diretoria internacional, 
Cerveró e Zelada, e tinha ainda o PT com a diretoria de serviços, 
entendeu? Obviamente que depois de um certo momento o PMDB e o PT, até 
pelo crescimento da diretoria de abastecimento e pelo enfraquecimento 
do PP, começou também, digamos assim, a ser padrinho do PP”, o senhor 
então tinha conhecimento? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, aí são coisas distintas, também as 
autoridades, a gente sabia o seguinte, é por isso que o pessoal briga 
por cargo, por quê? Todo cargo tem um padrinho político, é isso que a 
gente dizia, todo cargo tem um padrinho político, ou seja, aquela 
autoridade que está lá que não entrou lá por merecimento técnico, ela 
foi indicação política, ela passou a ter esse padrinho político, aí 
muitas vezes você consegue influenciar a autoridade, não diretamente, 
mas via o padrinho político, então no caso da Petrobras se sabia que o 
padrinho político do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Zelada, do Nestor 
Cerveró, do Duque. É que a gente falou de duas coisas, falou do padrinho 
interno e tinha o padrinho político também. 

Ministério Público Federal:- Então o senhor tinha conhecimento? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim. 

Ministério Público Federal:- O senhor disse no termo 40 ainda que “Não 
tem como você ter relação com essas empresas, com esses ministérios, 
onde as pessoas com quem você se relaciona têm padrinhos políticos, você 
não tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum tipo 
de pagamento a pretexto de doação eleitoral, na maior parte das vezes 
aí você nunca sabe, como a maior parte disso aí vai para o caixa 2 você 
nunca sabe se o valor é privado ou realmente é para campanha 
eleitoral”. Então o senhor podia esclarecer um pouco mais sobre esses 
compromissos? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Quando você vai, aí depende de cada um que 
tinha aquele compromisso, mas quando você vai lidar com autoridade que 
adentrou lá por merecimento técnico em geral você fica no âmbito técnico, 
infelizmente quando ela entrou lá por uma indicação política ela com 
certeza está lá para obter algum benefício político para quem indicou 
ela, e esse benefício político passa por uma contribuição ao projeto de 
campanha ou pelo menos a pretexto da campanha, agora se depois vai para 
a campanha ou não você nunca sabe, isso é para toda indicação política 
que existe no governo, se alguém fazia um esforço para botar alguém é 
porque alguém quer se beneficiar politicamente da atuação daquela 
pessoa. 

Ministério Público Federal:- Então as pessoas de contato com a Petrobras 
eram Márcio e Rogério, para esse fim? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- No caso da diretoria de abastecimento, além 
de Márcio e Rogério, tinha os LE’s da Braskem no âmbito da Braskem. 
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Ministério Público Federal:- O senhor disse no termo 40 que o senhor 
sabia que tinha fraudes nas licitações, ajustes de mercado, o senhor 
tinha conhecimento dessas fraudes nas licitações? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, eu não tinha de verdade, o que eu sabia 
era o seguinte, de alguma maneira o que acontecia, as pessoas tinham 
que, quando você faz um, a gente sempre dizia no mercado o seguinte, 
todo edital tem dono, o que se costuma dizer em negócio de construção é 
o seguinte, quando um edital sai na praça é porque teve alguma empresa 
com algum acesso maior a determinado cliente, ou com influência maior, 
ele trabalhou o edital para o edital vir mais a contento dessa empresa, 
então existia, isso vai de 30 a 40 anos no setor de construção, que é 
sempre você trabalha a priori, você trabalha junto ao mercado, você 
trabalha junto ao cliente, quer dizer, eu não sei precisar exatamente 
quando, mas isso era comum. 

Ministério Público Federal:- No tempo em que o senhor era presidente da 
construtora... 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu não entrava nesses detalhes. 

Ministério Público Federal:- Mas sabia que Márcio ia nas reuniões das... 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, eu não sabia desse detalhe, o que eu 
sabia, e eu confirmo, é que eu sabia que de algum modo Márcio atendia 
aos interesses políticos estabelecidos nas diretorias da Petrobras, isso 
eu sabia, como ele fazia isso, que tipo de acerto específico ele fazia 
isso não, não sabia. 

Ministério Público Federal:- E aí ele estava à franqueado ao setor de 
operações estruturadas para esse fim? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Na verdade todos os nossos empresários que 
tinham centro de resultado tinham autorização para fazer pagamentos não 
contabilizados. 

Ministério Público Federal:- Esse pagamento de propina a agentes 
públicos e para partidos está então incluído naquilo que o senhor chamou 
de tripé da relação com o poder público? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, é o tripé, você tem que performar como 
empresa, você tem que apresentar coisas que sejam importantes, ou seja, 
é o lado bom, você tem que criar o segundo tripé, que eu digo, é a 
relação de confiança que você estabelece com a pessoa, e o terceiro 
tripé é o apoio financeiro que você dá ao projeto político dessa pessoa. 
Eu não acho que uma relação só movida a dinheiro vai funcionar e como 
também, infelizmente, uma relação só onde você levava bons projetos, 
bons investimentos, e que era uma relação de confiança, não funcionava 
porque também a pessoa tinha expectativa de você apoiar o projeto 
político dela ou a pretexto do projeto político dela. 

(...) 

Defesa:- Senhor Marcelo, nesta ação penal o senhor é acusado do crime 
de corrupção ativa relacionado a oito contratos firmados entre 
consórcios dos quais a Odebrecht, a Construtora Odebrecht participava e 
a Petrobras, qual foi a participação do senhor aqui nesses contratos? 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Essa é a parte que eu não acho que é aderente 
à realidade dos fatos, eu de fato não participei dos acertos desses 
contratos, não tive nenhuma conversa ou acerto, o que eu disse é o 
seguinte, que houve toda essa questão da planilha Italiano que... 

Defesa:- O senhor não participou então disso aqui, não tem nenhum ato 
do senhor em relação a esses oito contratos? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, que não seja por omissão. 

 

Ao ser questionado pelo Ministério Público 

especificamente em seu interrogatório nos presentes autos, MARCELO 

ODEBRECHT esclareceu de forma bastante clara os limites de sua 

ciência acerca dos ilícitos envolvendo a Petrobras: 

Ministério Público Federal:- Aqui nós temos quatro contratos 
em que são apontados crimes de corrupção, o Rnest/Conest em 10 de 
dezembro de 2009, Rnest/Conest UDA em 10 de dezembro de 2009 também, o 
outro era UGHT e UGH, consórcio Pipe Rack, em 02/09/2011, consórcio 
TUC/Comperj em 27/12/2011, e também tem a questão como crime antecedente 
o contrato de Nafta em 24 de julho de 2009, então nesse período o senhor 
era o presidente do grupo? 

Marcelo Odebrecht:- Eu era o presidente do grupo. Em relação 
a esses contratos, eu queria... 

Ministério Público Federal:- Eu vou questioná-lo e depois o 
senhor faz os esclarecimentos. Quem eram os líderes empresariais que 
tratavam esses assuntos na Petrobrás? 

Marcelo Odebrecht:- Desses contratos... 

Ministério Público Federal:- Desses contratos da Rnest e 
Comperj. 

Marcelo Odebrecht:- Era o Márcio Faria. 

Ministério Público Federal:- E quem era Rogério Araújo? 

Marcelo Odebrecht:- Rogério Araújo era ligado ao Márcio 
Faria, era a pessoa dele que tinha relação com a Petrobrás. 

Ministério Público Federal:- Em relação ao contrato de 
Nafta, quem eram os líderes empresariais da Braskem que tratavam desses 
assuntos? 

Marcelo Odebrecht:- Bom, a nafta sempre foi um tema presente 
na discussão da Braskem com a Petrobrás, então todos os LE’s, então até 
2008 foi José Carlos Grubisich, inclusive o acerto feito com Janene, 
Paulo Roberto e Youssef, foi conduzido, pelo que eu entendi, por José 
Carlos Grubisich, depois assumiu o Bernardo que, digamos assim, o 
Bernardo Gradin, que herdou esse acerto e parece que honrou, e depois 
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assumiu o Fadigas em 2010, final de 2010, início de 2011, e foi Fadigas 
que parece que encerrou o contrato em algum momento. 

Ministério Público Federal:- Mas foi honrado durante todo o 
período? 

Marcelo Odebrecht:- Pelo que eu fui informado, era uma coisa 
que eu não me envolvia, mas parece que eu fui informado que foi honrado 
em todo o período, era um valor anual que era pago ao PP a pedido de 
Youssef. 

Ministério Público Federal:- O senhor relatou que tinha 
conhecimento que as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da 
base aliada do governo, é isso mesmo? 

Marcelo Odebrecht:- Tinha. 

Ministério Público Federal:- A diretoria de abastecimento 
do PRC era vinculada a qual agremiação? 

Marcelo Odebrecht:- A diretoria de abastecimento, pelo que 
me foi informado, no início era só o PP, em algum momento, até porque 
começou a se tornar muito grande, parece que o PT e até parece que o 
PMDB, isso eu escutei, digamos assim, escutei dos meus executivos, e que 
o PT e o PMDB também começaram, digamos assim, a ter influência nessa 
diretoria e, portanto, exigir também contribuições a pretexto de doações 
políticas. 

Ministério Público Federal:- A diretoria de serviços era 
comandada por quem? 

Marcelo Odebrecht:- Essa eu sempre soube que seria o PT. 

Ministério Público Federal:- E o diretor? 

Marcelo Odebrecht:- Era o Duque. 

Ministério Público Federal:- A diretoria internacional na 
época Cerveró e do Zelada era vinculada a qual agremiação? 

Marcelo Odebrecht:- No caso da diretoria internacional eu 
sempre soube que era o PMDB. 

Ministério Público Federal:- O senhor, prestando depoimento 
anterior, juntado no evento 1293 – anexo 2, o senhor disse o seguinte, 
“Você não tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum 
tipo de pagamento a pretexto de doação eleitoral, como a maior parte 
disso vai pra caixa 2 você nunca sabe se o valor vai realmente para 
caixa eleitoral”, e o senhor esclareceu o seguinte quando questionado a 
respeito dessas indicações “A indicação política com certeza está lá 
para obter algum benefício político para alguém que indicou, e esse 
benefício político passa por uma contribuição ao projeto de campanha ou 
pelo menos a pretexto da campanha, agora se depois vai para a campanha 
ou não você nunca sabe, isso é pra toda indicação política que existe 
no governo, se alguém faz esforço para botar alguém lá é porque alguém 
vai se beneficiar politicamente daquela atuação”, o senhor confirma 
essas declarações? 
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Marcelo Odebrecht:- Infelizmente essa era a realidade da 
época. 

Ministério Público Federal:- O senhor confirma essas 
declarações? 

Marcelo Odebrecht:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Márcio Faria e Rogério Araújo 
eram as pessoas que transitavam na diretoria de abastecimento para esse 
fim de contribuições? 

Marcelo Odebrecht:- Em relação, veja bem, em relação aos 
contratos dele se tinha alguma demanda política em função da atuação 
deles seriam eles, mas se era uma atuação, se era uma coisa relativa à 
Braskem seria o LE da Braskem. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Então o senhor confirma que o 
senhor tinha ciência que os seus líderes empresariais tinham que efetuar 
pagamentos no interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da 
Petrobrás? 

Marcelo Odebrecht:- Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu 
não sabia. 

Ministério Público Federal:- O senhor confirma que tinha 
ciência? 

Marcelo Odebrecht:- Confirmo que eu tinha ciência. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Como que era decidido na 
Odebrecht o interesse da companhia em obter determinada obra na 
Petrobrás? Tipo quero participar da obra x, eu quero ganhar o contrato 
y, como que se decidia isso internamente na construtora? 

Marcelo Odebrecht:- Aí era uma decisão do... Aí não sei 
exatamente como o Márcio fazia isso, mas na verdade o que eu entendo, 
ele sempre me disse o seguinte, ele se reunia com os executivos dele e 
via as obras que a gente tinha mais condição de participar, e... 

Ministério Público Federal:- E isso chegava ao conselho, 
alguém dava opinião? 

Marcelo Odebrecht:- Na verdade, é o seguinte, o Márcio, a 
gente tinha um acompanhamento trimestral junto com a equipe dele, junto 
com a minha, e ele sinalizava sempre, isso não o Márcio, todos os LE’s 
da construtora sinalizavam qual era dentro do mercado que a gente 
chamava, então vai ter os slides de apresentação o que é mercado, e 
dentro do mercado o que eram as obras que estavam em concorrência nos 
próximos meses e também nos próximos anos, quais eram aquelas que seriam 
as prioridades dele, então se pegar a evolução sempre tinha, eles 
apontavam dentro daquele mercado visualizado quais eram as prioridades. 
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Ministério Público Federal:- Aí eles passavam isso para o 
senhor? 

Marcelo Odebrecht:- Eles passavam. 

Ministério Público Federal:- E o senhor? 

Marcelo Odebrecht:- E aí a gente discutia, explicava, mas 
era uma reunião de acompanhamento trimestral. 

Ministério Público Federal:- Então existia uma participação, 
uma interação nessa definição? 

Marcelo Odebrecht:- Não, a definição era dele, a gente 
questionava, dialogava, mas isso a delegação era dele fazer, e mesmo era 
uma tentativa, ele dizia quais eram as obras que ele estava visualizando, 
obviamente que podia ter contribuição, principalmente do tipo “Olha, 
você tem equipe para isso?”, porque tinha a questão da demanda, então 
esse tipo de contribuição, mas não tinha nenhuma discussão nesse ponto 
ilícito, eu digo assim... 

Ministério Público Federal:- Não, não estou falando que é 
ilícito, eu só quero saber como era decidido internamente. 

Marcelo Odebrecht:- Não, a decisão era dele, a... 

Ministério Público Federal:- Mas ele levava ao senhor na 
reunião trimestral? 

Marcelo Odebrecht:- Não, não levava, ele apresentava para 
mim e pra minha equipe, a ilicitude estava, eu digo assim, no 
subterrâneo, se sabia que havia alguma coisa. 

(...) 

Ministério Público Federal:- O senhor tinha ciência que os seus 
diretores, os seus LE’s, faziam ajustes de mercado com as outras empresas 
para obter obras na Petrobrás? 

Marcelo Odebrecht:- Realmente os ajustes de mercado, os detalhes não, 
eu sabia da questão da contribuição política, o que eu sabia era o 
seguinte, obviamente que tinham conversas de mercado, mas não 
necessariamente que... E o que é a conversa, o que é normal, porque eu 
também já fui engenheiro e já sei, o que é normal, você sinaliza ao 
mercado quais são suas prioridades, é que nem faz um pessoal de qualquer 
mercado, você sinaliza, é quem nem faz, por exemplo, no setor de capital 
intensivo você sinaliza que você vai fazer investimento, aí outro vai e 
não faz aquele investimento porque sabe que você vai fazer, então na 
verdade você sinaliza para o mercado quais são aquelas obras e aí o 
mercado informalmente vai se ajustando, agora o ponto... 

Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 

Marcelo Odebrecht:- ... Das práticas anticompetitivas... 

Ministério Público Federal:- Mas o senhor sabia que esse tipo de coisa 
ocorria, essa sinalização? 
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Marcelo Odebrecht:- Não as práticas, não práticas anticompetitivas. 

Ministério Público Federal:- Sinalização de preferências, o senhor sabia 
que isso ocorria? 

Marcelo Odebrecht:- Não, esse tipo de coisa, de conversa de mercado e 
tudo, isso é normal em qualquer negócio. 

Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 

Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que alguma coisa ocorria, mas não o que 
ocorria, e se era ilícito ou não. 

Ministério Público Federal:- O senhor falou que, embora o senhor não 
sabendo os detalhes, mas o senhor sabia que poderia esse tipo de conversa 
de mercado, de preferências? 

Marcelo Odebrecht:- Sabia que podia ter. 

Ministério Público Federal:- Sabia que poderia ter contribuições a 
pretexto das ações políticas dentro da Petrobrás... 

Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que com certeza havia, não sabia que 
poderia, no caso de contribuição política eu sabia que meus... Agora não 
sabia... 

Ministério Público Federal:- E o senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 

Marcelo Odebrecht:- Hein? 

Ministério Público Federal:- O senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 

Marcelo Odebrecht:- Eu não fiz nada. Veja bem, primeiro vamos separar 
as duas coisas... 

Ministério Público Federal:- Não, eu estou perguntando... 

Marcelo Odebrecht:- Pensando em conduta de mercado eu não sabia de nada 
de ilícito em relação à conduta do mercado, o que sabia é que se tem, e 
essa questão de conduta de mercado é muito perigosa porque é difícil 
você saber, é uma zona cinza muitas das vezes, então só quem está no 
detalhe é que pode saber realmente se é anticompetitivo ou não, mas que 
todo negócio em todos os setores praticam alguma conduta de mercado 
praticam, na questão dos pagamentos aos políticos eu sabia que grande 
parte dos meus executivos, inclusive os executivos que lidavam com 
Petrobrás, faziam, sim, pagamentos a pretexto de doações políticas e que 
uma parte disso era caixa 2, e que no caso do Márcio, por exemplo, e do 
pessoal da Odebrecht eu sabia que eles tinham esse alinhamento com os 
diretores da Petrobrás, agora eu não sabia qual era o tipo de acerto... 

Ministério Público Federal:- Mas o detalhe eu sei que o senhor não sabe, 
mas o senhor não fez parar essa política dentro da companhia, a companhia 
do grupo? 
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Marcelo Odebrecht:- A verdade é o que eu digo, é uma prática, 
infelizmente, nós sempre tivemos noção que essa era a questão, é errado, 
aqui estou reconhecendo, já confessou, mas infelizmente foi assim que 
eu entrei, foi assim que isso já existia há muito tempo antes de mim e 
realmente eu não fiz nada para mudar isso. 

Ministério Público Federal:- Ok. Nesse setor... 

Marcelo Odebrecht:- Doutor, eu posso só esclarecer aqui? 

Ministério Público Federal:- Pode. 

Marcelo Odebrecht:- Porque eu acho importante porque a denúncia menciona 
especificamente esses contratos, mas eu acho importante esclarecer o 
seguinte, tem um depoimento que já está juntado aos autos, que é, pode 
dizer, o depoimento de Márcio, o Márcio Faria, eu fiz até um cuidado, o 
seguinte, quando começou esse processo de depoimentos de colaboração eu 
até fiz questão de não ficar lendo ou assistindo muitos depoimentos dos 
meus executivos até para eu não me confundir, porque depois de três anos 
você chega a um ponto que você começa a confundir o que você sabia à 
época e o que você soube depois de ver os depoimentos, mas tem uns 
depoimentos de Márcio em que ele explica muito bem como era a questão... 
É esse aqui? Evento 624, termo 3... 

Defesa:- É dessa ação penal. 

Marcelo Odebrecht:- É dessa ação penal qual? 5054932-88.2016.404.7000, 
e tem o outro que é o evento 686, termo de transcrição o que? 2, que é 
da ação penal 5063130-17.2016.404.7000, esse depoimento... 

Ministério Público Federal:- Eu tenho conhecimento dos autos, doutor. 

Marcelo Odebrecht:- Pronto. Eu estou falando aqui até... Então, veja 
bem, nesse depoimento o Márcio deixa muito claro, eu acho até importante 
ler porque tem muito a ver com essa denúncia, que ele diz muito claro o 
seguinte, “E mais especificamente os contratos da Petrobrás com a área 
que era...”, ele está perguntando de propina... 

Defesa:- O senhor vai ler o depoimento? 

Marcelo Odebrecht:- Não, eu não... 

Juíza Federal Substituta:- Um trecho, não é? 

Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
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Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 

Ministério Público Federal:- Mas vamos voltar só àquela questão, o 
senhor disse o seguinte, “Eu entrei na companhia, já existia pagamentos 
indevidos, eu cheguei lá continuavam os pagamentos indevidos, e eu como 
presidente do grupo não fiz nada para cessar”, o senhor confirma? 

Marcelo Odebrecht:- Eu confirmo o que está no meu relato, eu fui punido 
por isso, o que eu estou dizendo é o que está na denúncia... 

 

Ressalte-se que a ciência do colaborador era algo de domínio 

comum, conforme demonstram os artigos da época juntados na fase 

do artigo 402 do CPP (Evento 1.320, ANEXO4). Trata-se, como é 

possível ver, de amostra de artigos que saíram nos jornais Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo que deixam claro o loteamento 

dos cargos públicos (incluindo a Petrobras) ao longo do Governo 

Lula, com indicação de que partido iria nomear ou nomeou 

determinado cargo público, ou estava almejando (publicamente e 

com o conhecimento/envolvimento de Lula) pela nomeação de cargos 

como os da diretoria da Petrobras, entre os quais pode-se 

destacar: 

FOLHA – Janio de Freitas 
22/05/2005 
A união faz a farsa 

O mal dos escândalos esporádicos de corrupção, a exemplo desse extraído dos Correios por mais uma gravação imprevista, é 
deixarem a impressão de casos circunscritos a si mesmos, isolados e ocasionais, tão chocantes para os integrantes de governos e para 
os parlamentares quanto para os cidadãos em geral. A corrupção, no entanto, tornou-se um sistema. A administração pública no 
Brasil está carcomida pela corrupção como a madeira por cupins. A corrupção passou a ser uma das instituições que compõem a 
alma e a forma do regime político brasileiro. Nasce em palácios e no Congresso, nas assembléias estaduais e nas câmaras 
municipais, e invade a administração. Seu instrumento é o processo das nomeações para cargos públicos. 

Quem cobra cargos e quem os dá sabem, ambos igualmente, para que servem esses cargos. 

Quem cobra cargos e quem os dá sabem, ambos igualmente, que a cobrança e a nomeação não visam, nem remotamente, o interesse 
público. 

No melhor dos casos, e melhor aí exprime também pequena minoria, os nomeados valem-se dos cargos para ampliar bases eleitorais 
em benefício do padrinho ou benefício próprio. Fazem-no por meio de empregos, contratações, serviços direcionados e outros 
favorecimentos. Ou seja, beneficiam-se e aos padrinhos politicamente à custa de recursos da administração pública. Corrupção 
eleitoral e política, portanto. Executada pela parte beneficiada com a nomeação e patrocinada pela parte autora da nomeação (ou 
ordem para nomear, que dá no mesmo). 

Para quê congressistas, deputados estaduais e vereadores desejam, insaciáveis, tantos cargos sempre ligados, ainda que 
indiretamente, a compras, vendas, concorrências e contratações? A pergunta dispensa resposta. Que tanto está na intuição de 
qualquer de nós, como nos patrimônios materiais que circundam políticos, em acúmulos fáceis e rápidos, com a desfaçatez do 
próprio nome ou com os inúmeros truques facilitados pela omissão das várias fiscalizações possíveis, mas nunca voltadas para 
políticos. 
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Sempre houve corrupção eleitoral e política, como sempre houve todos os males de que o homem é capaz. De duas décadas para cá, 
porém, instalou-se no Brasil um processo extensivo de corrupção descarada e generalizante nas administrações públicas. Só 
repelida, e em termos, quando o justificável excesso de confiança na liberdade da corrupção permite um flagrante embaraçoso. Diz-
se que as polícias estão minadas pela corrupção: é que policiais corruptos estão forçosamente mais expostos, ao passo que o recesso 
de gabinetes administrativos e parlamentares oferece ambiente propício. Mas na dimensão dos favorecimentos e montantes obtidos 
por corrupção, os gabinetes nem se rebaixariam a uma comparação com as polícias. 

A degeneração das duas décadas teve um momento exponencial na sua primeira fase, com a concessão a granel de canais de rádio e 
de TV, feita pelo então ministro das Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, a parlamentares em troca de determinados apoios ao 
governo Sarney no Congresso e na Constituinte. A aceleração do processo degenerador deu-se no governo Fernando Henrique. 
Necessitado de votos para aprovar medidas que a maioria (do Congresso e do país) não apoiava, Fernando Henrique adotou o 
método de comprar os de convicções corrompíveis, com cargos utilitários e favorecimentos variados. 

Lula, que não poderia vender as telefônicas e energéticas já vendidas, adotou o método de aquisição de apoios parlamentares por 
falta de coragem, além de outras faltas, para iniciar um processo de moralização, tanto da Presidência como da vida parlamentar, 
pela discussão das inovações e mudanças que o eleitorado dele esperou. Apoio da sociedade para fazê-lo não lhe faltariam, na 
medida mesma em que não lhe faltaram votos para as inovações prometidas. 

Muito mais ilustrativo do processo de degradação, mais do que o caso dos Correios e todos os Waldomiros juntos, é o recente 
episódio em torno de um cargo na direção da Petrobras: diretor de Exploração e Produção. Assim foi a insistência de um 
interlocutor da ministra das Minas e Energia, Dilma Roussef, que lhe propunha um cargo alternativo para o seu apadrinhado: "Eu 
quero o cargo que o presidente me ofereceu durante a viagem a Roma". 

O interlocutor de Dilma Roussef era Severino Cavalcanti. A respeito de Lula, é suficiente realçar a expressão ME OFERECEU. O 
que foi oferecido é um cargo técnico que transaciona com dezenas de bilhões da maior empresa brasileira. 

É impossível oferecer o cargo sem as dezenas de bilhões que o fazem existir e ser grande responsável pelo êxito assombroso da 
Petrobras (salva por pouco no governo passado). Na ótica administrativa e ética de Lula, esse cargo e seus bilhões são apenas 
moedas para aplacar as chateações que Severino Cavalcanti lhe vem criando, menos do que diz o noticiário alardeante e mais do que 
o governo patético sabe evitar por meios hábeis e limpos. 

Por que e para quê o presidente da Câmara há de tutelar um cargo técnico dotado de dezenas de bilhões em empresa administrada 
pelo Executivo? Por que e para quê o presidente da República põe no balcão da politicagem o cargo e os bilhões? 

Não fosse a divulgação da frase de Severino Cavalcanti, a transação com aquela diretoria seria ignorada cá fora. Pois é sob esse 
desconhecimento que a administração pública está carcomida de fora a fora. A moralidade administrativa é uma farsa. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2205200506.htm 

 

FOLHA  
29/05/2005 
Estatais se dividem em feudos partidários 

VERA MAGALHÃES 
KENNEDY ALENCAR 

Alvos de denúncias que resultaram no principal escândalo do governo Lula até aqui, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 
o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) são retratos de um modelo de divisão de cargos que motiva a "canibalização" entre 
partidos da base aliada. 

Nos Correios, PMDB, PTB e PT dividem as principais diretorias. No IRB, o loteamento se dá entre o PTB, o PP, o PT e até mesmo 
o oposicionista PFL. O resultado, na definição de um auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que cada diretoria funciona 
como uma "fabriquinha" independente, cujo objetivo seria gerar "lucros" para o partido que detém a indicação do cargo. 

Nos Correios, interesses comerciais e políticos concorreram para que um funcionário fosse filmado negociando propina na empresa. 
A investigação poderá determinar o responsável pela gravação, mas hoje já se sabe que diretorias ligadas ao PTB, ao PMDB e ao PT 
tiveram embates internos por conta de licitações milionárias. 

O fatiamento de estatais entre vários partidos não é restrito aos Correios e ao IRB. É um modelo herdado dos governos anteriores 
que se estende a todas as estatais. 

Além disso, não é o único problema do modelo em vigor. Não bastasse fatiar as diretorias entre várias siglas, há casos em que há 
dificuldade de identificar o "padrinho" do nomeado. 

Nos Correios, por exemplo, o diretor de Tecnologia, Eduardo Medeiros, é ligado ao secretário-geral do PT, Silvio Pereira, mas, 
oficialmente, foi indicado pelo PL. Trata-se do "embarrigamento", em que um partido convence outro a nomear seus aliados. 

Um dos ministros mais próximos do núcleo político de Lula vai propor ao presidente que mude esse modelo e adote uma 
combinação de critérios: privilegiar indicações técnicas, de quadros de carreira das empresas. 

No caso das indicações políticas, um só partido teria os cargos de todos os escalões da empresa, mas seria responsável por 
desempenho e por responder em caso de eventuais denúncias. 

O balcão das indicações levou a uma saia-justa que Lula também terá de administrar: o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti 
(PP-PE), insiste em nomear um diretor para a Petrobras. 

"No atual quadro de fragilidade política do governo, será desastroso ceder à exigência do Severino, qualquer que seja a pessoa 
indicada. Temos de montar a ofensiva para retomar a pauta antes", diz um ministro. 

Mudanças políticas 

Nessa ofensiva, Lula pode ir além das mudanças nas estatais e retomar a reforma ministerial ampla que engavetou em março. 
Membros da cúpula do governo defendem que os ministros e presidentes de estatais e bancos oficiais, inclusive do Banco Central, 
entreguem seus cargos para que Lula faça alterações. 
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Alguns desses membros defendem as saídas de Romero Jucá da Previdência e de Henrique Meirelles do Banco Central. Mas Lula já 
disse publicamente que não os tiraria mesmo com as investigações autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). 

Mais: Jucá é do PMDB, e o governo dependerá do partido nas próximas batalhas políticas e no projeto de reeleição de Lula, no ano 
que vem. Meirelles conduz a política monetária, e o governo quer evitar que a crise política contamine a economia. 

Medidas administrativas 

O pacote de mudanças para tirar o governo da defensiva deve ser completado por medidas de ordem administrativa. 

O pregão eletrônico deverá ser adotado como padrão para todas as compras governamentais que possam ser quantificadas 
(computadores, cadeiras etc). Nessa modalidade, os fornecedores dão lances mínimos até um determinado momento, interrompido 
aleatoriamente pelo computador que recebe as ofertas. 

O governo deverá também endurecer as regras para o pregão eletrônico presencial, no qual há comparecimento dos fornecedores. 
Vai exigir justificativa para a presença, considerada contraditória com os lances eletrônicos. 

Outras compras governamentais, como serviços, continuam nas modalidades tradicionais de licitação. O governo, porém, pretende 
endurecer também essas regras, que constam da lei 8.666. 

Essas medidas já estavam sendo preparadas antes da explosão do caso dos Correios, mas servirão como resposta técnica e política 
ao escândalo. Na gravação em que o funcionário dos Correios Maurício Marinho falava de um suposto esquema de propina para 
beneficiar o PTB, ele disse que o pregão eletrônico dificultava manobras para fraudar licitações. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2905200506.htm 

 

FOLHA  
21/06/2005 
Jefferson cita novo esquema de mesada 

CATIA SEABRA 

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, acusou ontem a existência de um outro esquema de distribuição de mesada para deputados 
no governo Lula. Em entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, Jefferson afirmou que a "estrutura" era operada pelo 
deputado João Pizzolatti (PP-SC), ex-presidente da Comissão de Infra-Estrutura da Câmara. "Era feito café da manhã. O deputado 
subia e descia com um pacotinho", afirmou. 

Jefferson também apontou o secretário-geral do PT, Silvio Pereira, como gerente de um "grande esquema de corrupção nas estatais" 
para abastecer a base aliada. Na entrevista, disse ainda que todos os partidos usam seus indicados em estatais para engordar o caixa 
dois. E revelou que, quando Fernando Henrique Cardoso concorreu à Presidência pela primeira vez, o PTB repassou para a 
campanha recursos que foram apenas parcialmente declarados. Mais tarde, segundo ele, o PSDB destinou dinheiro ao PTB sem 
registro na Justiça Eleitoral. 

Jefferson afirmou que, no governo Lula, o "esquema [de corrupção] é maior que o esquema Collor, porque só tem petista". O 
esquema PC Farias, afirmou, "era menor, malfeito, às claras, com o rabo de fora". 

O deputado admitiu ter conversado duas vezes com o publicitário Marcos Valério, a quem acusa de distribuir o dinheiro do 
"mensalão". "Ele falava como se dinheiro caísse do céu. Eu me informei com Delúbio. Ele disse: 'é homem de minha confiança'." 

Segundo Jefferson, no governo Lula, o esquema do "mensalão" foi desenhado no Palácio do Planalto. "O presidente de fato é o Zé 
Dirceu. O Genoino é o vice", afirmou, se referindo ao ex-ministro da Casa Civil e ao presidente do PT. Afirmou ainda estar disposto 
a uma acareação com Dirceu "sem nenhum problema". 

O esquema, segundo ele, incluía um contrato de "correio aéreo", em que a cotação de dólar estaria superestimada, apesar da 
desvalorização da moeda americana. O superfaturamento seria de 300%. Além dos Correios, disse que o DNIT (Departamento 
Nacional de Infra-estrutura Terrestre) tem de ser investigado. 

Jefferson voltou a poupar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prova de sua inocência seria a demissão de Dirceu. Ao comentar o 
fato de que o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), já havia alertado o presidente para o esquema, Jefferson duvidou que 
Lula tenha entendido a "engenharia" do esquema. "Ele afastou Zé Dirceu", afirmou, em defesa do presidente. 

Jefferson reconheceu que, para o recrutamento do que chama de "exército mercenário" [parlamentares que votam com o governo, 
em troca de vantagens], os cargos também funcionam como atrativo. Segundo ele, os líderes partidários disputam cargos 
"fundamentalmente para que os dirigentes de estatais estabeleçam vínculos com empresários para financiamento dos partidos". 

Cargos 

As chamadas "jóias da coroa", segundo ele, são Petrobras, Eletrobrás e fundos de pensão. Ele afirmou que a bancada do PTB 
engordou no governo graças aos cargos. "Só Vicente Caccione foi trazido pelas mãos de Dirceu." 

Jefferson acusou o deputado Miro Teixeira (RJ) de ter recuado depois de ter feito a denúncia do "mensalão" ao "Jornal do Brasil". 
Também acusou a Câmara de ter sufocado as investigações, ao ter intimidado o jornal com um processo em razão da reportagem. "A 
sindicância foi aberta às 10h. Fechou às 12h", acusou. 

Jefferson chegou às 21h30 à emissora. À porta, integrantes da juventude petebista vestiam camisetas com a inscrição "Acredito em 
Roberto Jefferson". Convidado, o líder do PTB, Campos Machado, não foi ao programa. Jefferson fez exercício respiratórios antes 
de ir ao ar. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69819.shtml 
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ESTADÃO 
19/09/2007 
Aliados aproveitam votação da CPMF para cobrar cargos 

Partidos que formam a coalizão de governo vão transformar a votação da emenda constitucional que prorroga a CPMF até 2011 na 
última trincheira importante para cobrar os cargos prometidos pelo governo e ainda não preenchidos. ?Pelo que tenho ouvido, o 
governo vai sangrar muito?, disse o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). 

A lista do passivo do governo é grande. Vai de cargos em estatais muito importantes, a exemplo da presidência da BR Distribuidora, 
ou das diretorias Internacional e de Abastecimento da Petrobras, a cargos federais em cidades do interior. O certo é que, importante 
ou não, este é o grande momento para que os partidos arranquem do governo o pagamento de todas as promessas. A lista entregue 
ao ministro das Relações Institucionais, Walfrido Mares Guia, é ampla. 

Um dos cargos reivindicados tanto pelo PMDB quanto pelo PT chama a atenção, pois tem ocupante. O PMDB de Minas Gerais 
exige para a Diretoria Internacional da Petrobras a nomeação de João Augusto Fernandes, funcionário de carreira da estatal. O PT 
bate o pé pela manutenção de Nestor Cerveró, apadrinhado do senador Delcídio Amaral (PT-MS). Para a Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras, o PP indicou Paulo Roberto Costa. 

Há 20 dias, o partido conseguiu emplacar em duas diretorias do Ministério das Cidades os nomes de Leodegar Ticoski e Luiz Carlos 
Bueno. O partido já tem o ministro, Márcio Fortes. 

O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), disse que seu partido não pretende ‘pôr a faca no pescoço’ do governo por causa da CPMF. 
‘Somos da base. Nossa opção é ser governo. Não precisamos que paguem nenhum passivo’, disse ele.  

Jovair está numa situação boa em relação a outras siglas. Embora seu partido reivindique também uma diretoria da Petrobras, os 
pedidos do PTB já foram quase todos atendidos. Há 15 dias o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Armando dos Santos 
Júnior para a presidência da Superintendência de Seguros Privados, indicado por Jovair. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-aproveitam-votacao-da-cpmf-para-cobrar-cargos,54559 

 

ESTADÃO 
27/09/2007 
Relações comerciais 

Junto com a revitalização do Parlamento, a volta da democracia no País, nos anos 80, trouxe ao cenário da política o fisiologismo 
como fator de equilíbrio nas relações entre os Poderes Legislativo e Executivo. Portanto, o que se faz hoje não é novidade. 

A inovação é que, com a adesão do PT aos meios e modos dantes por ele condenados, o fisiologismo passou a ser motivo de orgulho 
e ostentação. 

Não tem mais - ao menos na visão de seus praticantes - aquele ranço do atraso nem é exercitado à sombra. Agora é feito às claras, 
com toda a transparência, como convém à moderna prática da administração pública. 

Tomemos o episódio mais recente, e ainda em curso, da negociação pela aprovação da renovação da CPMF. Não se vê nos partidos, 
no governo e nos políticos a menor preocupação em conferir às respectivas condutas ao menos uma aparência de convicção que não 
seja aquela referida na barganha de votos por cargos. 

Os petistas dão curso ao fisiologismo, sustentados na visão de que, sendo a causa política nobre (no entendimento deles), tudo é 
permitido. Os outros 10 partidos da coalizão, com destaque para o PMDB, expert no tema, acomodam-se no banco do carona. 

O governo havia prometido distribuir o restante dos cargos do segundo escalão dos ministérios e nas estatais depois da votação da 
CPMF. Isso é dito assim, sem conotação de denúncia. 

Como houve uma antecipação de nomeações na Petrobrás beneficiando petistas, os outros gritaram, ameaçaram não votar o imposto 
e logo o líder José Múcio intercedeu, o ministro das Relações Institucionais - mais bem denominada estaria a pasta se fosse das 
Relações Comerciais -, Walfrido Mares Guia, se mexeu e, fechado o negócio, a fidelidade voltou a reinar no plenário da Câmara. 

Mas não é isso o que impressiona. É a maneira como é feita a cobrança e o fato de o governo não se sentir minimamente 
constrangido em aceitar os termos. Estão muito bem resumidos em reportagem publicada na edição do último domingo do Globo. 

Diz o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves: "O partido está comprometido com a CPMF, vou cumprir o compromisso de 
aprová-la. Tenho certeza de que nossos pleitos serão atendidos." 

Diz o líder do PP, Mário Negromonte: "A CPMF vai ser aprovada. O presidente Lula disse que o acertado vai sair e nos pediu um 
crédito de confiança, mas vou conversar com o Walfrido porque está demorando." 

Diz o líder do PR, Luciano de Castro: "Se resolvermos nossas pendências, estamos no céu, embora tenham nos deixado tempo 
demais no purgatório. Não estamos condicionando à votação da CPMF. Confiamos na palavra do presidente até porque um governo 
com três anos e meio pela frente vai precisar muito de deputados." 

Diz o líder do PTB, Jovair Arantes: "Não abrimos mão (dos cargos), mas também não exigimos. O PTB tem quadros em todos os 
setores para o governo aproveitar. Não colocamos a faca no pescoço, mas esperamos ser reconhecidos." 

E diante disso, o que diz o PT, na voz de um prócer recém-renomeado, pela segunda vez recompensado na Petrobrás, o ex-senador 
José Eduardo Dutra? 

Que o loteamento faz parte. É uma visão das coisas. Mas o PT teria sido mais honesto se a tivesse compartilhado com seus 
potenciais eleitores ao longo de uma vida toda dedicada à luta pela ética na política. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,relacoes-comerciais,57257 
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FOLHA - Painel 
28/09/2007 
Dose dupla 

A sessão na Câmara já entrava na madrugada de ontem quando o líder do PMDB, Henrique Alves (RN), subiu à tribuna e começou 
a ler uma planilha com o número de parlamentares do partido que estavam apoiando o Planalto na derrubada dos destaques da 
CPMF. 

-Primeiro foram 78 deputados. Na votação passada foram 79. Agora vamos dar 80 votos para o governo!-, gabou-se o peemedebista. 

Do plenário, o opositor José Aníbal (PSDB-SP) aproveitou o clima de toma-lá-dá-cá e disparou: 

-Ei, isso aí vale duas diretorias da Petrobras! 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2809200701.htm 

 

FOLHA – Janio de Freitas 
02/10/2007 
Para gostos variados 

Além da discurseira de Lula, estão programadas nesta semana três animações da brasilidade contemporânea 

DE TÉDIO, A SEMANA não nos sufocará. Além da sempre esperável discurseira de Lula para nos trazer humor ou oportunidade de 
repor as coisas onde se mostram de fato, estão programadas três animações da brasilidade contemporânea. O que não impede, até 
incentiva, o surgimento também de animações não agendadas. 

Já na manhã de hoje o Conselho de Ética do Senado tem reunião marcada para discutir habilidades de Renan Calheiros. O interesse 
da sessão cresce se a acompanharmos como um jogo de adivinhação. O fato de que há um mês ninguém aceite ser relator de 
nenhuma das representações restantes contra Calheiros, daí advindo até a necessidade de cancelar reuniões agendadas, indica uma 
ou várias armações em curso ou já concluídas, mas ainda não desvendadas para a curiosidade externa. Recomenda-se, a propósito, 
alguma precaução diante de explicações imediatas, sejam de senadores ou de jornalistas, dois tipos em que os ares brasilienses 
estimulam a criatividade quando sobra interesse, nos primeiros, e falta matéria-prima aos segundos. 

Há também o jantar oferecido por Lula às eminências, ou nem tanto, do empreendimento que é chamado de base governista no 
Senado. Jantar de negócios entre homens de negócio. Como o próprio Lula disse, referindo-se a "negociações com o PMDB", as 
quais estão explicitadas quanto ao que o PMDB quer vender e ao seu preço, assim como à fraqueza com que Lula e o governo 
pagam sempre, depois de fingir certa resistências, mas já de joelhos. 

O mais interessante do jantar de negócios está em dois pontos. Um é verificar se o apetite do PMDB, ao ver a mesa que Lula lhe pôs 
com aflita rapidez, cresceu além de uma diretoria da Petrobras e mais sete cargos importantes, inclusive na Funai tão significativa 
para grandes grileiros. O outro ponto é a capacidade de Lula resistir, ou não, à decisão de só quitar "os acordos", como ele diz, 
depois de concluídas as votações da CPMF na Câmara (onde falta uma) e no Senado (faltam as duas). As desconfianças são mútuas, 
mas a determinação é diferente entre as duas partes. 

E a semana ainda prevê uma sessão do Supremo Tribunal Federal para decidir se o mandato pertence ao eleito ou, como interpretou 
o Tribunal Superior Eleitoral, ao partido. Ou seja, se a multidão de eleitores do Clodovil votou nele ou no seu obscuro partido; se a 
votação recordista em Enéas, na legislatura anterior, foi dada ao próprio ou ao desconhecido Prona que com ele nasceu e com ele 
desapareceu. Ou, ainda, se o pessoal dos Jardins paulistanos que apóia o senador Suplicy vota nele ou no PT, cuja estima por ali se 
conhece bem. 

De sobremesa, na decisão do Supremo, haverá o problema da retroatividade, ou não, se confirmada a vontade do TSE: a 
retroatividade faria os deputados e senadores que mudaram de partido a perderem os mandatos, a serem devolvidos aos seus partidos 
anteriores. Uma bela bagunça a mais. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0210200705.htm 

 

FOLHA - Painel 
02/10/2007 
Tiroteio 

"É choque de gestão para aprovar a CPMF: cargos na Petrobras, nos ministérios e em Furnas". 

Do deputado federal DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP) sobre declaração de Lula segundo a qual um "choque de gestão" só pode 
ocorrer com a contratação de mais funcionários pelo governo. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0210200701.htm 

 

ESTADÃO 
07/10/2007 
Em troca da CPMF, aliados controlarão R$ 686 bilhões 

Para obter R$ 40 bi por ano, o governo barganha com os 11 partidos da base aliada o equivalente a 27,2% do PIB 

Para garantir R$ 40 bilhões por ano com a aprovação da emenda constitucional que prorroga a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), o governo aceitou barganhar cargos em estatais, bancos e fundos de pensão que administram R$ 
686,7 bilhões (27,2% do PIB). A gestão fisiológica destinada a satisfazer 11 partidos de uma base de apoio no Congresso com 
tamanho nunca antes visto na história do País tem produzido até o rodízio de aliados nas estatais e no segundo escalão. 

Esse rodízio possibilita o deslocamento de um aliado para abrir espaço para outro. Já aconteceu na Petrobrás e deverá ocorrer de 
novo. Primeiro, o petista histórico Ildo Sauer foi apeado da Diretoria de Gás e Energia para ceder lugar a Maria das Graças Foster, 
nomeada pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.  
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Por sua vez, Maria das Graças cedeu o lugar na presidência da BR Distribuidora ao ex-senador petista José Eduardo Dutra. 

Nesse revezamento, Paulo Roberto Costa, da cota do PP, deverá ser deslocado da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, para 
ceder a vaga ao petista Alan Kardec. 

A Diretoria da Área Internacional deverá ser entregue a João Augusto Henriques, indicado pelo PMDB de Minas. Para que ele entre, 
Nestor Cerveró, indicado pelo senador Delcídio Amaral (PT-MS), terá de deixar a função.  

As jóias em disputa pelos partidos da base aliada incluem um seleto e bilionário lote, com diretorias na Petrobras, Eletrobrás, Banco 
do Brasil, Furnas, Eletronorte, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Companhia Nacional 
de Alimentos (Conab), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Departamento Nacional de Infra-Estrutura em 
Transportes (DNIT), Infraero, Itaipu, Previ, Funcef e Petros, estes três últimos fundos de pensão que administram cerca de R$ 75 
bilhões só para investimentos anuais.  

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-troca-da-cpmf-aliados-controlarao-r-686-bilhoes,61509 

 

FOLHA  
17/10/2007 
Presidente da Petrobras rebate crítica e justifica "loteamento" 

O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que, no setor de petróleo, "política é fundamental". 

A afirmação foi uma resposta às críticas da pesquisadora da Universidade de Calgary (Canadá), Annette Hester, durante reunião de 
trabalho sobre bioenergia do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na sede do BNDES, no Rio. 

A canadense disse em sua palestra que "lá fora todos estão de olho" no loteamento de cargos técnicos para políticos e que isso tem 
um efeito muito negativo para uma empresa com ações negociadas na Bolsa de Nova York. 

Gabrielli retrucou que o Canadá é um dos principais produtores de areia betuminosa, da qual se extrai petróleo com queima que gera 
dióxido de carbono, mas apesar disso é o principal fornecedor de petróleo para os EUA: "As relações dos EUA com o Canadá, no 
entanto, não são relações só de mercado. São essencialmente políticas". 

Segundo ele, a Petrobras está sujeita ao mesmo tipo de influência política que suas concorrentes. "A influência política sobre a Esso 
e a Shell é tão importante quanto sobre a Petrobras. Na questão de petróleo não se pode pensar exclusivamente em mercado. A 
Petrobras é uma empresa controlada pelo governo brasileiro, competente, séria e bem administrada". 

Após a réplica de Gabrielli, a pesquisadora amenizou as críticas, disse que adora a empresa e tem ações da Petrobras, mas que não 
deixaria de cobrar melhorias. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1710200725.htm 

 

ESTADÃO 
22/11/2007 
Tasso abre Congresso do PSDB com críticas ao governo Lula 

Presidente da legenda reclama do loteamento da Petrobras e outros setores entre PT e aliados 

Ao abrir o Congresso Nacional do PSDB, o presidente do partido, senador Tasso Jereissati (CE), fez críticas ao governo Lula. Ele 
afirmou que a Petrobras se transformou em "um enorme saco de retalhos loteado entre os partidos que dão sustentação ao governo, 
sobretudo o PT". 

Tasso ressaltou que os lucros da Petrobras vêm apresentando redução. E afirmou: "a empresa virou também ponto de referência de 
novos escândalos".  

Na mesma linha, ele criticou a má gestão dos setores de telefonia e energia, que são pontos de disputa entre PT e PMDB. O senador, 
que deixa o comando do PSDB na sexta-feira, fez um histórico dos compromissos cumpridos há vinte anos pelo partido e salientou 
a discussão sobre o novo programa partidário que irá definir as novas metas e rumos para o país para os próximos anos.  

"O mais grave neste momento é que o governo do PT promoveu a corrupção que ficou vulgarizada de tal maneira que é multiplicada 
em muitos órgãos, dando para a população um exemplo de que o governo não tem valores éticos e isso desorganiza a sociedade". 
Ele acrescentou a necessidade de retomar os valores éticos e morais.  

Ao longo do dia, o PSDB vai discutir a proposta do novo programa do partido. A partir das 16h30, está previsto um painel com o 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e governadores. Na sexta, pela manhã, será votado o novo programa.  

Depois, na convenção nacional, o PSDB elegerá o novo diretório e a executiva do partido. O senador Sergio Guerra (PE) irá 
substituir Tasso Jereissati na presidência do PSDB. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tasso-abre-congresso-do-psdb-com-criticas-ao-governo-lula,83939 

 

FOLHA  
10/01/2008 
Lula faz acerto com PMDB e deve dar 15 cargos em troca de apoio 

Hoje na Folha Como o PMDB é o principal parceiro do PT na coalizão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociará com a 
legenda cerca de 15 cargos que ainda não foram entregues ao partido aliado. Além da pasta de Minas e Energia, o PMDB reivindica 
a diretoria Internacional da Petrobrás para Jorge Luiz Zelada, informa nesta quinta-feira reportagem da Folha (íntegra disponível 
para assinantes do UOL e do jornal). 

Lula marcou para hoje, às 19h, reunião com a cúpula do PMDB para negociar cargos públicos em troca de apoio ao pacote tributário 
e ao corte de gastos para compensar a perda da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). 
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Na ocasião, o PMDB oficializará a indicação do senador Edison Lobão (MA) para ministro de Minas e Energia. Segundo a Folha, o 
presidente deverá confirmar a indicação de Lobão, apesar de setores do Planalto bombardearem a escolha por dois motivos: a 
ameaça de crise no setor elétrico exigiria alguém com perfil mais técnico; e acusações à lisura do senador e seu suplente, Edison 
Lobão Filho. 

A reportagem informa ainda que os peemedebistas querem também nomear o ex-governador de Santa Catarina Paulo Afonso Vieira 
para a Eletrosul, mas o PT resiste. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/01/361945-lula-faz-acerto-com-pmdb-e-deve-dar-15-cargos-em-troca-de-apoio.shtml 

 

FOLHA – Valdo Cruz 
22/01/2008 
Sem pudor 

Tarde de segunda-feira em Brasília. Local: Palácio do Planalto. Evento: posse do novo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. 
Salão lotado, repleto de políticos de todos os partidos. Os peemedebistas são os mais animados. A cerimônia marcava a devolução 
ao partido do comando do ministério, perdido para a ministra Dilma Rousseff desde a queda de Silas Rondeau em meados do ano 
passado. 

Impressiona como os políticos ali presentes debatiam o destino de cargos do setor elétrico. Abertamente, de forma transparente, 
diziam que fulano foi indicado para tal diretoria da Eletrobras. Sicrano deve ficar com uma vaguinha na Petrobras. Tem ainda aquele 
afilhado que está sendo sugerido para uma diretoria da Eletronorte. E por aí vai. Tudo ali, em pleno salão do Palácio do Planalto, à 
luz do dia, sem nenhum pudor. 

Fiquei me perguntando, depois, se era justo cobrar algum tipo de pudor dos peemedebistas que ficavam ali, naquele local, 
defendendo a indicação de apadrinhados para cargos técnicos no setor elétrico. Afinal, o jogo em vigor é esse mesmo, do toma-lá-
dá-cá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente na cerimônia, se entregou a ele. Seus colegas do PT, então, adoram um 
carguinho. Não por outro motivo ganhou o apelido pejorativo de partido da boquinha. 

Por que ficar condenando apenas os peemedebistas por defenderem seus amigos políticos para cargos técnicos se a mesma política é 
praticada nas hostes petistas? Por sinal, nos bastidores, a turma do PT adora dizer que o PMDB é um partido fisiológico, que fica 
brigando publicamente por cargos. Ora, a única diferença entre eles é que a turma petista age em silêncio, gozando de seu livre 
trânsito em alguns gabinetes-chaves da Esplanada dos Ministérios. Ficou mais do que provado, depois que o PT chegou ao poder, 
que se trata de um partido muito semelhante aos demais da vida brasileira. 

Então, voltando à pergunta se é justo cobrar algum pudor dos peemedebistas, diria que sim, mas que a mesma cobrança deve ser 
dirigida também aos outros partidos da base aliada, inclusive e principalmente o PT. Mas, sinceramente, seria uma cobrança inócua. 
Afinal, esse continuará sendo o jogo por aqui, seja lá qual for o governo de plantão. 

Infelizmente, está longe, muito distante, num futuro incerto e não-sabido, o dia em que no Brasil teremos uma burocracia estável, 
um corpo técnico permanente, a serviço do Estado. Com alguns poucos cargos à disposição dos políticos para trazerem sua equipe 
de confiança. 

A primeira crise 

Lula e sua equipe econômica estão enfrentando sua primeira crise econômica mundial. Será a prova dos nove da guerra entre PSDB 
e PT. Os tucanos costumam dizer que os bons números econômicos da era petista foram obtidos porque o presidente Lula não foi 
obrigado a enfrentar nenhuma turbulência internacional e contou com ventos favoráveis que vieram de fora. Já o ex-presidente FHC 
teve de lutar contra pelo menos três crises econômicos mundiais bravas. Até aqui, Lula tem levado a melhor. Em cada uma das 
crises enfrentadas durante o governo FHC, o Brasil passou por dias pra lá de complicados. Por enquanto, o mesmo não está 
acontecendo. Mas ainda é cedo para um vaticínio. A conferir. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/valdocruz/365716-sem-pudor.shtml 

 

FOLHA  
23/01/2008 
Lula entrega diretoria da Petrobras ao PMDB 

Hoje nas mãos do PT, área internacional ficará com Jorge Zelada, indicado pelo partido do novo ministro das Minas e Energia 

Presidência da Eletrobrás deverá ser assumida por Evandro Coura, que está no comando da associação de concessionárias de 
energia 

Em reunião com o ministro José Múcio (Relações Institucionais), o presidente Lula decidiu ontem que a diretoria Internacional da 
Petrobras será dada ao PMDB. O partido indicou Jorge Zelada para o posto. 

Zelada, hoje gerente da área de engenharia da Petrobras, será nomeado na cota do PMDB de Minas, mas também tem o apoio da 
direção nacional do partido. O PT, que hoje comanda a diretoria, cederá a vaga. O senador Delcídio Amaral (PT-MS) é o padrinho 
político do atual diretor, Nestor Cerveró. 

Segundo a Folha apurou, a intenção do presidente é nomear aos poucos os indicados pelo PMDB. Nas palavras de um auxiliar 
direto, o governo não quer dar a impressão de uma "avalanche" de fisiologia. Múcio tem negociado cargos com a cúpula do PMDB 
a fim de assegurar apoio do partido às medidas de aumento de impostos e corte de gastos que o governo adotou para compensar a 
perda da CPMF. 

No seu primeiro dia de trabalho como ministro de Minas e Energia, Edison Lobão teve como tarefa tratar de um assunto que há 
meses incomoda a bancada do PMDB: a divisão de cargos do partido no setor elétrico. A cobiçada presidência da Eletrobrás deverá 
ficar com Evandro César Camillo Coura, que hoje comanda a ABCE (Associação Brasileira de Concessionárias de Energia 
Elétrica). 

Formação 
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Engenheiro eletricista formado pelo Instituto Militar de Engenharia, Evandro Coura é funcionário de carreira do BNDES. Porém, 
desde 1999, vinha trabalhando no Grupo Rede, um dos maiores do país na área de distribuição de energia. 

Sua indicação foi oficialmente assumida pela bancada do PMDB do Senado, tendo à frente o presidente da Casa, Garibaldi Alves 
(RN). No entanto, a Folha apurou que o senador José Sarney (PMDB-AP) é padrinho da nomeação de Coura. Como Sarney já 
indicou Lobão para ministro, ele prefere que a bancada assuma o nome. 

O PMDB de São Paulo também será agraciado com um posto da Eletrobrás. Até a semana passada cotado para assumir a secretaria-
executiva do ministério, Miguel Colasuono, ex-prefeito da capital paulista, deve ficar com a diretoria administrativa da estatal. Seus 
fiadores são o presidente do partido, Michel Temer, e o ex-governador Orestes Quércia. 

Na Eletrosul, Paulo Afonso Vieira deverá se tornar diretor administrativo, desalojando o petista Antonio Vituri. Em 1997, Vieira 
quase sofreu impeachment do governo de Santa Catarina pelo seu envolvimento no escândalo dos precatórios. O PT continuará 
comandando a presidência da estatal e a diretoria técnica. 

Foi prometido um cargo ao senador José Maranhão (PMDB-PB), presidente da Comissão do Orçamento. Ele havia indicado o 
sobrinho Benjamim Maranhão, que já chegou a ocupar uma diretoria no Banco do Nordeste, mas deve indicar outro nome, já que 
seu sobrinho foi envolvido no escândalo dos sanguessugas. Já o líder do PMDB no Senado, Valdir Raupp (RO), tenta emplacar 
Antonio de Pádua numa diretoria de Furnas. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2301200806.htm 

 

FOLHA  
28/01/2008 
Oposição critica loteamento político da Petrobras e estatais do setor elétrico 

As nomeações políticas para a Petrobras, Eletrobrás, Eletrosul e Eletronorte que viraram alvo de disputa entre PMDB e PT são 
criticadas pela oposição. Para o PSDB, o governo está "partidarizando" e "aparelhando" um setor que deveria ser essencialmente 
técnicos e não político. Os tucanos temem que as indicações estimulem as especulações negativas e levantem dúvidas sobre a 
eficiência do setor elétrico. 

"O que estamos assistindo é o aparelhamento e a partidarização do setor. Isso jamais poderia ocorrer. É necessário colocar um limite 
nisso. Nós, no Congresso, tentamos, mas nem sempre temos votos. Então é necessário que a sociedade cobre", disse o líder do 
PSDB na Câmara, Antonio Carlos Pannunzio (SP). 

Para o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), o governo "já passou há muito tempo dos limites" ao aceitar indicações tanto do 
PMDB como do PT para cargos-chave nas estatais. De acordo com ele, as nomeações políticas não podem contaminar os cargos 
técnicos porque isso compromete o funcionamento do setor. 

"O presidente Lula acertaria mais se fizesse um governo técnico e não ficaria preso aos partidos. Ao nomear políticos há uma 
ingerência direta dos partidos [políticos] nos setores. O que estimula o mercado de especulações", disse Hauly. 

No quinto mandato parlamentar, Hauly afirmou ser impossível um partido querer indicar um determinado nome para uma função 
específica sem receber benefícios por isso. "Qual o interesse de um partido ao nomear? É para obter benesses, sem fazer esforço", 
disse ele. 

Nesta segunda-feira, é aguardada a decisão do Conselho Administrativo da Petrobras sobre a indicação de Jorge Luiz Zelada para a 
diretoria Internacional da empresa. Zelada é indicado pelo PMDB. 

Nos próximos dias, peemedebistas e petistas aguardam decisões sobre nomeações na Eletrobrás, Eletronorte e Eletrosul. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u367624.shtml 

 

FOLHA – Painel  
30/01/2008 
Tiroteio 

"O governo Lula e o PMDB inventaram uma nova interpretação para o lema getulista do "petróleo é nosso". Agora, a onda é o 
"cargo é nosso"."  

Do deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA) sobre a disputa de cargos entre petistas e peemedebistas no setor elétrico e 
na Petrobras. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3001200801.htm 

 

ESTADÃO 
01/02/2008 
Múcio admite dificuldades para preenchimento de cargos 

O ministro de Relações Institucionais, José Múcio, admitiu hoje que o governo não concluiu o processo de definição de cargos para 
seus aliados políticos. "Muitas coisas foram resolvidas durante o mês de janeiro em relação às nomeações que estavam sendo 
aguardadas por partidos da base aliada. Mas um mês não foi suficiente para os compromissos que estavam aguardando para serem 
resolvidos por dez ou onze meses", comentou. 

Múcio relatou as dificuldades para o preenchimento dos cargos e detalhou os problemas - que são diversos - porque afetam pessoas 
e interesses específicos. "Para cada pleito atendido tem alguém sendo desatendido. Para cada nomeado, tem alguém que o governo 
nomeou antes e está sendo tirado do lugar. Todos merecem satisfação", disse.  

Segundo José Múcio, há uma "diversidade de dificuldades". Ele relatou que, às vezes, "é preciso substituir alguém que vai bem por 
uma questão política; às vezes o problema é substituir alguém de partido diferente; e há dificuldades até mesmo quando se vai 
substituir por alguém de um mesmo partido". 



 

97 
 

Múcio comentou, no entanto, que espera encontrar um solução. "Precisamos ter um fim disso. A articulação política não é só cargos 
e emendas. Temos discussões de propostas de governo. Temos muitas outras coisas", comentou.  

O ministro evitou confirmar novos nomes e disse apenas que "caminha-se para isso", em relação ao nome de Jorge Zelada para 
diretoria internacional da Petrobras. Lembrou, entretanto que a escolha dos nomes passam pelo ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão. O nome de Zelada "está desenhado, mas ainda não está nomeado". 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mucio-admite-dificuldades-para-preenchimento-de-cargos,118281 

 

FOLHA  
06/02/2008 
Dilma defende nomeações políticas para cargos no governo 

A ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) saiu em defesa nesta quarta-feira das nomeações políticas relativas a indicações para cargos 
federais. Ao ser questionada sobre o possível loteamento de cargos públicos, ela reagiu informando que o Brasil é um grande país. 
"Não somos uma republiqueta de bananas, somos um país muito grande." 

Sem mencionar as indicações do PMDB para estatais do setor elétrico, Dilma afirmou que as reivindicações dos partidos políticos 
que apóiam o governo são legítimas. "O nosso governo é um governo de coalizão. É legítimo [que ocorram reivindicações]. O 
governo não abre mão de critérios técnicos." 

A ministra reagiu com veemência à expressão loteamento de cargos. Segundo Dilma, o termo é uma tentativa de reduzir as alianças 
políticas feitas durante a campanha presidencial. "Acho que há uma tentativa de diminuir o que é plural." 

Os peemedebistas reivindicam indicações para cargos-chave na Eletrobrás, Eletronorte e Eletrosul, além da confirmação do nome de 
Jorge Luiz Zelada para a Diretoria Internacional da Petrobras. 

O assunto deve ser tema de uma reunião entre os ministros José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) e Edison Lobão (Minas e 
Energia) e integrantes da cúpula do PMDB nos próximos dias. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u370153.shtml 

 

ESTADÃO – Editorial 
10/10/2010 
A politização da Petrobrás 

Depois da "maior capitalização da história", a maior empresa do Brasil, a Petrobrás, perdeu R$ 28,4 bilhões de valor de mercado em 
apenas três dias, encolhendo 7,5% nesse período. Na sexta-feira, suas ações ganharam algum impulso, depois de bater no nível mais 
baixo em um ano e meio. A onda de vendas foi apenas um "ajuste de carteira", segundo seu presidente, José Sérgio Gabrielli. "É 
normal as ações subirem e descerem", ponderou o ministro da Fazenda e presidente do conselho da estatal, Guido Mantega. A 
empresa, acrescentou, está mais forte do que nunca e sua capitalização foi "reconhecida mundialmente como importante". Nenhuma 
das duas explicações é para ser levada a sério. Oscilações dessa amplitude não são normais no dia a dia nem são meros ajustes de 
carteira. O problema da Petrobrás é o mesmo de antes da capitalização: uma perigosa subordinação aos interesses políticos de um 
governo centralizador e voluntarista. 

Os investidores foram confrontados durante a semana com duas novidades importantes. Uma delas foi a avaliação negativa 
divulgada por seis bancos. Diluição de lucros e perspectiva de baixo retorno foram os problemas apontados. A outra foi o rumor 
sobre irregularidades na administração da empresa. 

Este segundo fator seria muito menos importante, se o mercado reconhecesse a gestão da Petrobrás como essencialmente 
profissional e voltada para objetivos empresariais. Mas esse não é o caso. Há meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou 
publicamente haver mandado a estatal investir em refinarias no Nordeste. Esses investimentos, segundo ele, não teriam ocorrido, se 
a decisão dependesse da avaliação dos diretores da companhia. Nos últimos dias, o presidente da República voltou a alardear sua 
intervenção. 

A Petrobrás, disse ele na quinta-feira, deixou de ser uma caixa-preta e converteu-se numa caixa branca, ou quase, durante seu 
governo. Ele teria apontado um fato positivo, se mencionasse apenas o aumento da transparência - discutível, na verdade. Mas foi 
além disso e se vangloriou, mais uma vez, de mandar na empresa: "A gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas 
das coisas que ela vai fazer." 

"A gente decide" é mais que uma expressão singela. É uma confirmação - mais uma - do estilo centralizador e voluntarista do 
presidente da República. Não só de um estilo, mas de uma mentalidade. Ele age e fala como se as diretorias das estatais fossem 
apenas extensões de seu gabinete e não tivessem compromissos com milhões de acionistas. "A gente sabe" e "a gente decide". Ele, 
de fato, foi além disso. Tentou interferir também na gestão de grandes empresas privatizadas, como a Embraer e a Vale, como se 
coubesse ao presidente da República orientar as políticas de pessoal e de investimentos dessas companhias. 

Esse jogo de interferências não tem sido apenas econômico e administrativo. O envolvimento do presidente da República tem sido 
sobretudo político e, muitas vezes, político-eleitoral. "A Petrobrás também está no segundo turno", disse Adriano Pires, diretor do 
Centro Brasileiro de Infraestrutura, ao comentar a inauguração antecipada, na quinta-feira, da Plataforma P-57. Antes da votação de 
domingo, o evento estava previsto para dezembro. 

Também a capitalização da Petrobrás foi politizada, o que complicou o processo. O leilão ocorreu quase no fim do prazo previsto, 
porque o governo foi incapaz de cuidar do problema com critérios essencialmente econômicos e administrativos. Sua insistência em 
ampliar a participação do Estado na Petrobrás dificultou a fixação do preço dos 5 bilhões de barris cedidos à empresa pela União. O 
preço médio foi estabelecido, afinal, por um processo nunca explicado de forma satisfatória, até porque não passa de suposição o 
volume das jazidas envolvidas no negócio. 

A confusão e a insegurança criadas por esse processo politizado afetaram duramente o mercado. O valor da Petrobrás encolheu 
cerca de 30%, enquanto a empresa, o governo e a Agência Nacional do Petróleo se enrolavam nas dificuldades políticas da 
capitalização. A empresa continua sob os efeitos de uma gestão politizada e, por isso, vulnerável a rumores e escândalos. O mercado 
refletiu, nos últimos dias, essa vulnerabilidade. 
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https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-politizacao-da-petrobras-imp-,623047 

 
 

Como se verá a seguir, os depoimentos já prestados 

por diversos Colaboradores da Justiça na Ação Penal nº 5036528-

23.2015.4.04.7000 são fiéis à realidade dos fatos e perfeitamente 

consentâneos aos relatos de MARCELO ODEBRECHT no âmbito de seu 

acordo celebrado com o MPF e homologado pelo STF: 

 

- Depoimento de RICARDO PESSOA (evento 654 da Ação Penal nº 5036528-
23.2015.4.04.7000, juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos):  

 

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? 

Depoente:- Conheço. 

Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? 

Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes nesse período todo. 

Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns desses assuntos? 

Depoente:- Não, não, absolutamente”. 

 

 

- Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (evento 1.046 da Ação Penal nº 
5036528-23.2015.4.04.7000, juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos):  

 

“Juiz Federal: O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o 
senhor tinha contato, o senhor pode reiterar? 

Interrogado: Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais 
frequência era o Márcio Faria e o Rogério Araújo. 

Juiz Federal: O senhor César Rocha? 

Interrogado: Não. 

Juiz Federal: O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 

Interrogado: Tive vários contatos, eu participei do conselho de 
administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o 
vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, 
principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de 
administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a 
dinheiro desviado ou dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com 
Marcelo Odebrecht sobre esse tema. 

Juiz Federal: Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o 
senhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas? 

Interrogado: Sim”. 

 

 

- Depoimento de ALBERTO YOUSSEF (evento 1.046 da Ação Penal nº 5036528-
23.2015.4.04.7000, juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos):  
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“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer? 

Interrogado:- Não, não conheço o senhor Marcelo Odebrecht, em nenhum 
momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor 
Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido para que pudesse efetuar 
pagamentos ou que pudesse fazer acordos. 

Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses 
pagamentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor? 

Interrogado:- Tratava isso com autonomia total. 

Juiz Federal:- Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina? 

Interrogado:- Autonomia total. 

Juiz Federal:- Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de quem 
quer que seja? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Que teria que informar alguém ou coisa parecida? 

Interrogado:- Não, não, nunca existiu isso, nem quando tratou comigo, 
nem quando tratou com o senhor José Janene, onde eu estava presente”. 

 

 

- Depoimento de PEDRO BARUSCO (evento 1.108 da Ação Penal nº 5036528-
23.2015.4.04.7000, juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos):  

 

“Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou 
esse assuntos de propina? 

Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos 
da Odebrecht por força do trabalho, por força profissional, mas desses 
assuntos só tratei com o senhor Rogério. 

Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, 
ele sempre dizia que tinha que se reportar aos seus superiores ou ele 
dava uma resposta imediata? 

Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava 
resposta imediata, ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho 
que não”, mas eu nunca... 

Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha 
que tratar? 

Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o 
doutor Márcio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, 
porque era lá da área dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e 
gás, ele falava com do senhor Márcio Faria. 

 

(...) 

 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 

Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”.  

 

- Depoimento de JÚLIO CAMARGO (evento 553):  

“Juiz Federal:- Então nesse processo 503652823, ocorreu uma pergunta do 
juízo para o senhor Júlio Camargo para finalizar, nesse caso desse 
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consórcio que o senhor mencionou, o senhor mencionou nessa reunião da 
Odebrecht o senhor Márcio Faria, foi isso? 

Depoente:- Sim. 

Juiz Federal:- O senhor teve algum contato com algum outro executivo da 
Odebrecht relativamente a esse assunto de acerto de propina? 

Depoente:- Não, eu tive um contato com o doutor Rogério Araújo, o doutor 
Rogério era um diretor local da Odebrecht que cuidava, evidentemente 
também com o doutor Márcio, mas como esse era um assunto de deliberação 
praticamente do nível, praticamente do mais alto nível de gerenciamento, 
dados os valores, o Rogério evidentemente interagiu conosco durante todo 
o processo, na troca de informações, na busca de informações e na busca 
de ideias, mas quanto aos compromissos assumidos, isso foi conversado 
especificamente com o doutor Márcio”. 
 

 

 

Ouvidos na condição de testemunhas, após terem 

firmado acordos de colaboração premiada com o MPF, também 

homologados pelo col. Supremo Tribunal Federal MÁRCIO FARIA e 

ROGÉRIO ARAÚJO confirmaram a prática de ilícitos no âmbito de 

contratos com a Petrobras com autonomia, sem envolvimento de 

MARCELO ODEBRECHT: 

 
 
 

- Depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, Evento 
816, TERMO2), juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos: 
  
 
“Juiz Federal:- Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive 
foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da 
Petrobras que teriam sido feitos pelo grupo Odebrecht, isso aconteceu 
mesmo? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Perfeitamente, aconteceu. 
 
Juiz Federal:- O senhor participou desses fatos, desses eventos? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Participei. 
 
Juiz Federal:- E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes 
da Petrobras, ou outras pessoas? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados 
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava 
pra eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual 
definido, a gente acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos 
do Pedro Barusco, eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele 
disse que a gente era jogo duro, por causa disso, então a gente fazia 
isso. 
 
 
 
- Depoimento de MÁRCIO FARIA DA SILVA (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, 
Evento 624, TERMO3), juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos: 
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“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 

 
 
 
Nessa mesma linha, em seu primeiro interrogatório 

realizado nos autos da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, 

após haver firmado acordo de colaboração com o MPF e ao ser 

questionado acerca de sua relação com MÁRCIO FARIA, o colaborador 

MARCELO ODEBRECHT esclareceu os limites de seu conhecimento e de 

sua responsabilidade no que dizia respeito a contratos celebrados 

com a Petrobras: 
 

 
“Ministério Público Federal:- Márcio enviou ao senhor tratando de 
licitação das plataformas P59 e 60, especificamente sobre a exigência 
de uma garantia, o senhor ainda era presidente da construtora, o senhor 
pode relatar? 
 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, esse e-mail, acho que até ele comprova 
justamente o limite da minha responsabilidade, que é o seguinte, eu não 
me envolvia, e aí pode confirmar até porque não vai ter nenhum e-mail 
meu, nenhum registro falando com Márcio sobre licitações da Petrobras, 
acerto de preço, acertos, não vai ter, mas esse especificamente, como 
exigia uma garantia da Odebrecht, a partir do momento em que havia uma 
necessidade de garantia do acionista aí estava no meu âmbito aprovar, 
então, por exemplo, se Márcio fechasse uma obra de 3 bilhões de dólares 
era delegação dele, se ele resolvesse pagar uma propina de 100 milhões 
de dólares era delegação dele, mas para aprovar uma garantia ele tinha 
que pegar minha aprovação porque era uma garantia, e aí esse e-mail 
aliás confirma justamente o papel que eu tinha na época em relação ao, 
eu tinha que aprovar isso porque era uma garantia financeira. 
 
Ministério Público Federal:- Com relação a esse outro e-mail... 
 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu quero dizer o seguinte, eu não estou 
querendo aqui me eximir de minha responsabilidade quando eu digo que eu 
não me envolvia não, o problema é o seguinte, é que eu gosto de dizer 
exatamente o que eu sabia, com o que eu me envolvia, para depois não me 
cobrarem informações que eu não vou saber dar, então, por exemplo, o 
trabalho que eu tive aqui nesse negócio do Instituto Lula foi louco 
porque eu não estive envolvido nisso aí e eu tive que elucidar, então 
quando eu digo que eu não me envolvia, que eu não sabia, é para depois 
eu não ser cobrado de dar informações que eu não sei, mas eu não estou 
me eximindo das minhas responsabilidades como empresário, como líder, 
não, entendeu? Eu pequei por omissão, mas eu não orientei, não autorizei 
e não conhecia, pequei por omissão, e eu não estou me eximindo da minha 
responsabilidade não, às vezes fica parecendo que eu estou me eximindo, 
mas não, eu não estou me eximindo, simplesmente é que como colaborador 
eu não quero dizer que eu me envolvi num tema e depois alguém me perguntar 
e eu não saber.” 
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A atuação de MARCELO ODEBRECHT nessa situação 

específica acima narrada está absolutamente dentro dos limites 

previstos na Res. DP – 01/06 – Política de Seguros e Garantias da 

Odebrecht S.A., juntada no Evento 181, ANEXO7 destes autos. 

 

No mesmo sentido também está o próprio termo de 

colaboração nº 01 de ANTONIO PALOCCI, recentemente disponibilizado 

por no Evento 1.828, TERMOAUD3, da Ação Penal conexa nº 5063130-

17.2016.4.04.7000, no qual fica claro que as mudanças na diretoria 

da Petrobras tiveram, da parte da Odebrecht, envolvimento de 

ALEXANDRINO ALENCAR e PEDRO NOVIS (antecessor de Marcelo Odebrecht 

na holding), sem qualquer envolvimento de MARCELO ODEBRECHT: 

 

 
 
 
 
 
 
Especificamente quanto ao não envolvimento de 

Marcelo no acerto ilícito envolvendo a Diretoria de Abastecimento, 

o depoimento do colaborador ALEXANDRINO ALENCAR nestes autos: 

 

Defesa:- Pela defesa de Marcelo Odebrecht. 

Alexandrino Alencar:- Ok, obrigado. 

Defesa:- A denúncia nas páginas 12 e 144, até foi discutido 
aqui, elas afirmam que foram oferecidas ao José Janene, a Alberto Youssef 
e a Paulo Roberto Costa vantagens indevidas no montante de 5 milhões e 
que no interesse de Lula foram direcionadas ao núcleo de sustentação da 
diretoria de abastecimento, etc. e tal, então já foi respondido aqui, 
eu pergunto ao senhor, qual foi o período em que houve esse acerto? 

Alexandrino Alencar:- Esse? 

Defesa:- Isso. 
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Alexandrino Alencar:- Esse acerto foi feito acho que em 
2005, 2006, por aí. 

Defesa:- Marcelo participou desse acerto com Paulo Roberto 
Costa, Alberto Youssef e José Janene? 

Alexandrino Alencar:- Não. 

 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP1) 

 

 

A reforçar que o colaborador MARCELO ODEBRECHT 

não teve envolvimento em tratativas diretas e indiretas com LULA 

em relação aos contratos da Petrobras, vide os depoimentos de 

PEDRO NOVIS juntados no Ev. 181, ANEXO5, referentes às ações 

penais conexas nº 505493288.2016.4.04.7000 e 5063130-

17.2016.4.04.7000: 

 

 
“Juiz Federal:- Qual era o cargo e a posição que o senhor ocupava no 
grupo Odebrecht? 
 
Pedro Novis:- A partir de... só para contextualizar, Excelência. Entre 
82 e 97 eu fui vice-presidente da CBPO, que era uma empresa de construção 
também do grupo, adquirido em São Paulo, em 1980. E a partir de 1997 
quando se fundiram as empresas de construção, sob a liderança da CNO, 
da Construtora Norberto Odebrecht, o Doutor Emilio me convidou para 
participar do Conselho de Administração da holding Odebrecht S/A, onde 
eu fiquei de 97 ao início de 2002. E em 2002... no final de 2001, o 
Doutor Emilio tomou a decisão de não mais acumular as posições de 
Presidente do Conselho da holding e de CEO da holding, presidente 
executivo da holding. O Marcelo nessa época, que é a sucessão natural 
de uma empresa de controle familiar, o Marcelo ainda era um jovem com 
32, 33 anos, e o Doutor Emilio me convidou para assumir a presidência 
da holding por um período que seria definido ao longo do tempo. Eu fiquei 
como presidente da holding de 2002 a 2008. E a partir de janeiro de 
2009, Marcelo então já com 40 para 41 anos, assumiu a presidência da 
holding e eu voltei ao Conselho. Portanto eu tenho um período de 97 a 
82... a 2002 no Conselho e depois, de 2008 até essa data, janeiro de 
2017, também no Conselho. Fiquei 8 anos... 7 anos, desculpa, como 
presidente da holding. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Muito bem. Durante esse período que Marcelo 
Odebrecht esteve ocupando cargos diretivos, no âmbito de empresas que 
integram o grupo Odebrecht, o senhor teve conhecimento de algum 
envolvimento dele em tratativas ilícitas, relativas a contratos de obras 
e/ou serviços do grupo Odebrecht com a Petrobras? 
 
Pedro Novis:- Não, senhor. Absolutamente nunca tive nenhum conhecimento. 
O período em que eu fui presidente da holding, o Marcelo era presidente 
da Construtora. Muitas vezes tratamos de questões ligadas aos objetivos, 
dos projetos, mas absolutamente nunca tive nenhum tipo de conhecimento 
de que ele tenha dito nenhum tratamento pessoal, direto, com a Petrobras, 
sobre serviço do interesse da construtora. 
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Defesa de Marcelo Odebrecht:- De obras? 
 
Pedro Novis:- Nem obra, nem serviços. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Em algum momento Marcelo Odebrecht teria 
solicitado ao senhor, na condição de seu liderado, alguma ação política 
junto, especificamente, ao senhor Antonio Palocci ou a outro qualquer 
agente público ou político, relativamente a contratos do grupo Odebrecht 
com a Petrobras? 
 
Pedro Novis:- No período que eu fui presidente da holding, eu tinha 
frequentes contatos com o Ministro Palocci, depois com o Deputado 
Palocci, por conta de temas de interesse da organização. Por exemplo, 
questões de aquisição de empresa de negócios que interessavam à Braskem, 
à área petroquímica, solicitações para que se acelerassem determinados 
financiamentos a exportação de serviços, o programa das Parcerias Público 
Privadas, em que nós procuramos também contribuir com essa legislação. 
E, eventualmente, Marcelo me pedia, e algumas vezes até me acompanhou 
em contatos junto ao Ministro Palocci, no sentido de discutir, receber 
orientações sobre algum tema do interesse da construtora. Em nenhuma 
dessas vezes nem me pediu, nem eu assisti ele falar com o Ministro 
Palocci sobre assuntos relacionados a obras e serviços da Petrobras. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor teve conhecimento da ocorrência 
de pagamentos não contabilizados pela Construtora Norberto Odebrecht no 
contexto dessas acusações que estão sendo feitas? 
 
Pedro Novis:- Eu tive conhecimento de que houve, em relação a obras e 
serviços na Petrobras, em certos pagamentos extraordinários, Caixa 2. 
Mas em nenhum momento tive conhecimento de que esses pagamentos fossem 
relacionados com o tema das sondas, aqui eu tomei conhecimento de que 
se trata a ação que está sendo julgada” 
 

(Depoimento prestado na ação penal nº 505493288.2016.4.04.7000, 
juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos) 

 
 

 
Ministério Público Federal:- E depois que Marcelo deixou, qual era a 
posição de Márcio na Construtora Norberto Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- O Márcio seguiu responsável pela área de 
construções industriais e petróleo. 
Ministério Público Federal:- Ele passou a presidir a construtora? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, não, o presidente da construtora à 
época era o Paulo Lacerda. 
Ministério Público Federal:- E nesses cargos Márcio Faria estava 
diretamente subordinado a Marcelo Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Márcio Faria, enquanto Marcelo foi 
presidente da construtora, tinha certamente relações com Marcelo, porque 
Marcelo acompanhava as unidades da construtora assim como acompanhava 
os outros negócios do grupo, o Márcio em princípio teria, o que não quer 
dizer, se me permite, que Marcelo participasse das atividades de Márcio 
Faria que envolviam pagamento de recursos impróprios aos seus cliente, 
porque tinha independência e delegação para isso. 
 
(...) 
 
Defesa:- A Odebrecht Engenharia Industrial no tempo em que Marcelo era 
presidente da Construtora Norberto Odebrecht, ela era dirigida por quem? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Márcio Faria. 
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Defesa:- Márcio Faria tinha delegação e autonomia para realizar os 
pagamentos não contabilizados? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Sim. 
Defesa:- Precisava se reportar a Marcelo? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não só o Márcio tinha essa delegação, como 
todos os demais presidentes das divisões da construtora, que eram cinco, 
tinham delegação quando fosse o caso de tomar essas decisões e 
providenciar esses recursos. 
 

(Depoimento prestado na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, 
juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos) 

 
 
 

 
Aliás, o próprio PEDRO NOVIS confirmou em seu 

depoimento nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000 

que, enquanto era Diretor Presidente da Odebrecht S.A., tinha os 

mesmos limites de envolvimento e de conhecimento que MARCELO 

ODEBRECHT em relação aos ilícitos ocorridos no âmbito da relação 

com a Petrobras: 

 

Juiz Federal:- Certo. E uma última indagação aqui, também o senhor 
mencionou isso na última oportunidade, mas, esses pagamentos feitos ao 
partido progressista, ao José Janene, que o senhor disse que foi 
informado que parte ia ao Paulo Costa, esses pagamentos envolviam ou não 
envolviam contrapartidas em favor da Braskem? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Envolviam. Como eu comentei em depoimentos 
aí, em relatos anteriores, nós tínhamos mesmo depois que o diretor Paulo 
Roberto Costa foi nomeado, de que se falava então que ele tinha uma 
relação com o partido progressista, nós tínhamos sérias dificuldades no 
relacionamento com a diretoria de abastecimento da Petrobrás, por 
exemplo, as questões de volume de fornecimento de nafta, os problemas 
na negociação do investimento na fábrica de polipropileno de Paulínia, 
eram temas em discussão logo depois que o doutor Paulo Roberto foi 
nomeado diretor, e essas questões, assim como outras, se resolveram 
gradativamente na medida em que o deputado Janene se declarou 
representante, vamos dizer assim, da diretoria de abastecimento e capaz 
de resolver esses assuntos. 

Juiz Federal:- E ele recebia por conta disso, então, esses pagamentos? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Recebia por conta disso. 

Juiz Federal:- E o senhor mencionou há pouco, salvo aqui equívoco de 
memória, que o senhor também tinha conhecimento que outros agentes da 
Petrobrás também recebiam valores, ou não? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Eu mencionei, quer dizer, era sabido, isso 
aliás também eu sei por informação de imprensa... 

Juiz Federal:- Não, se o senhor sabia naquela época, né. 
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Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Naquela época eu sabia que o PMDB, o PP e 
o PT tinham cada um deles suas áreas de geração, de obtenção de recursos, 
mas eu não conhecia os detalhes, o foco nosso era na diretoria de 
abastecimento, era o Paulo Roberto com o PP. 

Juiz Federal:- Geração de recursos na Petrobrás? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não. 

Juiz Federal:- Geração de recursos da onde? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Geração de recursos para pagamento de 
benefícios a esses partidos. 

Juiz Federal:- Então, não sei se entendi, quem teria essa geração de 
recursos? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Deixa eu corrigir a informação excelência, 
o conhecimento que eu tinha à época é que prestadores de serviço e 
construtores que atuavam em diferentes diretorias das áreas da Petrobrás 
tinham, da mesma forma que nós em relação ao PP, feito também acordos 
com outros partidos e que isso era objeto de pagamento de benefícios a 
esses partidos para que os seus objetivos fossem alcançados. 

Juiz Federal:- Inclusive a própria Odebrecht ou o senhor só sabe da 
Odebrecht em relação à Braskem? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- O que eu tenho conhecimento, que era o que 
eu convivia, era a área de abastecimento. 

 

Por fim, veja-se o depoimento de PEDRO NOVIS nos 

presentes autos (Ev. 1133, TERMOTRANSCDEP5): 

 

Defesa:- Tanto no tempo em que o senhor liderou Marcelo, como 
posteriormente, o senhor  tomou algum conhecimento de envolvimento de 
Marcelo em tratativas envolvendo contratos da Petrobras? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, envolvendo negociação de contratos, 
relações diretas com Petrobrás, não me consta que ele tenha tido. 
 
(...) 
 
Defesa:- Na página 12 da denúncia, é referida uma reunião que teria 
havido entre uma negociação com José Janene, Alberto Youssef e Paulo 
Roberto Costa, em respeito do contrato de Nafta. Eu vou tomar a liberdade 
breve de ler pro senhor, que talvez o senhor não conheça, a denúncia 
fala assim: em síntese Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar, na 
condição de gestores administradores da BRASKEM SA, buscavam reduzir 
substancialmente o valor pago à empresa na compra de Nafta junto à 
Petrobras, além de obter um contrato de longa duração, para tanto 
ofereceram à  José Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto, vantagem 
indevida no montante de 5 milhões de dólares. Eu não estou aqui 
objetivamente questionando se o fato ocorreu ou não, eu pergunto só ao 
senhor se, nessa época, na negociação do contrato de Nafta, era Marcelo 
que estava envolvido nessas negociações? 
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Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, eu não só relato esse episódio no meu 
termo de colaboração, nos meus anexos, como também comentei no depoimento 
que prestei o ano passado, esse tema foi tratado ali por volta, se eu 
não tô enganado, 2005, 2006, e Marcelo Odebrecht não teve nenhum 
envolvimento nisso. Na época Marcelo era presidente da Construtora 
Odebrecht, e não tinha envolvimento em nenhum assunto relativo à BRASKEM. 
Esse tema foi acompanhado por mim, por José Carlos Grubisich e foi 
tratado mais diretamente pelo Alexandrino Alencar. 
Defesa:- Então nessa reunião não era Marcelo que estava presente na 
referida reunião aqui? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, Marcelo nunca esteve presente em 
nenhuma reunião sobre esse assunto durante a minha gestão de presidente 
do conselho da BRASKEM. 
Defesa:- Ainda na página 143 da denúncia, há uma referência, desculpe, 
essas tratativas então (inaudível) Marcelo Odebrecht, essa reunião agora 
é da página 143, que teria havido uma reunião, a denúncia diz 
objetivamente o seguinte: para consolidar os entendimentos com Lula e 
sua equipe, no início do mandato do ex-presidente da República, foi 
realizada uma reunião no Palácio da Alvorada, da qual participaram Emilio 
Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e Alexandrino de Alencar, e pelo governo 
federal, Lula, Antônio Palloci, Dilma e José Eduardo Dutra. Na reunião 
a Odebrecht expôs ao então presidente, e integrantes do governo o cenário 
do setor petroquímico, as áreas de resistência que o grupo empresarial 
tinha na Petrobras, especificamente na diretoria de abastecimento. 
Emílio cobrou de Lula e sua equipe a manutenção do compromisso de não 
estatização do setor petroquímico, e solicitou ao então presidente a 
saída de Rogério Manso, da diretoria de abastecimento da Petrobras, pois 
este era resistente aos pleitos do Grupo Empresarial. Esta reunião, ela 
teria ... que segundo a acusação teria sido solicitada a saída do Rogério 
Manso, ela ocorreu em qual período e se Marcelo Odebrecht participou 
dessa reunião?  
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- São coisas diferentes. Primeiro, Marcelo 
Odebrecht não participou de nenhuma dessas reuniões, e especificamente 
nesse caso, as pessoas citadas foram essas, à exceção de que não era 
Marcelo que estava presente, eu que estive presente e não Marcelo. Os 
demais estavam presentes, se eu não estou enganado. Mas naquele momento 
se questionava o comportamento da Petrobras e o presidente José Eduardo 
Dutra se encontrava na reunião, isso tudo foi questionado por nós, por 
conta de que eram comportamentos que afrontavam, que questionavam a 
própria lei de privatização de setores da área petrolífera, 
especificamente o setor petroquímico. Não me recordo que nessa reunião 
tenha se tratado do tema Rogério Manso, doutor Rogério Manso era diretor 
da Petrobras, na área de abastecimento, antes do Paulo Roberto Costa e 
ninguém ... independentemente de ter sido nessa reunião ou não, eu acho 
que não, o que se questionava, o que se pleiteava era uma melhor 
disposição do doutor Manso e abertura para compreender os problemas 
específ... legítimos que o setor petroquímico precisava equacionar, 
pelos quais o setor passava, mas não que se tivesse pedido a saída do 
doutor Manso. Se questionava a forma como ele conduzia os negócios, que 
nós entendíamos, à época, que fazia em prejuízo aos interesses das 
empresa petroquímicas. 
Defesa:- Quando o senhor fala à época então é antes de o Marcelo assumir 
qualquer cargo no conselho da... 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- É, nós estamos falando em 2003, por aí, 
2004. 
Defesa:- Ok, então. Muito obrigado, doutor Pedro, pela sua atenção, sem 
mais perguntas, Excelência. 
Juiz Federal:- Só antes de passar aqui a palavra, só para ficar claro, 
que a resposta foi um pouco ... quem estava na reunião, senhor Pedro, 
então? 
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Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Nessa reunião o presidente Lula, o 
Presidente Eduardo Dutra da Petrobras, o .... eu não tenho certeza, foi 
bom o senhor me chamar a atenção, até para corrigir, não tenho certeza 
se o Ministro Palloci estava, a Ministra Dilma estava, o Zé Carlos 
Grubisich - presidente da BRASKEM, doutor Emílio Odebrecht e eu. 
 
 

 

Importante destacar também que durante o interrogatório 

de MARCELO ODEBRECHT o próprio MPF procurou, no máximo, 

estabelecer os limites do conhecimento do colaborador acerca de 

eventuais acertos ilícitos, bem como que MARCELO ODEBREHCT não 

tinha adotado nenhuma medida para impedir ou fazer cessar o que 

já existia de práticas antes de assumir como Líder Empresarial da 

CNO. Porém, diferentemente do que narrou na denúncia, e 

posteriormente em suas alegações finais, nem mesmo o MPF procurou 

perguntar, sob o contraditório judicial, se MARCELO ODEBRECHT 

comandava ou orientava tais práticas.  

Ademais, não se pode deixar de observar que estas 

práticas ilícitas que não foram cessadas por alguma intervenção 

de MARCELO ODEBRECHT enquanto Líder Empresarial da CNO, também 

não o foram cessadas pelos Líderes Empresariais da CNO que o 

sucederam em 2008/2009, momento de início de boa parte dos 

contratos com a Petrobras indicados na denúncia. Ou seja, tais 

práticas tanto foram do conhecimento e toleradas por seus 

sucessores como por seus antecessores e líderes (no caso, PEDRO 

NOVIS e EMILIO ODEBRECHT), inclusive durante o período de 

ocorrência dos fatos, mas a critério do MPF apenas MARCELO 

ODEBRECHT veio a ser denunciado neste caso. 

Como visto exaustivamente neste tópico, todos os 

Colaboradores da Justiça com os quais MARCELO ODEBRECHT poderia 

ter tido algum tipo de tratativa indireta envolvendo Lula e/ou 

contratos da Petrobras já o isentaram de responsabilidade nesses 

temas, sendo que na condição de colaboradores não podem mentir. 

Nesse aspecto, não se pode olvidar que os depoimentos dos 

colaboradores devem ser valorados do mesmo modo não apenas quando 

incriminam os acusados, mas também e principalmente quando os 

eximem de responsabilidade, mormente porque seus compromissos são 

com a verdade real dos fatos. 
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III.VI - MARCELO ODEBRECHT EXPLICOU A DISTINÇÃO ENTRE O SEU 

ACERTO COM ANTONIO PALOCCI E GUIDO MANTEGA E AS CONTAS CORRENTES 

QUE EXECUTIVOS DA ODEBRECHT E OUTRAS EMPRESAS MANTINHAM COM 

DIRETORES DA PETROBRAS E PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

Pelo que foi possível extrair dos depoimentos dos 

diversos executivos de construtoras ouvidos no âmbito da “Operação 

Lava Jato”, no caso dos acertos envolvendo o Partido dos 

Trabalhadores, os executivos da CNO assumiram principalmente a 

parcela que cabia ao que chamavam de “Casa”, cabendo aos 

consorciados o que era destinado aos políticos. 

 
É importante ressaltar que essa “conta-corrente” 

que MARCELO ODEBRECHT mantinha com ANTONIO PALOCCI e GUIDO MANTEGA 

não se mistura e não tem relação com outras contas-correntes que 

os demais executivos do Grupo Odebrecht eventualmente mantinham 

com o PT ou outros agentes e partidos políticos, conforme 

esclarecido pelo colaborador em seu interrogatório na ação penal 

conexa referente ao Instituto Lula (termo de transcrição juntado 

no Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos): 

 
Juiz Federal:- O senhor concentrava, eu não sei se eu entendi bem, mas 
assim, o senhor concentrava os pagamentos da sua empresa, o senhor 
concentrava a responsabilidade de definir isso dos pagamentos de sua 
empresa a agentes do Partido dos Trabalhadores? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não. 
Juiz Federal:- Essa conta não tinha essa natureza? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, veja bem, aí é que está, eu acho até 
importante esclarecer, o que acontecia era o seguinte: essa era uma 
conta minha, da relação minha com o Palocci, depois com o Guido, para 
atender a presidência. 
Juiz Federal:- Certo. 
Marcelo Bahia Odebrecht:- O que acontece é o seguinte e aí é que talvez 
há uma confusão e para mim ficou evidente ao longo desse processo quando 
eu escutei os depoimentos, tanto do Léo Pinheiro, quanto do Ricardo 
Pessoa, quanto do Márcio Faria. O que aconteceu foi o seguinte: os 
executivos das construtoras, lembrando que minha relação não era de 
construtor, os executivos da construtora de alguma maneira eles tinham 
algum tipo de conta corrente que acertavam com os partidos que loteavam 
a Petrobras, então pelo que eu escutei no depoimento do Ricardo Pessoa 
ele tinha, o Léo Pinheiro ele tinha, no nosso caso quem fazia este 
controle era o Márcio Faria, o que ficou evidente para mim nos 
depoimentos de Márcio Faria é que a parcela que cabia ao PT, eu não 
tinha esse conhecimento à época, mas ficou evidente pra mim quando eu 
vi os depoimentos dele, a parcela que cabia a PT no caso de Márcio Faria, 
parece que era direcionada pelo Barusco, quer dizer, o Márcio ele não 
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sabe muito, ele sabe, pelo o que eu escutei do Márcio ele dizia que era 
o Barusco que (inaudível), o que parece que ocorreu é que como em geral 
nós nos associávamos ou a OAS ou a UTC, o que parece é que havia uma 
distribuição entre eles onde, parece que o Ricardo Pessoa e o Léo 
assumiam os compromissos com o Vaccari e o Márcio assumiu o compromisso 
com o que eles chamam da casa, que era o Barusco, mas essa relação eu 
não tinha envolvimento, ela não tem a ver com essa relação, essa relação 
que eu digo que mantinha com o Palocci, com o Guido, ela tinha a ver com 
essas duas contrapartidas específicas e com a agenda mais ampla que não 
entravam os temas da construtora. 
Juiz Federal:- Com a presidência então que o senhor está dizendo? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, eu chamava com a presidência. Por isso 
inclusive que uma vez, ou seja, existiam pagamentos feitos ao PT ao 
Vaccari e tudo mais como nas outras empresas pelos meus executivos, seja 
da área de estrutura, seja que cuidavam da Petrobras, mas não passava 
por mim. 

 

 

O colaborador inclusive já havia esclarecido 

esse ponto no interrogatório da Ação Penal nº 5054932- 

88.2016.404.7000 (termo de transcrição juntado no Evento 181, 

ANEXO5, dos presentes autos): 

 

“Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic:- Foi uma conversa 
republicana, então? 

Marcelo Odebrecht:- Foi. Petrobras não fazia, fora essa questão de 
pressão dele pra vir, mas Petrobras não fazia parte da minha agenda 
realmente com o Palocci. Minha agenda com o Palocci era ampla, tinha 
vários temas. Mas a Petrobras não fazia parte da minha agenda com o 
Palocci. 

Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic:- A próxima pergunta 
éexatamente essa, se alguma vez Palocci solicitou propina em decorrência 
desses contratos da Petrobras, mas o senhor já respondeu que nunca tratou 
desse assunto. 

Marcelo Odebrecht:- A única vez que eu falei foi quando eu fui recorrer 
a elepra evitar um pedido de propina feito.” 

 

 

Nesse sentido, MARCIO FARIA, ROGERIO ARAÚJO e 

CESAR ROCHA também deixaram bastante claro em seus depoimentos 

como funcionavam os acertos e pagamentos relativos aos contratos 

com a Petrobras, entre os quais alguns que são objeto desta ação 

penal e que estavam sob liderança de MARCIO FARIA. Os depoimentos 

comprovam cabalmente que os acertos e respectivos pagamentos 

ilícitos envolvendo a CNO e Petrobras não tinham nenhum 

envolvimento de MARCELO ODEBRECHT e/ou relação com a conta-
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corrente de MARCELO com ANTONIO PALOCCI (termos de transcrição 

juntados no Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos): 

 
Juiz Federal:- Por exemplo, já que o senhor falou do Pedro Barusco, o 
senhor acertou pagamento de vantagem indevida, de propina, para o senhor 
Pedro Barusco? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Acertei. 
 
Juiz Federal:- E como é que funcionava o procedimento a partir daí, o 
senhor acertou com ele, como é que funcionava a partir daí? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Eu conversava com o Márcio ... a gente ganhava 
um contrato, aí eu acertava com o Márcio um valor que a gente pudesse 
oferecer, porque era sistêmico o processo, a gente sabia que ia 
acontecer, aí eu levava pra ele um valor que o Márcio tivesse aprovado 
e ... parcelado, uma vez comunicado a ele eu passava esse valor para o 
nosso financeiro, que era o César Rocha, e eventualmente o endereço da 
conta, e aí o César Rocha tocava isso pra frente junto lá aos canais 
competentes, eu não tinha mais acesso a nada. 
 
Juiz Federal:- O César tinha mais contato, então? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Exatamente. 
 
Juiz Federal:- Certo. Isso foi uma vez ou várias vezes? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Várias vezes. 
 
Juiz Federal:- Foi de uma maneira mais ou menos sistemática? 
 

Rogério Santos de Araújo:- É, foram várias, praticamente todos os 
contratos que a gente teve, que a gente atuou, teve uma negociação de 
vantagem indevida”. 

 

(...) 

 

Ministério Público Federal: - O senhor tem conhecimento do pagamento de 
propinas nos contratos estabelecidos da área em que o senhor trabalhava 
com a Petrobras? 

Rogério Santos de Araújo: - Sim. Inclusive eu negociei vários deles, a 
maioria. Praticamente eu diria todos, da área industrial. 

Ministério Público Federal: - O senhor negociou o quê? 

Rogério Santos de Araújo: - Negociei a propina. 

Ministério Público Federal: - E esse pagamento era dirigido a quem? 

Rogério Santos de Araújo: - Eu focava, como eu mencionei anteriormente, 
sempre os agentes, os agentes públicos, os diretores, executivos, gerente 
de empreendimento da Petrobras. Eu não tratava com político. E tem, só 
tem algumas exceções aí que foram pedidos feito pelo Paulo Roberto Costa, 
que aí eu não tratei diretamente, mas fiz um pedido de propina para 
atender uma demanda do diretor. Depois eu posso explicar para senhora, 
se for o caso, eu falo. 

Ministério Público Federal: - Então, esse pagamento de propina era 
dirigido aos diretores? 
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Rogério Santos de Araújo: - Aos diretores, aos gerentes de 
empreendimento. 

Ministério Público Federal: - Paulo Roberto Costa recebia? 

Rogério Santos de Araújo: - Recebia. 

Ministério Público Federal: - Renato Duque? 

Rogério Santos de Araújo: - Recebia, mas quem coordenava para o Renato 
Duque era o Pedro Barusco. 

Ministério Público Federal: - E como era acertado o pagamento de propina 
com essas pessoas que o senhor acabou de referir? 

Rogério Santos de Araújo: - Acertava e a gente... normalmente, o quê que 
a gente fazia? A gente assinava um contrato, aí eu conversava com o 
Márcio, a gente propunha um pacote de propina parcelado. Mas não 
obrigatoriamente vinculado a um percentual. Tanto é que o próprio Pedro 
Barusco, numa delação dele, ele disse que a Odebrecht era jogo duro, 
porque a gente sempre levava um pacote dentro do que cabia, dentro do 
que foi negociado no contrato. 

Ministério Público Federal: - E esse pagamento era feito de forma 
sistemática nos contratos? Em todos os contratos? 

Rogério Santos de Araújo: - Eu diria pra senhora que a maioria dos 
contratos foram feitos pagamentos. 

Ministério Público Federal: - Da área de refino? 

Rogério Santos de Araújo: - Da área de Refino, da área de Transporte, 
no caso do gasoduto, que é área de Transporte, o Gasoduto III, que está 
na...  faz parte aí até de um dos projetos citados pelos senhores na 
denúncia. 

Ministério Público Federal: - Especificamente quanto a Diretoria de 
Serviços, como era acertado o pagamento de propina? 

Rogério Santos de Araújo: - Acertava com Barusco, Pedro Barusco. 

Ministério Público Federal: - E que destinação era dada a esse pagamento? 

Rogério Santos de Araújo: - Ele recebia, normalmente, numa conta fora. 
Agora, eu... ele nunca, não me disse para onde que ia, para onde que... 
para onde é que ia. 

Ministério Público Federal: - Havia uma referência a parte 'casa' e 
parte 'partido'? 

Rogério Santos de Araújo: - Não, houve isso nas sondas da Sete Brasil, 
que ele falou comigo. Mas depois isso foi retificado para um... eu já 
até mencionei isso numa oitiva que eu fiz aqui, que eles... era 1/3 
'casa', 2/3 'partido'. Depois virou tudo partido e aí não se mencionou 
mais, foi... Isso aí parou por aí, porque teve outro desdobramento, não 
sei se é o caso de falar aqui ou não. 

Ministério Público Federal: - No caso desse pagamento de propina era 
envolvido nesse pagamento do setor de Operações Estruturadas? 

Rogério Santos de Araújo: - Sim. Todos eles. Todos os pagamentos. 

Ministério Público Federal: - E como é que funcionava essa dinâmica de 
solicitação da distribuição da propina? 

Rogério Santos de Araújo: - Ah, desculpe aí eu tá... 

Ministério Público Federal: - Não. Não, não há problema. 

Rogério Santos de Araújo: - ... tem tanta informação na minha cabeça que 
as vezes eu atropelo um pouco. O que acontece? A gente, uma vez definindo 
o pacote, propondo o parcelamento, aí eu passava essa informação que já 
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estava aprovada pelo Márcio, eu passava pelo financeiro da área que se 
chamava César Rocha. E ele encaminhava isso ao departamento de Operações 
Estruturadas. E aí eu saía totalmente do circuito. Eu entraria, eu podia 
entrar no circuito se um deles, um dos agentes públicos disser: "Olha, 
eu não estou recebendo e tal." Aí eu falava com César: "Ó, César, recebi 
uma reclamação, vê se aconteceu alguma coisa." Mas eu não tinha acesso 
nenhum a esse departamento de projetos. Inclusive eu nem sabia desse 
nome, que existia esse nome dentro da empresa. 

Ministério Público Federal: - E na Diretoria de Abastecimento? Como era 
acertado o pagamento de propina? 

Rogério Santos de Araújo: - Era com... eu acertava com o Paulo, Paulo 
Roberto Costa. Eu nunca tive envolvimento com PP, com Janene, com 
Youssef, eu nem conheço eles. Eu sempre conversei com ele. 

Ministério Público Federal: - E ele pedia a parte do partido? 

Rogério Santos de Araújo: - Para mim não. É porque nossos contratos... 
o quê que acontecia? As vezes, quando... os grandes, os contratos de 
grande porte, a gente entrava em consórcio. E aí a gente procurava que 
os nossos sócios fizessem o pagamento para os partidos, sabe. A gente... 

Ministério Público Federal: - Vocês eram reembolsados nessa divisão? 

Rogério Santos de Araújo: - Não. Entrava, era... o quê que acontecia? 
Era um custo, desde que acordado pela a direção do consórcio, esses 
custos eram aprovados e lançado a custo do projeto. 

Ministério Público Federal: - As empresas integrantes do consórcio se 
ressarciam do pagamento de propina? 

Rogério Santos de Araújo: - Não. Era um consórcio, é um pessoa jurídica, 
aí entrava no custo do consórcio. 

Ministério Público Federal: - Em consórcio. No custo do consórcio. 

Rogério Santos de Araújo: - No final tinha um balanço do consórcio, a 
distribuição, dividendo, se entrava a custo. 

Ministério Público Federal: - E por que esse pagamento de propina era 
feito pela Odebrecht? 

Rogério Santos de Araújo: - Por quê? Porque se tornou uma ação sistêmica, 
começaram a pedir, no início era uma coisa assim mais ligada a partido, 
mas depois ficou a coisa se infiltrou por dentro da Petrobras de uma tal 
forma que permeou da linha dos diretores até para os gerentes de baixo. 

Ministério Público Federal: - Com relação a algumas contratações 
específicas no consórcio CONPAR, formado pela Odebrecht, OAS e UTC, 
houve pagamento de propina? 

Rogério Santos de Araújo: - Houve. 

Ministério Público Federal: - De que forma se deu? De maneira breve, se 
o senhor puder relatar. 

Rogério Santos de Araújo: - Não, eu... nós pagamos para o Pedro Barusco, 
para o Paulo Roberto. Para os dois. 

Ministério Público Federal: - O senhor se recorda o montante pago? 

Rogério Santos de Araújo: - No meu anexo, eu coloquei... dá licença 
aqui, porque está tanto número. No anexo, eu indiquei 15 milhões para 
um, 15 milhões para o outro. E teve depois, por informação que eu tive 
do Márcio, teve uma parte que foi pago pela, pelo PP, para o PP pela 
UTC. Porque era o consórcio pra REPAR, era uma consórcio CNO, UTC e OAS. 
Nós só pagamos aos agentes público, nesse caso foram os dois. 

Ministério Público Federal: - E nas obras da RNEST houve pagamento? 
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Rogério Santos de Araújo: - RNEST houve também. Nós pagamos a três 
pessoas lá, ao Pedro Barusco, ao Paulo Roberto e ao Glauco Colepicolo. 

Ministério Público Federal: - E nas obras do COMPERJ? 

Rogério Santos de Araújo: - No COMPERJ eu... nós pagamos. Eu paguei no 
COMPERJ. A denúncia está citando a terraplanagem. A terraplanagem eu não 
me envolvia, porque era uma obra de infraestrutura. Então, eu não entrei 
nesse projeto, nós pagamos no COMPERJ para Unidade de Facilidades, que 
chamava TUC, e pagamos para o Pipe Rack. 

Ministério Público Federal: - Certo. E com relação ao GASDUC? 

Rogério Santos de Araújo: - O GASDUC nós pagamos. Nós pagamos 8 milhões 
para o Pedro Barusco e 8 milhões para um ex-funcionário da Petrobras que 
tinha uma... que tinha uma empresa, ele já faleceu, é o Roberto 
Langstrassen. José Roberto Langstrassen. Ele faleceu, nós pagamos também 
8 milhões, porque ele disse que tinha uma penetração na área de Gás e 
Energia, sendo um projeto da área de gás e energia, era gasoduto. E 
ele... e pagamos pra ele. 

Ministério Público Federal: - E também para Pedro Barusco? 

Rogério Santos de Araújo: - Para Pedro Barusco. 

Ministério Público Federal: - E com relação as plataformas P59 e P60? 

Rogério Santos de Araújo: - A P59 e P60 eu não negociei. Isso foi uns 
dos poucos contratos que eu não negociei. Nós, nós éramos em três 
empresas, nós tínhamos um consórcio com a UTC e com a Queiroz Galvão e 
eu passei... o Márcio lá conversou com os sócios, eu não sei qual deles 
que fez o acerto, e eu passei apenas a conta do Barusco para eles, para 
o departamento nosso lá de propina lá, do departamento de Operações 
Estruturadas, fazer o pagamento. E o Márcio coordenou isso com o César 
Rocha. 

Ministério Público Federal: - Então houve pagamento diretamente por 
Márcio Faria? 

Rogério Santos de Araújo: - Não, não foi ele que pagou. 

Ministério Público Federal: - Nesse caso. 

Rogério Santos de Araújo: - Ele usava... a gente sempre usava o 
financeiro que é... 

Ministério Público Federal: - Pagamento via setor de Operações 
Estruturadas? 

Rogério Santos de Araújo: - Ele que, ele que coordenou isso aí, nessa 
aí eu não entrei. Foi, acho que um dos poucos casos que eu não... que 
eu não entrei. Eu entrei mandando a conta do Pedro Barusco para ele lá. 

 

(...) 

 

 
Ministério Público Federal:- Eu gostaria de saber como que era feito, 
enfim, essa solicitação da propina, como havia essas tratativas de 
propina, como era solicitado e feito o pagamento. 
 
Márcio Faria da Silva:- Doutora, era solicitado caso a caso. Cada 
contrato tinha a sua história. 
 
Ministério Público Federal:- No âmbito da Diretoria de Serviços 
especificamente? 
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Márcio Faria da Silva:- Na Diretoria de Serviços quem cuidava disso era 
o senhor Pedro Barusco, normalmente trazia o assunto para o Rogério 
Araújo que trazia para minha aprovação, via de regra”. 
 

(...) 

 

Ministério Público Federal: - E mais especificamente os contratos da 
Petrobras com a sua área, que é Odebrecht Engenharia Industrial. 

Márcio Faria da Silva: - Engenharia industrial. 

Ministério Público Federal: - Elas envolveram pagamento de propina para 
os diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque e para o gerente Pedro 
Barusco? 

Márcio Faria da Silva: - Sim, senhora. Só no caso Renato... Pedro Barusco 
e Renato Duque era uma coisa só. Quem cuidava disso, o interlocutor, era 
Pedro Barusco. 

Ministério Público Federal: - Então o senhor está referindo que no.... 
isso no âmbito da Diretoria de Serviços? Haviam, então, pagamentos para 
Renato Duque, Pedro Barusco, mas... 

Márcio Faria da Silva: - É, o Pedro Barusco era o interlocutor, ele 
trazia as demandas normalmente através do Rogério e eu autorizava o 
pagamento. 

Ministério Público Federal: - Em termo de colaboração número 4, que está 
juntado... não, em termo de colaboração número 5, 7 e 9, o senhor relata 
pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era destinada a 
casa e uma parte ao partido. O senhor podia explicar? 

Márcio Faria da Silva: - Doutora, via de regra, quando os pagamentos 
eram destinados a Diretoria de Serviço, a gente pagava o Pedro Barusco 
e ele dizia, inclusive, eu vi em alguns acordos dele, e na época ele já 
mencionava, que a metade desse dinheiro era para o que eles chamavam de 
'casa', provavelmente ele e outros executivos, e o restante, normalmente 
ele falava em 50, 50, era destinado ao Partido dos Trabalhadores. 

Ministério Público Federal: - E como era feita a solicitação de propina 
no âmbito da Diretoria de Serviços? 

Márcio Faria da Silva: - Uma vez conquistado o contrato, ou mesmo pré 
assinatura, definia-se um valor. No nosso caso, os consórcios que eu 
participei, através da minha área, a gente não seguia percentual, a 
gente seguia valor fixo, determinava para o Pedro Barusco, Rogério levava 
pra ele o valor, como seria pago ao longo do tempo e normalmente isso 
era pago, em efetivo, no Rio de Janeiro, contra apresentação de senha 
ou em contas indicadas por ele no exterior. 

Ministério Público Federal: - No caso de Pedro Barusco? 

Márcio Faria da Silva: - Pedro Barusco. 

Ministério Público Federal: - E quem efetuava esses pagamentos era o 
setor de Operações Estruturadas? 

Márcio Faria da Silva: - Sim, senhora. 

Ministério Público Federal: - Através de que pessoas? 

Márcio Faria da Silva: - Olha, doutora, uma vez que eu aprovava o programa 
de um determinado valor, eu não acompanhava mais. Porque aprovava, por 
exemplo, o caso, citar um exemplo aqui, a senhora mesmo falou aí, 
refinaria aqui do Paraná, consórcio do CONPAR. 15 milhões para a 
Diretoria de Serviços. Eu aprovava esse programa e a partir daí, o 
acompanhamento, o meu financeiro se relacionava com o pessoal de 
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Operações Estruturadas e fazia a chegar a eles, ou demanda de pagamento 
no Rio de Janeiro, em efetivo, ou ele mandava as contas que ele 
encaminhava para integrantes do departamento de Operações Estruturadas. 

Ministério Público Federal: - Quem era o seu financeiro? 

Márcio Faria da Silva: - César Rocha. 

Ministério Público Federal: - Ele que encaminhava a solicitação ao setor 
de Operações Estruturadas? 

Márcio Faria da Silva: - Ele simplesmente encaminhava. Ele não definia 
nada mas, a partir da aprovação do programa, ele simplesmente era um 
entregador, vamos dizer assim, de locais de pagamento e senha definido 
normalmente pelo beneficiário. 

Ministério Público Federal: - E a função de Ubiraci? 

Márcio Faria da Silva: - Ubiraci, eu nunca tive relacionamento assim com 
ele, mas ele era o cara que coordenava os programas. Uma vez aprovava 
os programas, ele só dava seguimento para o departamento de Operações 
Estruturadas ou com a minha aprovação ou de outro líder, quando fosse o 
caso, em outras áreas. 

Ministério Público Federal: - E no caso da Diretoria de Abastecimento 
havia pagamento de propina para o diretor Paulo Roberto Costa? 

Márcio Faria da Silva: - Sim, senhora. Havia. Isso foi dividido em duas 
etapas. Uma etapa que era muito mais ligada ao falecido Deputado Janene, 
e tudo leva a crer que ele realmente era o grande beneficiário, era o 
partido através do Janene. Depois que ele adoeceu e faleceu ele foi 
substituído pelo Alberto Youssef e nesse caso tinha um, tinha uma 
divisão, vamos chamar assim, parte ia para o partido, através de Youssef, 
e parte ia diretamente para o Paulo Roberto. Eu cheguei negociar isso. 

Ministério Público Federal: - O senhor negociava diretamente com o 
Alberto, Alberto Youssef? 

Márcio Faria da Silva: - Não. Com Paulo Roberto Costa. Depois de acertado 
as vezes falava com Youssef, mas na maioria dos contratos, por 
coincidência, quem pagou ou ficou de pagar aos políticos foi o 
consorciado. No caso da REPAR, a UTC ficou de pagar e o consórcio 
encaminhou dinheiro para que ela pagasse ao Partido Progressista. E nós 
pagamos, no caso, à Diretoria de Serviços. 

Ministério Público Federal: - E naquela... dentro da divisão 'casa' e 
'partido'? 

Márcio Faria da Silva: - Na... para Pedro Barusco, sim. Na Diretoria de 
Abastecimento, ele não fazia essa divisão explícita, entre Paulo Roberto 
e Partido Progressista, não tinha. Na outra era muito mais claro e 
incisivo isso. 

 

(...) 

 

Ministério Público Federal: - Eu vou indicar aqui alguns contratos 
referidos nessa ação penal e pediria ao senhor, o senhor já fez 
esclarecimentos com relação a refinaria REPAR, consórcio CONPAR, né? 

Márcio Faria da Silva: - Sim, senhora. 

Ministério Público Federal: - Com a OAS e com a UTC. 

Márcio Faria da Silva: - Isso. 

Ministério Público Federal: - E o senhor já explicou a forma de 
distribuição. 
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Márcio Faria da Silva: - Pagamos recursos indevidos. Pagamos propina, 
porque não foi nada para a campanha. 

Ministério Público Federal: - No caso da Odebrecht, então, o pagamento 
foi direcionado em conjunto com consórcio? 

Márcio Faria da Silva: - Nós pagamos para a Diretoria de Serviço, através 
do Pedro Barusco, que dizia que era ele representava o Partido dos 
Trabalhadores e era 50% casa, e 50% partido. E no caso do Partido 
Progressista foi pago pela UTC, deveria ter sido pago pela UTC, para o 
falecido Deputado Janene. 

Ministério Público Federal: - No caso da RNEST, o consórcio Refinaria 
Abreu e Lima, depois denominado Consórcio Terraplanagem, composto pela 
Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Galvão Engenharia, houve 
pagamento de propina? 

Márcio Faria da Silva: - Doutora, esse contrato era da área de 
infraestrutura. O que era terraplanagem não era escopo da industrial. 

Ministério Público Federal: - Certo. 

Márcio Faria da Silva: - Eu não sei se foi pago. 

Ministério Público Federal: - Em relação ao Consórcio Terraplanagem 
COMPERJ também? 

Márcio Faria da Silva: - Idem. Também era uma obra de, já... não era da 
minha divisão. 

Ministério Público Federal: - O consórcio Odebei era da sua área? 

Márcio Faria da Silva: - Não era da minha área. Também não era meu. 

Ministério Público Federal: - E o GASDUC? 

Márcio Faria da Silva: - GASDUC era de minha área. 

Ministério Público Federal: - E no que se refere ao GASDUC, três pacote 
um, TAG,  essa subsidiária da Petrobras, com o consórcio Odetech, que 
é... 

Márcio Faria da Silva: - Odebrecht e Tekint. 

Ministério Público Federal: - ... composto pela Odebrecht e Tekint. 
Houve pagamento de propina? 

Márcio Faria da Silva: - Houve sim, senhora. 

Ministério Público Federal: - O senhor pode esclarecer a forma? 

Márcio Faria da Silva: - Nós pagamos para um intermediário que dizia 
representar a área de gás e energia, que naquela oportunidade era 
comandado pela doutora Graça Foster. Eu não sei se ele tinha relação com 
ela, nós pagamos ao senhor Langstrassen, o valor de oito... 

Juiz Federal: - Pode repetir o nome, por gentileza? 

Márcio Faria da Silva: - José Roberto Langstrassen. Era conhecido como 
Lang. Ele se mostrou muito eficaz, porque os contratos da Petrobras, 
normalmente, eram muito demorados a negociação das equipes técnicas, 
tudo. E esse contrato saiu de uma maneira bem rápida para os padrões da 
Petrobras. Nós pagamos pra ele e também pagamos para a Diretoria de 
Serviços, que embora não tivesse uma vinculação direta, doutor Barusco 
disse que iria influenciar, que tinha compromisso, compromisso com o 
partido e nós pagamos também. Com contrapartida zero, inclusive, em 
algum depoimento eu disse que foi um verdadeiro pedágio, mas nós pagamos. 
Pagamos oito milhões para o Pedro Barusco e oito milhões para o 
Langstrassen, que eu não sei o destino que ele deu, dentro da Diretoria 
de Gás e Energia. 
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Juiz Federal: - Obrigado. 

Ministério Público Federal: - Com relação a construção de plataformas 
P59 e P60. 

Márcio Faria da Silva: - Sim, senhora. Esse era um... 

Ministério Público Federal: - Também houve pagamento de propina? 

Márcio Faria da Silva: - Houve um pagamento, isso era um consórcio entre 
Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, liderança nossa. O que ficou acordado 
é que cada empresa pagaria 16 milhões de reais ao Pedro Barusco. Nós 
pagamos a nossa parte e enviamos, através do consórcio, o consórcio 
enviou esses recursos para que UTC e Queiroz Galvão também pagassem ao 
Barusco. Nós pagamos a nossa parte, acredito que eles também tenham 
pago. 

 

(...) 

 

Juiz Federal: - Esclarecimentos muito breves do juízo. O senhor sabe, 
nesses acertos de vantagem indevida entre a Odebrecht e a Diretoria de 
Serviços, o senhor sabe como era feito o repasse para parte do partido? 

Márcio Faria da Silva: - Doutor, não. O que ele dizia é que encaminhava, 
o que não era parte 'casa', ele encaminhava para o partido. Agora, a 
maneira, ele nunca disse pra gente. 

Juiz Federal: - E o senhor sabe as pessoas que tratavam disso? 

Márcio Faria da Silva: - Normalmente era dito que os, o tesoureiro do 
partido. 

Juiz Federal: - O senhor teve contato pessoal e direto com o senhor João 
Vaccari? 

Márcio Faria da Silva: - Conheço o Vaccari pouquíssimas oportunidades, 
mas os pagamentos, via de regra, eram feito através do Barusco. Ele que 
ficava de encaminhar. 

Juiz Federal: - O senhor chegou a tratar desse assunto de acerto de 
vantagem indevida com o senhor Vaccari? 

Márcio Faria da Silva: - Não. Com ele não. 

Juiz Federal: - Com alguém do partido? 

Márcio Faria da Silva: - Também não. 

 

(Ev. 686, TERMOTRANSCDEP2) 

 

“Defesa:- Senhor César, qual função o senhor exercia e quem era o seu 
líder na Odebrecht Engenharia Industrial? 
 
César Ramos Rocha:- Eu era o responsável pela área financeira da 
Odebrecht Engenharia Industrial, e aí cabe ressaltar que em algum momento 
saiu na imprensa que eu era diretor financeiro da Odebrecht, então eu 
queria deixar isso bem claro, não sou, nunca fui, eu trabalhava apenas 
numa das áreas da empresa, que era a área de engenharia industrial, o 
meu líder era o Márcio Faria da Silva, e a minha função ali era trabalhar 
nas consolidações dos resultados da área, nos orçamentos dos projetos, 
tinha um programa chamado programa de segurança empresarial que eu 
cuidava também, atendia auditoria, e uma parte do meu trabalho era essa 
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questão relacionada aos pagamentos indevidos e eu fazia a relação entre 
o Márcio e a área de operações estruturadas. 
 
Defesa:- Como era a operacionalização de pagamentos não contabilizados 
que eram estabelecidos pelo Márcio Faria e o Rogério Araújo, relativos 
a esses contratos da Odebrecht Engenharia Industrial com a Petrobras? 
 
César Ramos Rocha:- Bom, toda a, conforme já consta do meu acordo de 
colaboração, toda essa relação com cliente era do Márcio e/ou do Rogério 
com o cliente, eu não tinha qualquer relação, não conhecia nenhum dos 
clientes, Pedro Barusco, Paulo Roberto, quem quer que seja, que esteja 
envolvido nesse assunto, que eu não os conhecia, então eu não tinha 
relação, nenhum tipo de relação com eles, a relação era do Márcio e/ou 
do Rogério com eles, era feita a negociação, então o Márcio, quando 
voltava dessas conversas aí, ele me chamava na sala dele, eu era liderado 
dele, juntamente com o Rogério, eles me passavam os valores, os 
codinomes, e me pediam para fazer essa relação com a área de operações 
estruturadas, fazer esse acompanhamento, para que os pagamentos fossem 
feitos, eu não tinha autorização para solicitar pagamentos, eu não podia 
fazer isso, tudo era autorizado pelo Márcio, que era o líder empresarial 
da área. 
 
Defesa:- O Márcio Faria ou qualquer outro executivo da Odebrecht 
Engenharia Industrial precisava comunicar a Marcelo Odebrecht para 
acertar ou autorizar esses pagamentos não contabilizados? 
 
César Ramos Rocha:- Não, o Márcio nunca me disse isso textualmente, “Ah, 
não preciso”, mas a gente sabia, cada líder empresarial tinha a sua 
delegação para conduzir o seu negócio, então ele não era obrigado de 
forma alguma a pedir autorização a Marcelo para conduzir os assuntos da 
área dele, e ele nunca chegou a falar comigo sobre isso não, o Marcelo 
não se metia nesses negócios, segundo o que ele me relatava, e eu acredito 
que seja verdade porque de fato às vezes é difícil para quem está de 
fora até entender isso, como é que o dono da empresa não sabe o que está 
acontecendo, mas dentro da organização pressupõe-se que você tendo 
delegação para conduzir o seu negócio você é quem é responsável pelos 
seus atos. 
 
Defesa:- O senhor mencionou inicialmente que o senhor fazia essa análise 
das contas, financeira, da Odebrecht Engenharia Industrial, nesse 
acompanhamento de contas que o senhor fazia em algum momento o senhor 
debitou algum valor da área da Odebrecht Engenharia Industrial a pedido 
de Marcelo ou decorrente de algum acerto que foi realizado por Marcelo? 
 
César Ramos Rocha:- Não, nunca me foi solicitado isso”. 
 
 
(...) 
 
Ministério Público Federal:- E com relação à obra do consórcio Compar, 
da Odebrecht com a UTC e OAS, houve pagamento de propina? 
César Ramos Rocha:- Sim senhora, estão nos meus relatos, eu tenho aqui, 
eu trouxe comigo a planilha, que eu anexei uma cópia da planilha aos 
meus relatos. 
Ministério Público Federal:- E houve pagamento a Paulo Roberto Costa 
nesse caso? 
César Ramos Rocha:- Houve, sim senhora. 
Ministério Público Federal:- E a Pedro Barusco? 
César Ramos Rocha:- Eu creio que sim, se a senhora permitir eu posso 
consultar. 
Juiz Federal:- O senhor pode pegar a planilha, está nos autos isso aí. 
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César Ramos Rocha:- Ela está nos autos? 
Juiz Federal:- Está nos autos, né? 
César Ramos Rocha:- Está. 
Ministério Público Federal:- Os documentos de corroboração estão em vias 
de encaminhamento. 
Juiz Federal:- Mas essa via, o senhor tem uma via aí. 
César Ramos Rocha:- Posso pegar, excelência? 
Juiz Federal:- Sim, pode pegar, vamos aproveitar então (inaudível). 
César Ramos Rocha:- Então lá teve Prisma, Morcego, Azeitona... 
Ministério Público Federal:- Azeitona é codinome de quem? 
César Ramos Rocha:- Eu não sei informar, isso só Rogério Araújo e o 
Márcio para informar, porque, como eu disse anteriormente à senhora, eu 
não conhecia quem eram os beneficiários, não me interessava saber quem 
era que estava recebendo propina, nem por curiosidade, é da minha 
essência, mas com o tempo, eu trabalhei mais de 20 anos com o Márcio, 
obviamente em algum momento eu acabaria sabendo e até durante a prisão 
eu por curiosidade aí eu perguntei, então no COMPAR tivemos Prisma, 5 
milhões de reais, que seria o senhor Paulo Roberto Costa, o Morcego que 
seria o senhor Pedro Barusco, 19 milhões e 100 mil reais, Azeitona 1 
milhão 230, Novato, que eu também não sei quem é, esse surgiu uma vez 
no ano de 2014, no final da obra já, 1 milhão 380, e Jogo 1 milhão 350, 
total 28 milhões de reais. 
Ministério Público Federal:- Jogo também o senhor não sabe informar? 
César Ramos Rocha:- Não senhora, acredito que o Rogério consiga informar 
todos esses beneficiários aí. 
Ministério Público Federal:- E com relação à obra Gasduc III, um 
consórcio de nome Odetech, com a Techint, houve pagamento de propina? 
César Ramos Rocha:- Houve, sim senhora. 
Juiz Federal:- O senhor pode tirar todas as planilhas envolvendo obras 
da Odebrecht, nós vamos juntá-las. 
César Ramos Rocha:- Gasduc III foi ao todo, entre os anos de 2009 e 
2010, foram 13 milhões de reais, dos quais Pedro Barusco 6 milhões e 800 
e um outro codinome chamado Cabelo, que nesse levantamento que eu fiz 
aí através do Drousys eu tive acesso às informações, os advogados foram 
me ajudando, esse outro codinome foi o senhor Lang, que eu não sei o 
nome completo, estava escrito como Lang ou André, esse foram mais 3 
milhões e meio de reais e mais 2.800 de reais também. 
Ministério Público Federal:- Certo. Eu faço também referência aqui, se 
o senhor puder informar se houve pagamento de propina com relação à obra 
das Plataformas P59 e P60. 
César Ramos Rocha:- Sim senhora. P59 e P60, todos os pagamentos foram 
ao senhor Pedro Barusco no valor de 6 milhões e 912 mil dólares, todos 
no ano de 2009, e aqui nas planilhas tem as empresas de origem, empresas 
de destino, e os extratos estão no meu processo de colaboração com cada 
um desses depósitos nas datas aqui informadas. 
Ministério Público Federal:- Eu também faria referência aqui ao senhor 
a outras obras, se o senhor tiver conhecimento sobre eventual pagamento 
de propina, obras relacionadas ao Terminal de Cabiúnas, TECAB, o senhor 
tem conhecimento? 
César Ramos Rocha:- Não, senhora, essa obra não foi uma obra executada 
pela área de engenharia industrial, então eu desconheço. 
Juiz Federal:- Não foi uma obra executada pela engenharia industrial, é 
isso? 
César Ramos Rocha:- Não, Cabiúnas não. 
Ministério Público Federal:- Sem mais perguntas. 
 

 
 

Os depoimentos acima transcritos e a planilha 

apresentada por CESAR ROCHA no Ev. 826 da ação penal conexa nº 
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5063130-17.2016.404.7000 (juntada no Ev. 1.301, ANEXO8, dos 

presentes autos) deixam claro que os acertos ilícitos relativos 

aos contratos objeto da denúncia foram pagos a outros 

destinatários definidos por ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA e que 

não tinha relação com a Planilha Italiano. 

Nesse sentido, o próprio CESAR ROCHA afirmou que 

não conhecia a Planilha Italiano (Ev. 181, ANEXO5): 

 
Defesa:- O senhor tinha conhecimento da planilha “Italiano” na época dos 
fatos? 
César Ramos Rocha:- Não, soube pela imprensa, vim conhecer essa planilha 
pela imprensa, eu desconhecia a existência dessa planilha. 
Defesa:- Na época dos fatos o senhor não tinha conhecimento? 
César Ramos Rocha:- Não. 

 

Também ANTONIO PALOCCI afirmou em seu 

interrogatório nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.404.7000 

que conhecia os acertos ilícitos entre a Petrobras e a Odebrecht, 

e que os mesmos geravam créditos, contudo confirmou que Petrobras 

não fazia parte de sua relação com a Odebrecht. Confirmou, 

portanto, que os créditos ilícitos em referência não estavam no 

contexto de sua relação com MARCELO ODEBRECHT (Planilha Italiano): 

Juiz Federal:- O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht 
declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do grupo 
Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da Presidência da 
República e do partido dos trabalhadores? 

Antônio Palocci Filho:- Eu não era um interlocutor de demandas 
financeiras, eu era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação 
da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da 
empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo, a 
empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, ela atuava em 
praticamente todas as áreas mais importantes do governo, então ela atuou 
desde o início do governo do presidente Lula, eu os conhecia antes do 
governo, estive com eles desde 1994 quando o presidente Lula os conheceu, 
em algumas oportunidades esse conhecimento se deu com a minha presença 
e, portanto, eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, 
doutor Emílio Odebrecht, doutor Pedro Novis, doutor Marcelo Odebrecht, 
desde antes do governo do presidente Lula ter início, então eu tratava 
de todos os tipos de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, 
inclusive. 

Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi 
apreendido antes de o senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso aqui 
foi discutido neste processo e também no processo anterior, que é uma 
planilha informal do senhor Marcelo de nome Programa Especial Italiano, 
que retrata aqui acerca de créditos de 200 milhões nessa planilha que 
teriam, vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam 



 

122 
 

valores que eram administrados com o senhor, isso procede, não procede, 
o senhor pode me esclarecer? 

Antônio Palocci Filho:- O Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas 
as coisas do meu ponto de vista ocorreram de forma diferente, se permitir 
eu gostaria de explicar como chegamos nisso, se o senhor me permitir me 
estender alguns minutos, pode ser? 

Juiz Federal:- Claro. 

Antônio Palocci Filho:- Na verdade, durante o primeiro governo, o 
primeiro e o segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht 
com o governo foram muito fluidas, tanto na área de construção civil 
como na área de infraestrutura, como na Petrobrás, a Odebrecht tinha uma 
intensa atividade na Petrobrás, muitos contratos sendo realizados na 
Petrobrás, e o relacionamento da empresa junto ao governo foi intenso e 
as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Veja, numa 
empresa desse porte nem sempre a atitude do governo é de concordar com 
tudo que a empresa faz, muitas vezes nós precisamos conter a força da 
empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma 
diferente, num outro ponto favorecemos a empresa num determinado 
momento, não é uma relação linear, não é uma relação permanentemente 
pacífica, às vezes ela tem momentos de dificuldades, mas a Odebrecht em 
particular tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos, 
eu diria a partir dos aspectos de realização de projetos, assim como 
participação em campanhas, as participações em campanhas se dava de 
todas as maneiras, a maior parte com caixa 1, mas o caixa 1 muitas vezes 
originário de atitudes e contratos ilícitos. 

Juiz Federal:- E o senhor pode nos exemplificar, assim, contratos 
ilícitos que eventualmente geraram créditos? 

Antônio Palocci Filho:- Diversos, os da Petrobrás quase todos geraram 
créditos. 

Juiz Federal:- Mas o senhor tinha conhecimento disso? 

Antônio Palocci Filho:- Tinha. 

Juiz Federal:- O senhor participava disso? 

Antônio Palocci Filho:- Não participei de todos porque a Petrobrás não 
era minha área de atuação direta, mas eu conhecia a relação da Odebrecht 
com a Petrobrás, os ilícitos da Petrobrás na área de serviços, na área 
de abastecimento e na área internacional eram bastante conhecidos, na 
época eu os conhecia. 

Juiz Federal:- Como é que funcionava em linhas gerais, assim? 

Antônio Palocci Filho:- Essas diretorias foram nomeadas e ao longo do 
tempo se desenvolveu através delas, na diretoria de serviços o PT, na 
diretoria internacional o PMDB e na diretoria de abastecimento o PP, se 
desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário de 
políticos, pessoas, empresas, então esse foi um ilícito crescente na 
Petrobrás, até porque as obras cresceram muito e, com elas, os ilícitos, 
então eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, não era minha área 
de atuação direta, isso é verdade. 
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Ou seja, no caso da Odebrecht não havia apenas um 

único “caixa geral” com o Partido dos Trabalhadores: (i) existia 

a “conta-corrente” com o Governo Federal (“Planilha Italiano”) 

gerenciada pelo Colaborador MARCELO ODEBRECHT com os ex-Ministros 

ANTONIO PALOCCI e GUIDO MANTEGA, e referendada por EMÍLIO e LULA, 

e, ao que tudo indica, (ii) existiam também outros “caixas gerais” 

com o PT, gerenciados de modo independente por outros executivos 

da Odebrecht, alguns dos quais tinham relação com os contratos da 

Petrobras, sem envolvimento e conhecimento de MARCELO ODEBRECHT. 

 
Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP2) 
 

A planilha em referência (apresentada pelo Colaborador CESAR 

RAMOS ROCHA no Evento 826, PLAN6, dos autos da Ação Penal nº 

5063130-17.2016.404.7000) foi devidamente juntada pela defesa 

técnica de MARCELO ODEBRECHT no Evento 1.301, ANEXO8, destes 

autos. Nela estão contemplados os pagamentos indevidos dos 

contratos que são objeto da presente denúncia, CONEST, PIPE e TUC: 
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O colaborador CESAR ROCHA explicou como foram feitos os 

pagamentos nesses casos e confirmou que “Morcego” se refere a 

PEDRO BARUSCO: 

 

César Ramos Rocha:- O senhor Ubiraci ficava no mesmo prédio que eu, 
então a minha relação com ele era sempre pessoal, pessoalmente, não 
pessoal, pessoalmente, então a partir do momento que o Márcio, juntamente 
com o Rogério, eu sempre coloco o Márcio porque o Márcio era o líder da 
área, então só se podia sair pagamentos com autorização expressa dele, 
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e ele sabe disso, não sei se ele falou sobre isso aí nos relatos dele, 
mas... Ou se o senhor Ubiraci também falou, mas, como é que funcionava 
isso no meu caso, o Márcio, a partir do momento que ele tinha uma 
solicitação a fazer de pagamento ele me chamava na sala dele, dizia 
“Preciso pagar tantos milhões para o Prisma”, que era um codinome, 
“Relativo ao projeto tal”, “Quanto é o valor?”, “10 milhões de reais”, 
então eu pegava, literalmente pegava uma folha de papel e botava ali 
“Obra tal, codinome tal, valor 10 milhões de reais”, o Márcio vistava 
esse papel e eu levava e entregava nas mãos do senhor Ubiraci, a partir 
desse momento ele, de posse desse papel, porque ele exigia a autorização 
do Márcio para ele poder abrir o programa, que eles chamavam lá, então 
ele acessava lá o sistema dele, o senhor Ubiraci acessava o sistema 
dele, criava esse programa e botava lá “10 milhões de reais” para serem 
pagos, posteriormente, como vai ser pago vai ser informado, então ele 
vendo a assinatura do Márcio ele destruía esse papel depois na minha 
frente, eu fazia questão de pedir a ele para destruir porque era uma 
relação quase que de confiança dele comigo, porque na cabeça dele ele 
tinha que ter um e-mail do Márcio, o Márcio não mandava e-mail para ele, 
então foi a única forma que eu consegui dar a ele a tranquilidade de que 
eu não faria nada sem a autorização do Márcio, foi essa da assinatura; 
então o Márcio assinava, eu levava o papel, ele lançava lá no sistema 
dele, depois o Rogério me procurava e dizia “Olha, aqueles 10 milhões 
que eu acertei com o Márcio relativo à obra tal, do codinome tal, eu vou 
pagar em 10 parcelas de 1 milhão nessa conta aqui”, “Tá bom”, aí eu mais 
uma vez procurava o senhor Ubiraci, aí já não precisava mais da 
assinatura do Márcio, eu só informava a ele, “Aqueles 10 milhões que eu 
te disse eu vou pagar em 10 vezes, você altera lá no seu sistema então”, 
aí ele alterava lá no sistema dele e aí, a partir daí, e eu dizia “Vai 
ser pago em 10 vezes, dias tais, tais e tais, uma vez por mês” e tal, 
então a partir daí eu passava os dados dessa conta bancária para a Ângela 
Palmeira, aí a relação passava a ser com a Ângela, e era por e-mail, era 
um email criptografado que eu mandava para ela, o próprio e-mail da 
organização, eu não tinha outra forma de comunicação com ela, então aí 
eles providenciavam os pagamentos, aí as contas eu vim conhecer agora 
com os dados de corroboração, que eu vim a saber quais eram as contas, 
de onde saíam, pra onde iam e tal, isso está nos meus dados de 
corroboração, eu fiz para cada uma das obras uma planilha com o codinome, 
o valor, a data do pagamento, empresa de origem, empresa de destino e o 
extrato bancário comprovando as remessas para cada um dos pagamentos que 
foram feitos, e era isso, daí a partir do momento que ela pagava ela me 
informava, eu informava ao Rogério, “Rogério, aquele valor que você me 
pediu foi pago dia tal e o valor em dólar foi tanto”, e aí ele que tinha 
relação, então a minha função era essa, aí só intermediário entre o 
surgimento e o pagamento. 

Ministério Público Federal:- E Prisma, quem era? 

César Ramos Rocha:- Paulo Roberto Costa. 
Ministério Público Federal:- O senhor sabe o codinome de Pedro Barusco? 

César Ramos Rocha:- Morcego. 

 

Em reforço ao que ora se alega e demonstra, vide 

também os e-mails que o Colaborador juntou nos autos do Inquérito 

Policial nº 118/2017 protocolizados no IPL 118/2017 - – SR/PF/SP, 

que inclusive mostram uma tentativa de MARCELO ODEBRECHT de até 

MESMO condicionar a liberação de valores da chamada conta “pós-

Itália” (sucessora da Planilha Italiano) a dificuldades envolvendo 
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a Petrobras, mas que acabou sendo convencido da inviabilidade de 

fazer tal condicionamento, já que as duas coisas de fato não 

tinham nenhum tipo de  vinculação: 
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III.VII - MARCELO ODEBRECHT ESCLARECEU E DETALHOU COMO 
FUNCIONAVA A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS QUE 
ERA REALIZADA POR HILBERTO SILVA E SUA EQUIPE, A ORIGEM DOS 
MESMOS, E OS LIMITES DE SUA RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO 

 
 

Embora não se possa confundir a “Planilha Italiano” 

com o sistema de pagamentos não contabilizados, é fato que alguns 

dos pagamentos registrados na referida planilha foram realizados 
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pela equipe responsável pelos pagamentos não contabilizados (o 

citado “setor de operações estruturadas”). 

 

Esses fatos foram devidamente relatados pelo 

Colaborador no Anexo 20 de seu Acordo (“Geração e Distribuição 

Geral – Caixa 2”), para os quais o Colaborador já apresentou à 

PGR um total de 283 e-mails como elementos de corroboração 

extraídos de seu computador. 

 

Em seu interrogatório na ação penal conexa referente 

ao Instituto Lula (juntado no Ev. 181, ANEXO5), MARCELO ODEBRECHT 

esclareceu como funcionavam os pagamentos não contabilizados 

realizados pelo GRUPO ODEBRECHT desde a década 80/909, assim como 

o seu papel e conhecimento sobre o assunto e o de outras pessoas 

envolvidas. Nesse sentido, explicou que a equipe a que se chamou 

de “Setor de Operações Estruturadas” tinha um “modus operandi” 

para a realização de pagamentos não contabilizados criado por meus 

antecessores e conhecido por seus superiores: 

 Juiz Federal:- No decorrer das investigações, consta aqui na afirmação 
da denúncia que teria sido descoberto algo que é chamado de setor de 
operações estruturadas no âmbito da Odebrecht, o senhor confirma que 
havia um setor, talvez não com esse nome, mas com essa natureza? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Havia uma equipe, na verdade nós não 
chamávamos de setor, havia uma equipe que fazia pagamentos não 
contabilizados desde a década de 1980 e que em 2006 foram várias pessoas 
que foram fazendo um rodízio, assumindo a responsabilidade e que a pessoa 
que assumiu em 2006 que foi o Hilberto Silva até então essa equipe, o 
responsável por essa equipe tinha denominação de assessor e aí o Hilberto 
quando assumiu em 2006 sugeriu que quando fosse mudado para uma equipe 
de operações estruturadas, porque operações estruturadas é o nome que 
se dá aos financiamentos com garantia específica e era uma maneira de, 
digamos assim, ele poder transitar apoiando todos os empresários sem que 
as pessoas achasse que ele estava fazendo pagamentos não contabilizados, 
isso vem, exatamente existe essa equipe que fazia esses pagamentos não 
contabilizados em apoio a vários executivos do grupo que faziam. 

Juiz Federal:- O senhor pode, o senhor lembra quem compunha esse setor 
de operações estruturadas, essa equipe? 

                                                        
9 Ou deveria funcionar, já que ao longo do processo de investigações 
internas e colaboração ficou evidenciado que Hilberto Silva e equipe 
haviam desvirtuado seu papel e transcendido em muito a delegação e 
orientação que tinham. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- A equipe foi mudando. 

Juiz Federal:- A partir do senhor Hilberto Silva. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- A partir de Hilberto Silva, era Hilberto, era 
o Fernando Migliaccio, era o Luiz Eduardo e tinham duas secretárias que 
eram a Ângela e a Maria Lúcia. 

(Ev. 1.068 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.404.7000, juntado no 
Evento 181, ANEXO5, dos presentes autos) 

 

No mesmo sentido, confiram-se também os depoimentos 

da Ação Penal nº 5054932-88.2016.404.7000 prestados pelos também 

colaboradores PEDRO NOVIS, EMILIO ODEBRECHT e HILBERTO SILVA 

(juntados no Ev. 181, ANEXO5, dos presentes autos): 

 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Quando Marcelo chegou a Construtora 
Norberto Odebrecht consta que ele teria dirigido a construtora. Esses 
pagamentos não contabilizados já ocorriam mediante, por exemplo, do 
sistema de geração e distribuição através de off shores e operadores 
financeiros? 
 
Pedro Novis:- Sim, doutor. O sistema de pagamento de recursos não 
contabilizados... o senhor me permite, Excelência, comentar um pouco? 
 
Juiz Federal:- Sim. 
 
Pedro Novis:- Ele se estende desde sempre e a Odebrecht, evidentemente, 
não é uma exceção. Essa relação incorreta, temos sempre reconhecido com 
o poder público, com agentes públicos, sempre existiu. Na fase inicial, 
quando eu entrei na organização, quando eu comecei a participar, embora 
eu não estivesse envolvido nestes termos, como não sou engenheiro, só 
no final, quando presidente da holding, passei a ter relações políticas, 
relações com clientes. Mas o que sempre ficou claro é que estes despesas 
se davam e eram necessárias. E até onde eu me lembro e tomava 
conhecimento, em volumes muito menores do que passaram a ser ao longo 
do tempo. A internacionalização da organização, que se deu a partir de 
1979, começou a gerar certas oportunidades aqui, num primeiro momento, 
visavam a maximização dos resultados, através de planejamento fiscal, 
através de criação de empresas onde os países em que operávamos tinham 
uma legislação fiscal mais flexível e nos permitiam remeter resultados 
para o exterior, e esse processo foi, por um lado, se expandindo na 
medida que a organização ampliava a sua atuação externa. Ela começou em 
1979, com um país que era o Peru e hoje tem mais de 20 países onde atua. 
E essas operações foram se expandindo por um lado, os países operavam 
essas soluções que evidentemente envolviam off shores por que era 
preciso que se construísse esse planejamento fiscal através de off 
shores. E, por outro lado, os requerimentos, as solicitações, as 
exigências diria mesmo, de recursos desse tipo, extracontábeis, de Caixa 
2, também foram se ampliando, por razões que aqui não é o caso de 
avaliar... política, do sistema aqui e de outros países. Mas para tornar 
a resposta objetiva a sua pergunta, esses sistemas, a partir da 
internacionalização, envolviam sim empresas off shores, relacionadas ou 
não a organização. Num primeiro momento estavam voltadas ao planejamento 
tributário, a redução de impostos. Eram também utilizados para pagamento 
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de bônus a executivos e, com a continuidade, passaram a ser utilizados 
também para pagamento de recursos a agentes públicos”. 
 
(...) 
 
 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor teve conhecimento da ocorrência 
de pagamentos não contabilizados pela Construtora Norberto Odebrecht no 
contexto da sua atuação, em obras? 

Emílio Odebrecht:- Sim, sabia que existia exatamente o uso de recursos 
não contabilizados. 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Essa sistemática eventual de pagamentos 
de recursos não contabilizados já ocorria antes da participação de 
Marcelo no âmbito da administração de empresas do grupo Odebrecht? 

Emílio Odebrecht:- Sim, existia isto já e sempre foi o modelo reinante 
no país, e que, enfim, veio até recentemente. O que houve impedimento 
foi a partir de 2014, 2015, mas até então sempre existiu, desde a minha 
época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo, sem 
dúvida, todos aqueles que foram executivos do grupo. 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Então o senhor quer precisamente dizer que 
não foi Marcelo Odebrecht que instituiu essa sistemática no âmbito da 
empresa, do grupo? 

Emílio Odebrecht:- Não, em hipótese nenhuma. Eu mesmo, na minha colocação 
que eu tive, por isso está em sigilo, me sinto à vontade de dizer, eu 
tive dois responsáveis, em momentos todos dois, um falecido e o outro 
está com Alzheimer hoje, mas todos eles participaram como responsáveis 
na minha época. 

 
(...) 
 
 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Eu pergunto ao senhor se antes de 2006 
já existia um setor ou já existia, dentro da empresa, pagamentos de 
valores não contabilizados? 
 
Hilberto Silva:- Já existia. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Já existia. Então também existiam 
pagamentos que ocorriam por doleiros, off shores, antes de o senhor 
ingressar, em 2006, dentro da empresa? 
 
Hilberto Silva:- Doleiros. Não tinha sofisticação nenhuma. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Mas ocorriam pagamentos no exterior? 
 
Hilberto Silva:- Pagamentos através de doleiros. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- No exterior também? 
 
Hilberto Silva:- No exterior também. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- A geração também era no exterior? 
 
Hilberto Silva:- A geração também era no exterior. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Então, off shores. Vamos lá, antes do 
senhor chegar, em 2006, a senhora Maria Lúcia Tavares já trabalhava 
nesse setor? 
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Hilberto Silva:- Já trabalhava na área. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Também como assistente? 
 
Hilberto Silva:- Assistente do senhor Antônio Ferreira Neto, que era o 
responsável por esse setor. Não só, existia outras atividades e também 
fazia isso. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Claro, ok. Então ela também já realizava 
as mesmas atividades? 
 
Hilberto Silva:- Também”. 

 
 

 

Assim também o depoimento de EMÍLIO ODEBRECHT: 

Defesa:- Senhor Emílio, é, o senhor tem conhecimento se Marcelo, ele 
aprovava todos os pagamentos não contabilizados durante o período de 
2006 até 2009? 

Emílio Alves Odebrecht:- Olha, como é meu filho eu tenho o direito de 
dizer o que eu vou dizer, só se ele fosse louco, porque além do mais ele 
estaria infringindo todo uma filosofia nossa. Quer dizer, a filosofia 
empresarial, cada líder tem autonomia, se constava, o que ele com certeza 
aprovava, como eu aprovava era o plano, para a gente saber o que a gente 
precisava de fontes. O plano geral, mas sem detalhe, a partir daí era 
responsabilidade de cada líder, a não ser aquilo que estava sobre 
responsabilidade direta dele, aí são outros quinhentos. 

Defesa:- Só objetivando então dentro desse, dessa cultura de delegação 
existente no grupo, os executivos que lideravam ou eram pequenos 
empresários das empresas que contratavam com a Petrobrás, eles 
precisavam da autorização ou anuência de Marcelo para executar qualquer 
tipo de pagamento não contabilizado? 

Emílio Alves Odebrecht:- Eu diria que total, total, sem nenhuma, todos 
eles tinham autonomia, desde que estivesse no plano dele, estava livre. 

(Ev. 717, TERMOTRANSCDEP3, juntado no Evento 181, ANEXO5, dos 
presentes autos) 

 

Nesse sentido, os e-mails juntados pelo Colaborador na fase 

do art. 402 do CPP, entre tantos outros protocolados junto à PGR, 

mostram que MARCELO ODEBRECHT alinhava e pactuava com seu líder 

(à época, EMÍLIO ODEBRECHT) temas envolvendo mudanças no modus 

operandis dos pagamentos não contabilizados10: 

                                                        
10 No caso em questão havia uma intenção (não concretizada) de haver uma 
redução do numero de executivos do Grupo que tinham autorização para 
aprovar pagamentos não contabilizados (“integrantes estratégicos” ou 
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 Como visto, é equivocado atribuir a MARCELO ODEBRECHT o 

papel de criador e muito menos de líder maior da organização no 

que tange aos pagamentos não contabilizados feitos pelo chamado 

setor de operações estruturadas. 

 

Continuando na explicação acerca dos pagamentos 

não contabilizados e conforme foi esclarecido a partir dos 

elementos de corroboração de sua colaboração, principalmente nos 

e-mails que apresentou à PGR, MARCELO ODEBRECHT mantinha distância 

do funcionamento da equipe responsável por realizar os pagamentos 

não contabilizados, e não conhecia os sistemas de controle e 

registro que foram elaborados por iniciativa de HILBERTO SILVA 

(um dos muitos desvirtuamentos realizados por HILBERTO SILVA e 

                                                        
“integrantes selecionados”), por conta da aprovação de um novo Código 
de Conduta (“CC”) na Odebrecht 
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sua equipe quanto à delegação e orientação que tinham, e de que o 

colaborador só tomou ciência já ao longo do processo de 

investigações internas e colaboração premiada).  

 

Marcelo Bahia Odebrecht:- O Hilberto estava subordinado a mim, na 
verdade esse setor ele sempre ficou ligado à construtora, então ele 
vinha ligado a mim, quando eu fui para diretor presidente, como iam 
ficar cinco diretores presidentes da construtora, por uma questão de que 
a gente tinha um problema que a geração toda era no exterior e grande 
parte da necessidade vinha do Brasil, existia um problema de priorização 
desses recursos, e aí para evitar que houvesse um problema entre os 
presidentes da construtora, entendeu, a decisão na época foi que esse 
assunto, que Hilberto continuaria ligado a mim, mas, na prática, sem me 
eximir de responsabilidade, na prática toda equipe apoiava diretamente, 
era como uma equipe externa que apoiava a quem fosse precisar fazer 
pagamentos não contabilizados, quer dizer, não havia um controle 
interno, até porque não era para haver controle interno, essa questão 
inclusive que se fala no sistema Drousys, o sistema Drousys era 
desconhecido por todos até fevereiro, até haver a busca e apreensão, 
quer dizer, só quem sabia desse sistema e desses registros era a equipe 
do Hilberto, inclusive porque a orientação era não se fazer registro. 

Juiz Federal:- O senhor mesmo não sabia, então? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, nem eu e eu acho que nenhum dos 
empresários, porque foi uma surpresa geral, até porque o sistema era 
justamente não haver registros. 

Juiz Federal:- Perfeito. E esse outro, já que o senhor entrou nesse 
negócio de sistema então, avançando algumas perguntas que eu faria 
adiante, e esse outro sistema que é chamado MyWebDay? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, que na verdade o sistema era o seguinte, 
como era o processo de geração e distribuição, isso foi instituído, esse 
processo se iniciou na década de 1990, início da década de 1990 ainda 
naquele escândalo do orçamento e aí resolveu-se mudar a estrutura e 
evitar de fazer qualquer pagamento, a geração na obra, digamos assim, 
então antigamente no inicio de 1980 quando tinha que fazer um pagamento 
não contabilizado em geral o próprio contrato, a própria empresa fazia 
contratos fictícios e tudo, com o problema que teve lá em 1991/1992 se 
decidiu fazer um processo onde a geração era descasada da distribuição, 
digamos assim. Então, como era o processo que havia? Você tinha os 
empresários que faziam os compromissos, pagamentos não contabilizados, 
sejam todos os tipos, incluindo os que se chamam de propina, mas eles 
faziam esses pagamentos e eles tinham, em geral tinham uma pessoa que 
era do financeiro deles, digamos assim, dos empresários, nós estamos 
falando nessa época de algo de 200, 300 empresários que faziam pagamentos 
não contabilizados, eles tinham em geral uma pessoa da área financeira 
que fazia os controles, essa pessoa quando precisava fazer ela chegava, 
enviava uma informação para a equipe de pagamentos não contabilizados, 
que à época eram até duas pessoas, antes de Hilberto, e aí ela depois 
fazia também, porque esse pagamento apesar de não ser contabilizado, ele 
tinha que ser gerencialmente alocado ao custo daquele projeto. 

Juiz Federal:- Certo. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Apesar de não estar na contabilidade ele 
gerencialmente era alocado, bom, esse processo vingou mais ou menos até 
2004. Aí em 2004 foi quando eu percebi o seguinte, tinha muita gente 
envolvida, inclusive você tinha a pessoa que fazia, aprovava o pagamento 
não contabilizado e você tinha uma pessoa junto dela que fazia o 
controle, então surgiu na época a ideia de colocar uma única pessoa para 
receber os pedidos de pagamentos não contabilizados, essa pessoa não 
entrava no mérito do que era, sabia apenas que era pagamento não 
contabilizado e essa pessoa checava se havia caixa positivo na 
contabilidade de quem estava pedindo, para evitar pessoas que tivessem 
o caixa negativo fizessem o pedido e ela então, checando que havia caixa 
positivo, ela liberava esse pagamento com um codinome para equipe de 
operações estruturadas e a equipe de operações estruturadas recebia 
então do empresário diretamente vinculado a esse codinome uma conta ou 
a forma de como seria feito o pagamento, essa pessoa que fazia então 
esse link entre os empresários e a equipe de distribuição ela criou um 
sistema para controlar, na verdade esse sistema em tese, eu nunca vi 
esse sistema, mas imaginava que essa pessoa tivesse, depois eu vim saber 
que era o MyWebDay, mas eu sabia que a pessoa tinha planilhas de alguma 
maneira. 

Juiz Federal:- Perfeito. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Em tese o que deveria constar nesse sistema, 
em tese nesse sistema deveria constar um apelido, quer dizer, um 
codinome, um pedido de um certo valor por parte do empresário de 
pagamento não contabilizado e o projeto ou a empresa a que este valor 
seria alocado gerencialmente, em tese essa deveria ser a informação que 
teria no MyWebDay. 

Juiz Federal:- Enfim, era um sistema que o senhor não controlava então 
também? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, esse sistema no fundo. 

Juiz Federal:- Era um registro informal? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, era um registro informal da pessoa, ele 
não deveria ter, o que ele não deveria ter dentro do processo separado 
Chinese Wall, ele não deveria ter o nome do destinatário do recurso e 
não deveria ter nada relativo à conta, ou seja, apenas, repito, ele 
deveria ter um codinome, porque era a informação que essa pessoa tinha, 
o que ela recebia, recebia um codinome, recebia um valor a ser pago de 
forma não contabilizada e recebia a obra ou a empresa ao qual este valor 
deveria ser alocado. Então essa era a informação que deveria consta no 
MyWebDay, esse sistema, veja bem, esse sistema em tese deveria ser 
acessado, mas a empresa não está conseguindo acessar esse sistema e a 
informação que eu tive foi que se conseguiu só alguns extratos impressos 
desse sistema, não o sistema como um todo e se conseguiu esse extrato 
impresso, diferentemente do Drousys, esse sistema, esse controle digamos 
assim, nós não chamávamos de sistema, todos os empresários sabiam que 
existia, na questão do Drousys é um pouco diferente, o Drousys ninguém 
sabia que existia, o que todo mundo achava que existia era um sistema 
de comunicação sigiloso que em tese era tipo aquele sistema, na hora que 
deu para você se comunicar, apagava-se, ninguém sabia que existia esse 
registro. Esses registros do Drousys eram feitos pela equipe do Hilberto 
sem dar conhecimento a ninguém, eles são da equipe dele, agora o que se 
verificou depois foi que esse sistema eles têm as informações sobre as 
contas, sobre destinatário, inclusive informações que não deveriam estar 
na mão dessa equipe, mas estavam, então é o que eu digo, esse sistema 
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na verdade é um, eu mesmo tive a oportunidade de ver esse material quando 
da minha colaboração, são páginas e páginas de informação que sem que o 
empresário que tenha feito o pagamento possa avaliar e filtrar, é difícil 
avaliar, não adianta nada ninguém receber, nenhuma defesa, nenhuma 
acusação receber, é um overload de informações, então o que cada um tem 
que fazer no âmbito do seu processo é filtrar aquelas informações que 
são relevantes e tentar, que é o que eu procurei fazer agora nesse 
processo. 

 

Vide também trecho do depoimento do Colaborador 

LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, o qual deixa bastante claro que 

MARCELO ODEBRECHT não tinha presença e/ou atuação ativa junto à 

equipe de HILBERTO SILVA: 

 

Ministério Público Federal:- O senhor poderia relatar, no que for do seu 
conhecimento, como Marcelo Odebrecht coordenava essas atividades do 
setor de operações estruturadas? 

Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Eu não tinha contato com Marcelo 
Odebrecht, só tinha contato com Hilberto Silva. 

Ministério Público Federal:- Ele era subordinado a Marcelo? 

Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Sim. 

Ministério Público Federal:- E o senhor não sabe de que forma ele dava 
ordens ou coordenava o trabalho desse grupo? 

Luiz Eduardo da Rocha Soares:- Não sei lhe dizer. 

(Ev. 891, TERMOTRANSCDEP1, juntado no Evento 181, ANEXO5, dos 
presentes autos) 

 

Nesse sentido, destaca-se que MARCELO ODEBRECHT 

não tinha conhecimento e nem mesmo autorizaria a realização de 

pagamentos para contas de PEP (politically exposed person), sendo 

que nem sequer sabia que foram abertas contas de pagamento nas 

quais a Odebrecht era BO (beneficial owner): 

 

Juiz Federal:- Perfeito. Senhor Marcelo, ainda prosseguindo, esse setor 
de operações estruturadas o senhor mencionou que fazia pagamentos não 
contabilizados, entre esses pagamentos não contabilizados encontravam-
se pagamentos de vantagens indevidas para agentes públicos? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim. 
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Juiz Federal:- Para agentes políticos também? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Também. 

Juiz Federal:- Caixa 2 também? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Também. Têm algumas coisas que em tese não 
eram para ocorrer, por exemplo, não deveria haver pagamentos, nós 
sabíamos que tinha caixa 2, sabíamos que tinham pagamentos de vantagens 
indevidas para campanhas, o que não deveria ter ocorrido e ocorreu era 
pagamento para o que o sistema financeiro chama de PEP’s, quer dizer, 
Politically Exposed People, isso a orientação era não ter, até porque 
isso colocava a gente em risco, na verdade se sabia que estava se fazendo 
pagamento, mas por exemplo, deveria ter sido para o marqueteiro da 
campanha ou para alguém, pagamentos para PEPs a orientação era não ter. 

Juiz Federal:- Não fazia diretamente, é isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, exatamente. É porque por mais errado que 
seja também na nossa, da maneira que nós racionalizávamos, uma coisa era 
fazer um apoio político, outra coisa era pagar a pessoa diretamente, 
então não deveria haver pagamentos para PEPs, mas sabia-se que haviam 
pagamentos que indiretamente acabavam nas pessoas, mas não deveriam. 
Então foi surpresa nossa quando a gente descobriu que houve uma 
indisciplina e vários fizeram pagamentos diretos a PEPs, entendeu? 

(...) 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Fora o que a gente chama, é o primeiro nível, 
o que é o primeiro nível, é o nível que faz a geração para planejamento 
fiscal, esse nível, inclusive os bancos que abriam essas contas sabiam 
que a Odebrecht estava por trás dela, é o primeiro nível, a partir daí 
deveria haver dois ou três níveis de contas nos quais não deveria ter 
nenhum envolvimento do nosso pessoal e da Odebrecht, deveria ser através 
de doleiros, isso é como deveria ser até porque esse era o que a gente 
criava o check and balances, porque nós achávamos que uma das limitações 
desse sistema era o próprio sistema financeiro se auto também controlar 
e anunciar. Bom, o que houve de fato não foi bem isso, o que houve de 
fato foi que o Hilberto e a equipe começaram a abrir ou apoiar pessoas, 
o que não deveria ocorrer, abrir contas atuando inclusive junto 
aos finance officers dos bancos, o que destruiu todo o check and 
balances que haveria, que deveria haver no sistema. Então na prática o 
que acabou ocorrendo foi que você tinha a geração de caixa 2 que em 
geral por uma questão de eficiência fiscal ocorria no exterior, poucas, 
tinham muito poucas aqui no Brasil, ela era colocada em contas que eram 
chamadas de primeiro nível, a partir daí ela era direcionada para equipe 
de operações estruturadas, nós pensando que era para doleiros e sem 
saber que eles estavam abrindo também essas contas, e aí essas contas 
através de dois ou três níveis acabavam chegando no destinatário final. 

Juiz Federal:- Entre eles, por exemplo, diretores da Petrobras? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Que era uma coisa, por exemplo, nas minhas 
anotações têm inclusive várias interrogações, porque não deveria, quer 
dizer, em tese não deveria ter, ou seja, ou sabia que de alguma forma 
os executivos atendiam os interesses políticos alocados na diretoria da 
Petrobras. 

Juiz Federal:- Sim. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Agora não deveria ser pagamentos aos diretores 
da Petrobras, porque seriam um PEP. 

 
A propósito, no interrogatório da Ação Penal nº 

5054932-88.2016.4.04.7000 (juntado no Ev. 181, ANEXO5 dos 

presentes autos) MARCELO ODEBRECHT explicou que desde que assumiu 

como Diretor Presidente da Odebrecht não autorizou pagamentos não 

contabilizados da Construtora Norberto Odebrecht, sendo que, 

enquanto líder empresarial da CNO (até 2008), sua autorização se 

fazia necessária apenas quando não havia caixa positivo no centro 

de resultados/projeto em que o pagamento seria alocado (o que 

nunca foi o caso dos contratos da CNO com a Petrobras). Ademais, 

ressaltou que mesmo em relação aos pagamentos não contabilizados 

que aprovou por falta de caixa, na sua maior parte não tinha 

conhecimento dos acertos envolvidos: 

 

 
Juiz Federal:- A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao 
senhor, o senhor pode me descrever, assim sinteticamente, como é que 
funcionava? Por exemplo, quer se fazer um pagamento não contabilizado a 
alguma pessoa, qual era o procedimento? 
 
Marcelo Odebrecht:- Todos os empresários que tinham centro de resultado, 
o que a gente chama de centro de resultado, pequenas empresas, no caso 
deviam ter umas 300 pequenas empresas, todos os empresários tinham 
autorização pra fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive muitos 
dos que se reportavam pra mim já faziam pagamentos não contabilizados 
antes de eu entrar. O líder dessas pessoas não precisava autorizar nenhum 
desses pagamentos, e eu não sei, quer dizer, se algum líder mudou esse 
procedimento, eu desconheço, mas eu e nem os outros líderes que eu 
conheço, precisavam autorizar. Quando o empresário, que era responsável 
por um centro de resultado fazia uma solicitação de pagamento não 
contabilizado, ele tinha autorização pra fazer isso. A exceção se dava, 
e aí talvez haja uma confusão, a exceção se dava quando aquele 
empresário, responsável por um centro de resultado, não tinha no caixa 
oficial os recursos. Por quê? Ao ele fazer o pagamento não contabilizado, 
esse pagamento depois ia ser alocado gerencialmente à empresa ou projeto 
dele. Se ele não tinha recurso no caixa oficial, ele não poderia fazer 
pagamento não contabilizado. Esse procedimento de... Então, nesse... Ele 
não tinha autorização para fazer pagamento não contabilizado se ele não 
tivesse recurso no caixa oficial. Até 2006 essa autorização era meio 
difusa e muitas vezes os empresários se aproveitavam disso, faziam os 
pagamentos não autorizados, e a contabilidade só ia depois descobrir, 
na hora de alocação, que não tinha recurso. Aí foi basicamente a única 
mudança que eu fiz, eu coloquei uma pessoa pra que, ao se fazer o pedido 
de pagamento não contabilizado, o empresário entrava diretamente em 
contato com a equipe de distribuição para fazer o pagamento, só que essa 
equipe tinha que receber um ok dessa pessoa, que a gente chamava, o 
Bira, que não estava ligado a mim, mas essa pessoa tinha que fazer o 
check. Se na hora que ela checasse não existisse saldo na conta oficial 
da pessoa, a pessoa só poderia aprovar esse pagamento não contabilizado 
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se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo que isso deve ter ocorrido 
umas duas ou três vezes, com referência e basicamente na área de 
estrutura, que tinha uns problemas de contratos que eram negativos. Fora 
isso, eu não me lembro de ter aprovado, fora aqueles que eu solicitei 
diretamente, quer dizer, eu pessoalmente solicitei, estão inclusive na 
minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem 
tive ciência, nem autorizei nenhum pagamento aos meus diretos, fora dois 
ou três que eu autorizei uso de recursos não contabilizados, mesmo quando 
não tinha recurso em caixa. 
 
Juiz Federal:- O que o senhor quer dizer por centro de resultado? Por 
exemplo, era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum 
setor específico? 
 
Marcelo Odebrecht:- É que (inaudível), centro de custo é quando você não 
tem receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de 
resultado, então basicamente empresa. A gente chamava pequenas empresas. 
Então muitas vezes, por exemplo, se alguém quer fazer um pagamento não 
contabilizado, ele tinha que achar um centro de resultado, com caixa 
positivo, pra fazer isso, ou pedir uma autorização para abrir um 
programa, para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio 
quando era negativo. 

 
 

Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do 

depoimento de MÁRCIO FARIA, em que o Colaborador esclarece a 

sistemática de pagamentos de contratos com a PETROBRAS e confirma 

que MARCELO ODEBRECHT não tinha qualquer participação em tais 

questões: 

 

“Ministério Público Federal:- Eu gostaria de saber como que era feito, 
enfim, essa solicitação da propina, como havia essas tratativas de 
propina, como era solicitado e feito o pagamento. 
 
Márcio Faria da Silva:- Doutora, era solicitado caso a caso. Cada 
contrato tinha a sua história. 
 
Ministério Público Federal:- No âmbito da Diretoria de Serviços 
especificamente? 
 
Márcio Faria da Silva:- Na Diretoria de Serviços quem cuidava disso era 
o senhor Pedro Barusco, normalmente trazia o assunto para o Rogério 
Araújo que trazia para minha aprovação, via de regra. 
 
Ministério Público Federal:- E aí se o senhor aprovasse o pagamento da 
propina, isso era... Como que isso era operacionalizado, o senhor falou 
que... Pra quem o senhor encaminhava, como era viabilizado o pagamento? 
 
Márcio Faria da Silva:- Isso era repassado para o pessoal de Operações 
Estruturadas, que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil 
ou no exterior em contas informadas. 
 
Ministério Público Federal:- Quem era o pessoal de Operações 
Estruturadas, que o senhor se refere? 
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Márcio Faria da Silva:- Olha, o setor de Operações Estruturadas era 
liderado pelo senhor Hilberto Silva, que tinha os seus assessores, 
Fernando Migliaccio, Luiz Soares, basicamente, pode ter tido mais 
alguns... a Lúcia Tavares. 
 
Ministério Público Federal:- E esses pagamentos o senhor direcionava 
para qual dessas pessoas, ou o senhor determinava que fosse direcionado 
a... Qual era o procedimento, qual era o rito que era adotado? 
 
Márcio Faria da Silva:- Eu não tinha a relação direta com o pessoal de 
Operações Estruturadas, normalmente eu pedia a César Rocha, que 
trabalhava comigo, para providenciar. 
 
Ministério Público Federal:- E aí o César Rocha encaminhava, o senhor 
sabe qual era a pessoa pra quem ele encaminhava? 
 
Márcio Faria da Silva:- Olha, para alguém da equipe de Hilberto Silva. 
 
Ministério Público Federal:- Está certo. E depois, a forma como era 
paga, era o senhor que determinava, era... Como que era? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu não determinava. A partir do momento que 
eu informava, que eu dava o ‘de acordo’, eu saía do processo. 
 
Ministério Público Federal:- E aí a operacionalização do pagamento 
ficaria então a cargo do pessoal do setor de Operações Estruturadas, é 
isso? 
 
Márcio Faria da Silva:- Sim, senhora” 

 

Nesse ponto, importante destacar que, conforme 

esclarecido por MARCELO ODEBRECHT no interrogatório da Ação Penal 

nº 5054932-88.2016.4.04.7000 (juntado no Ev. 181, ANEXO5 destes 

autos), os recursos não contabilizados, mesmo quando destinado a 

pagamentos ilícitos, tinham origem de planejamento fiscal de 

atividades lícitas, em grande parte realizadas no exterior: 

Marcelo Odebrecht:- É, porque tem três pontinhos na denúncia que eu 
achava importante esclarecer aqui, que colocaram. Primeiro que era o 
seguinte, os pagamentos mesmo quando ele, menos os recursos não 
contabilizados, mesmo quando eles iam para pagamentos ilícitos, eles 
vinham de atividades lícitas, nunca veio um recurso de uma atividade... 
A Odebrecht não praticava atividades ilícitas, ela pagava, fazia 
pagamentos indevidos para ter favorecimento, mas ela não praticava 
atividades ilícitas, então não havia atividade ilícita, não havia 
dinheiro nosso vindo de atividade ilícita, eu achava um ponto a 

esclarecer. 
 

A propósito, em seu interrogatório nos presentes autos, 

MARCELO ODEBRECHT esclareceu por qual razão a Planilha Italiano 

estava com o senhor HILBERTO SILVA (Ev. 1328, TERMO2): 
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Juíza Federal Substituta:- Deixa eu só interromper, o senhor 
falou que não tinha essa contabilização lá dos pagamentos daquele 
assessor, setor, o que seja, mas essa planilha Palocci o senhor tinha 
controle, era com o senhor? 

Marcelo Odebrecht:- Porque era minha, eu era o empresário 
desse assunto. 

Juíza Federal Substituta:- Isso o senhor planilhava e 
gerenciava? 

Marcelo Odebrecht:- Não, não, esse assunto eu pedi para no 
caso o Hilberto, que não tem nada a ver com o programa dele, mas o fato 
é que o Hilberto era a pessoa que conhecia Mônica e João Santana, não 
tem a ver com o programa dele de operações estruturadas, como ele era a 
pessoa que conhecia Mônica e João Santana e a maior parte do dinheiro 
ia para Mônica e João Santana, eu acabei pedindo a Hilberto, mas eu que 
falava com o Hilberto “Olha, Hilberto, acertei com o Palocci...” ou 
depois Guido Mantega, “... Tanto a mais de saldo, então eles passam a 
ter saldo”, e também os pagamentos que o Guido e o Palocci vinham pedindo 
eu também ia falando com o Hilberto, então na prática eu dizia para ele, 
mas quem planilhava era, digamos, ele, então eu tinha dito para o meu 
pai, inclusive era uma discussão que eu tinha com ele a questão do sítio, 
que eu disse o seguinte “Olha, você acaba, é mais uma coisa 
atrapalhando”, pronto, eu até tenho, eu vou até juntar depois nesse 
momento do 402, vou juntar os e-mails restantes, até aproveitando, eu 
tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí da prisão, eu 
tive acesso ao meu computador, então eu tenho protocolado, eu tenho 
feito as pesquisas, identificado os e-mails, tenho protocolado, fiz uma 
petição de juntada de e-mails em fevereiro, mas de lá para cá eu já 
identifiquei outros e-mails que eu já protocolei na PGR, porque eu estou 
protocolando sempre junto à PGR todos os e-mails, e eu vou juntar todos 
os e-mails que têm a ver com o contexto da relação da Odebrecht, Marcelo, 
com o presidente Lula, que faz parte do anexo 5, e eu estou juntando 
também para ajudar a enfatizar, então um desses e-mails, por exemplo, 
mostra que eu tinha feito, inclusive quando eu vi esse processo de meu 
pai de fazer vários acertos com o Lula sem passar pelo contexto da 
planilha Italiano, eu até combinei com o Palocci de “Olha, Palocci, 
vamos fazer aqui...”, eu nem me lembrava disso na época do acordo, o e-
mail me lembrou, “Vamos fazer aqui um débito na planilha Italiano de 15 
milhões, eu e você, que é para atender a esses pedidos que nem eu nem 
você ficamos sabendo que Lula e meu pai acertam”, e aí não se falou na 
época sítio, não se falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou 
palestra, aviões, agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no 
contexto do que eu acertei com o Palocci, mas bom, por conta disso eu 
fui contra o negócio do sítio, mas orientação era do meu pai, meu pai é 
meu líder, ele que acertou, vai em frente. Aí eu na prática antes da 
reunião, sim, aí teve a reunião, eu até protocolei esses e-mails todos 
que eu achei. 

 
 

Por fim, é importante destacar também que MARCELO ODEBREHCT 

assumiu como Diretor Presidente da Odebrecht em 2009 e foi preso 

na deflagração da 14ª Fase da “Operação Lava Jato” em junho de 

2015. Os pagamentos não contabilizados não apenas ocorriam antes 

de 2009, como continuaram depois da prisão de MARCELO ODEBRECHT, 
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sem que houvesse nenhuma orientação ou envolvimento seu, como 

reconhece o próprio MPF. 

 
 

III.VIII – MARCELO TAMBÈM ESCLARECEU AS ANOTAÇÕES ENCONTRADAS EM 
SEU CELULAR E QUE REFLETEM SUAS PREOCUPAÇÕES, PENSAMENTOS OU 

AÇÕES APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO LAVA-JATO 
 

Todas as notas e e-mails do computador pessoal de 

MARCELO ODEBRECHT que estão sob posse da Polícia Federal (e que a 

Procuradoria Geral da República também detém cópia) deixam claro 

os limites de envolvimento e conhecimento do Colaborador quanto 

aos pagamentos não contabilizados realizados pelas empresas do 

Grupo Odebrecht. 

Trata-se de registros relacionados a fatos 

específicos, que ao mesmo tempo confirmam que MARCELO ODEBRECHT 

não tinha envolvimento ou participação no comando das atividades 

de HILBERTO SILVA e sua equipe referentes a pagamentos solicitados 

por outros executivos. 

Nesse sentido, importante destacar que todas as 

notas relativas a HILBERTO SILVA e equipe assim como as relativas 

aos ilícitos realizados na Petrobras são posteriores à deflagração 

da “Operação Lava Jato”, quando o Colaborador procurou se inteirar 

do tamanho da exposição do Grupo Odebrecht e de eventual 

contaminação dos pagamentos investigados pela “Lava Jato” com 

outros diversos pagamentos não contabilizados. Portanto, as notas 

demonstram justamente que MARCELO ODEBRECHT não acompanhava de 

perto as atividades de HILBERTO SILVA e equipe antes da “Lava 

Jato”, e que à época dos fatos não tinha envolvimento nos ilícitos 

praticados por executivos da CNO e Braskem com a Petrobras: 

Ministério Público Federal:- Com relação a esses e-mails e a essas 
notas... 

Juiz Federal:- Então, o evento 928 - anexo 2, evento 928 - anexo 3, o 
primeiro é uma anotação “Liberar para 'Feira', pois o meu pessoal não 
está sabendo”, o outro é “Item da agenda de Marcelo Odebrecht”, eu só 
estou identificando aqui, se quiser pode começar. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Na verdade, esse liberar, é o "liberar para 
'Feira'" que ia perguntar? 

Ministério Público Federal:- Não, eu ia perguntar sobre as glosas da 
Petrobras, o senhor estava interessado na questão, a preocupação do 
senhor nesse e-mail era revelada com relação a glosas da Petrobras após 
a deflagração da operação Lava Jato? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Aí já estamos no âmbito da operação Lava Jato, 
aí obviamente que a história mudou, quando deflagrou a operação Lava 
Jato aí realmente eu instituí a investigação interna, que até foi 
suspensa quando eu fui preso, mas eu que instituí ela, e aí a gente 
procurou, porque não tinha a noção do tamanho da nossa exposição, 
entendeu? O que acontece, esse assunto aí das glosas foi um batalha, 
inclusive tem a ver com, a Graça chegou e a equipe dela começou a fazer 
várias glosas na Petrobras, tem inclusive relação com o assunto dessa 
última ação que teve referente ao ex-presidente da Petrobras, quer dizer, 
nós começamos a ser pressionados pela Petrobras por glosas nos contratos 
da Petrobras e pelas empresas do grupo estarem sendo proibidas de 
contratar com a Petrobras, então iniciou um processo nosso de tentar, e 
aí o começo dos relatos, eu fui até a tudo quanto é ministro, fui a todo 
mundo, reclamar que não dava para a gente ser massacrado com glosas, 
sendo obstruído por tudo que é lado, e aí tem a ver com tudo que eu já 
relatei do processo da Lava Jato já em curso, o grosso disso no primeiro 
semestre de 2015, inclusive tem um ponto, tem um momento, assim, teve 
um momento até em que o Guido tinha me pedido um... 

Juiz Federal:- Não, mas aí eu acho que isso aí não tem relação direta 
aqui, não interessa. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Tem a ver com a glosa, tem a ver com a glosa, 
não sei se... 

Ministério Público Federal:- Não, o esclarecimento é sobre a sua 
preocupação com relação a esse assunto. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, aí foi, veja bem, a minha postura de 
entrar no assunto mudou radicalmente a partir de 2014, quando teve a 
deflagração da Lava Jato, quer dizer, tanto é assim que as minhas notas 
todas são da fase da operação Lava Jato, então a partir daí eu mergulhei 
no tema e procurei um ter um envolvimento mais direto, óbvio, então aí 
eu comecei a ter. 

Juiz Federal:- Aí tem aqui, evento 928 – anexo 7, “Reunião no palácio 
do planalto, 30/12/2010”, anexo 7 do 928. 

Ministério Público Federal:- É uma agenda mostrando organizador de uma 
reunião no palácio do planalto no último dia do mandato do presidente 
Lula. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Teve, teve essa agenda no último dia, foi eu 
e meu pai, estivemos com a presidente Dilma, eleita, e o presidente 
Lula, não sei se foi no último ou no penúltimo dia, mas foi nisso aí, 
onde no fundo foi uma reunião porque a Dilma era uma incógnita para a 
gente, quer dizer, eu tinha uma relação com Dilma, mas não era uma 
relação tão de confiança como meu pai tinha com Lula, e no fundo era um 
pouco para Lula respaldar essa relação que ele tinha com a gente, que 
ela continuasse com a Dilma, foi esse no fundo o objetivo dessa reunião. 
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Ministério Público Federal:- Tem um e-mail que consta nos autos, está 
no relatório da polícia federal de 24 de julho de 2014. 

Juiz Federal:- Então é o evento 972 – anexo 7, relatório de análise de 
polícia judiciária 432/2015, um e-mail aqui que enviado pelo senhor em 
24/07/2014. 

Ministério Público Federal:- São e-mails trocados entre o senhor e o 
Rogério Araújo falando sobre as testemunhas de Paulo Roberto Costa no 
processo da operação Lava Jato, essas mensagens estão portanto nesse 
relatório da polícia, o senhor e Rogério estavam falando sobre o processo 
de Paulo Roberto Costa? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim, foi exatamente. 

Ministério Público Federal:- Qual era o seu interesse nesse caso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, eu até já citei, quer dizer, em um 
processo do âmbito da operação Lava Jato é importante dizer o seguinte, 
que primeiro eu estava tateando qual era a verdadeira exposição, segundo 
eu estava preocupado em defender a empresa, então no fundo nós várias 
vezes, e eu nunca neguei isso, que nós estávamos atuando em todas as 
frentes possíveis para tentar dificultar aqui os levantamentos da 
operação Lava Jato, eu falei com várias autoridades, inclusive no meu 
relato eu enumerei vários itens, isso aí eu nunca, nunca neguei que eu 
atuei nesse sentido, até porque, agora, é importante trazer o seguinte, 
eu ao mesmo tempo que estava tentando levantar a nossa verdadeira 
exposição, o que tinha sido feito dentro de casa, que eu não tinha a 
real noção da dimensão, eu também estava tentando atuar fora de casa 
para tentar bloquear, eu sabia, por exemplo, que uma delação naquela 
época de Léo Pinheiro e Ricardo Pessoa com certeza detonaria também 
diretamente a gente, então eu estava num processo de entender o que 
tinha havido e num processo também de tentar, digamos assim, colocar 
panos quentes ou panos frios em cima da operação, isso eu nunca neguei 
e reconheci nos meus anexos. 

Ministério Público Federal:- E este é um... 

Juiz Federal:- Anexo 221, então consta aqui folha 5, a anotação de baixo? 

Ministério Público Federal:- Anotações extraídas do celular, sim, a 
partir daqui. 

Juiz Federal:- Assunto: LJ: ação JES/JW? 

Ministério Público Federal:- Tem uma anotação extraída do seu celular, 
reproduzida nesse relatório de análise da polícia federal, nessa nota o 
senhor demonstra preocupação com as pessoas indicadas pelas siglas MF e 
RA, está nas páginas seguintes essa... Acho que na terceira página... 
Na seguinte. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- MF e RA é Márcio e Rogério... Não, é... 

Ministério Público Federal:- Rogério Araújo? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Rogério Araújo e Márcio Faria, porque eram os 
dois que, a meu modo de ver, estavam os mais expostos. 
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Ministério Público Federal:- Nessas anotações está referido “MF e RA, 
não movimentar nada, reembolsaremos tudo e asseguraremos a família, 
vamos segurar até o fim, higienizar apetrechos MF e RA”. 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu já procurei esclarecer isso, o que acontece 
aqui, em relação a Márcio e Rogério teve aquele problema na fase, eles 
foram sujeitos à busca e apreensão e teve aquele negócio que apareceu 
no jornal depois, de Graça fazendo uma transferência lá de doação para 
os filhos, e aí eu avisei o seguinte “Olha, vocês não mexam nas suas 
contas, se as contas forem bloqueadas a empresa depois tranquiliza a sua 
família, mas não mexam nas contas porque vai ser mais um indicativo para 
deflagrar uma prisão”, e aí eu realmente, num primeiro momento, eu até 
comentei nos meus anexos, que é o seguinte, no primeiro momento a minha 
primeira reação foi o seguinte, “Olha, vocês vejam o que vocês têm nos 
seus computadores para vocês limparem”, mas eu fui orientado pelo 
jurídico justamente para não fazer isso, exatamente porque isso “Olha, 
Marcelo, não tem como, você apaga fica a marca”, e como a gente tinha 
um processo de investigação interna em andamento, inclusive a da Braskem 
tinha até um advogado externo do (inaudível), então a gente não fez 
isso, então eu disse isso, coloquei isso na nota, mas fui recomendado 
pelo jurídico para não apagar, tanto é assim que eu não apaguei nada em 
absoluto meu, então essa questão veio à tona, discutimos, mas acabou-se 
não se apagando, até fiquei depois chateado porque descobri que grande 
parte dos meus e-mails foram apagados, eu já preso, não sei por quem, 
inclusive tem essa história do computador, que eu nunca consegui ter 
acesso ao meu computador, pedi, e não se conseguiu dar acesso ao meu 
computador, quer dizer, uma coisa de interesse meu, sei que o Ministério 
Público está tentando, a polícia federal está tentando, e inclusive eu 
não estou conseguindo ter acesso a e-mails que eu estou solicitando e 
as pessoas não estão querendo dar. Então, eu digo o seguinte, a minha 
primeira reação era uma reação, depois que eu tomei consciência do 
assunto minha reação foi totalmente contrária, de buscar elucidar os 
fatos. 

 
 

Todos os documentos obtidos durante as 

investigações, inclusive as anotações do telefone celular de 

MARCELO ODEBRECHT, os e-mails e depoimentos dos colaboradores, 

evidenciam que ele não tinha envolvimento nos acertos ilícitos de 

seus executivos, com exceção dos poucos casos que relatou em sua 

colaboração. Especificamente no que diz respeito à Petrobras, os 

fatos de que tinha conhecimento estão devidamente relatados nos 

Anexos 17 [“Relação de Marcelo Odebrecht com a Petrobras e outros 

entes da Administração Pública”], 18 [“PAC SMS - Pagamentos ao PT 

e ao PMDB Relativo a Contrato com Petrobras: Ciência da Presidente 

da Petrobras e da Presidente da República”] e 19 [“Temas 

relacionados à Braskem”].  

Do mesmo modo, suas anotações relativas a HILBERTO 

SILVA e sua equipe também foram feitas após a deflagração da 
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Operação Lava Jato, quando o Colaborador procurou se inteirar do 

grau de exposição do Grupo Odebrecht no caso e da contaminação 

dos pagamentos investigados com outros pagamentos não 

contabilizados feitos pela equipe de HILBERTO SILVA. As anotações 

trazidas aos autos pelo MPF mostram justamente que Marcelo 

Odebrecht não acompanhava de perto as atividades de HILBERTO SILVA 

antes da Lava Jato. 

No que diz respeito especificamente à presente ação 

penal, não há nenhum elemento que relacione MARCELO ODEBRECHT a 

Lula, seus interlocutores, ou então os diretores da Petrobras e 

seus executivos no que tange a tratativas/acertos relativos a 

contratos com a Petrobras à época dos fatos. 

A grande maioria das anotações e e-mails de MARCELO 

ODEBRECHT referentes a LULA são sobre viagens do ex-presidente, 

ou encontros com presidentes de diversos países onde o Grupo 

Odebrecht atuava. 

Por fim, o jantar com Lula na casa de MARCELO 

ODEBRECHT que foi mencionado na denúncia foi um dentre um rodízio 

de jantares com LULA e empresários definidos por LULA e ANTONIO 

PALOCCI. O colaborador MARCELO ODEBRECHT não participava desses 

encontros e apenas cedeu o espaço de sua casa para a realização 

do encontro uma vez que era maior do que o apartamento de seu pai 

EMILIO ODEBRECHT em São Paulo/SP. De todo modo, tratava-se de 

conversas de cunho político/institucional. A senhora JUVANDIA, 

mencionada nas investigações, foi uma convidada de LULA, assim 

como outro sindicalista. MARCELO, porém, nunca teve qualquer 

envolvimento com ela ou com a citada Editora Gráfica Atitude. 

Acerca desse jantar, vide os esclarecimentos 

prestados por EMILIO ODEBRECHT: 

Defesa:- Doutor Emílio, na página 105 da denúncia há 
uma referência a um jantar que teria ocorrido na residência de Marcelo 
no dia 28 de maio de 2012, evento que teria sido realizado a pedido de 
Lula com a presença de empresários de vários setores, eu pergunto ao 
senhor, o senhor pode explicar no que consistiu esse jantar e por qual 
razão foi realizado na residência do Marcelo? 
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Emílio Odebrecht:- Olhe, foram vários jantares, vários 
encontros, não sei se todos foram jantares, era um grupo de empresários 
onde nós estávamos levando contribuições e preocupações, e estavam 
percebendo já, como é que eu posso dizer para não ser leviano na minha 
colocação, uma perda de poder dele em relação à presidente Dilma, quer 
dizer, no primeiro ano ainda tinha, no segundo ano foi diminuindo, e 
todos nós percebemos que a influência dele começava a diminuir 
sensivelmente, e várias preocupações nós tínhamos, e levamos para ele, 
nos reunimos, pessoas que ele tinha uma certa confiança e tinham 
responsabilidade no país, e nós fizemos vários encontros, o primeiro foi 
na casa de Marcelo, no meu apartamento não dava, é pequeno aqui, e foi 
uma forma de a gente poder dar o start dos outros encontros a seguir 
para conscientizar o presidente, que na época já não era mais presidente, 
mas como ele mesmo a gente percebendo uma coisa desafiar ele para que 
ele contribuísse para não deixar as coisas no ritmo que iam. 

 
 
 
 

IV – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ALEGAÇÕES FINAIS DO MPF E A 
EFETIVIDADE DA COLABORAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT 

 
Considerando que as alegações finais do MPF neste caso 

acabaram por não explorar em sua completude a efetiva contribuição 

de Marcelo Odebrecht na elucidação dos fatos que são objeto desta 

ação penal, bem como pelo fato de se tratar já da 5ª ação penal a 

que MARCELO ODEBRECHT responde na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR 

(a 4ª após a celebração de acordo de colaboração) o colaborador 

estima que esse MM. Juízo é que melhor pode aferir a efetividade 

e relevância da colaboração de forma ampla, inclusive para que 

possa conceder benefícios de redução de pena não incialmente 

previstos no acordo. 

 

Para tanto, o colaborador considera fundamental esclarecer 

e destacar pontos específicos das alegações finais do MPF, 

conforme passa a fazer na sequência: 

 
 
1)Para demonstrar a atuação de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA no exercício 
da Presidência da República que culminou no esquema criminoso estruturado 
em desfavor da PETROBRAS (item 3.2 das Alegações Finais), mais 
especificamente na formação da base aliada mediante a distribuição de 
cargos públicos (item 3.2.1), o MPF fez uso de trecho do depoimento de 
Marcelo Odebrecht, que foi o único corréu desta ação penal que colaborou 
na elucidação deste ponto (pg. 19): 
 
Verifica-se que, em verdade, a indicação de empregados do alto escalão 
da PETROBRAS por agentes e partidos políticos se fazia, inclusive, de 
conhecimento amplo por aqueles que a ela estavam relacionados, a exemplo 
de empresários representantes de empreiteiras contratadas pela estatal: 
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Depoimento de MARCELO ODEBRECHT – evento 181, ANEXO5, fls.234 
Ministério Público Federal:- Mas no termo de colaboração 40 o senhor 
disse o seguinte, “Na hora em que esse padrinho, no caso da Petrobras 
basicamente no início era o PP, tinha a diretoria de abastecimento que 
era Paulo Roberto, você tinha o PMDB com a diretoria internacional, 
Cerveró e Zelada, e tinha ainda o PT com a diretoria de serviços, 
entendeu? 
Obviamente que depois de um certo momento o PMDB e o PT, até pelo 
crescimento da diretoria de abastecimento e pelo enfraquecimento do PP, 
começou também, digamos assim, a ser padrinho do PP”, o senhor então 
tinha conhecimento? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, aí são coisas distintas, também as 
autoridades, a gente sabia o seguinte, é por isso que o pessoal briga 
por cargo, por quê? Todo cargo tem um padrinho político, é isso que a 
gente dizia, todo cargo tem um padrinho político, ou seja, aquela 
autoridade que está lá que não entrou lá por merecimento técnico, ela 
foi indicação política, ela passou a ter esse padrinho político, aí 
muitas vezes você consegue influenciar a autoridade, não diretamente, 
mas via o padrinho político, então no caso da Petrobras se sabia que o 
padrinho político do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Zelada, do Nestor 
Cerveró, do Duque. É que a gente falou de duas coisas, falou do padrinho 
interno e tinha o padrinho político também. 
Ministério Público Federal:- Então o senhor tinha conhecimento? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim. 
 

 

Ressalva-se, porém, que à época dessa referida distribuição 

de cargos, MARCELO ODEBRECHT ainda não era Diretor Presidente da 

Odebrecht S.A (o que veio a ocorrer em 2009), sendo as relações 

com o governo federal, em especial Lula e seus intermediários como 

Palocci, conduzidas por EMILIO ODEBRECHT e PEDRO NOVIS11, com o 

apoio pontual de ALEXANDRINO ALENCAR. Isso reforça a postura 

proativa de MARCELO ODEBRECHT como colaborador em elucidar fatos 

e temas mesmo que não tivesse envolvimento direto e/ou fosse 

responsável dentro do Grupo Odebrecht.  

Reforça-se que toda a  atuação de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

no exercício da Presidência da República que culminou no esquema 

criminoso estruturado em desfavor da PETROBRAS descrita no item 

3.2 das Alegações Finais do MPF (pg. 6 a 40) se deu em momento 

prévio a MARCELO ODEBRECHT assumir a interlocução com o governo 

federal (Lula, Palocci, Casa Civil, Presidência da Petrobras, etc) 

que cabia a PEDRO NOVIS (antecessor de Marcelo) até 2008 e EMILIO 

ODEBRECHT (a quem sempre coube a responsabilidade pelas tratativas 

diretas e indiretas com Lula), com o apoio pontual de ALEXANDRINO 

                                                        
11 Marcelo Odebrecht sucedeu a Pedro Novis como Diretor Presidente da 
Odebrecht S.A. em janeiro/2009, passando a reportar-se, assim como Pedro 
Novis já o fazia, à Emilio Odebrecht, Presidente do Conselho de 
Administração da Odebrecht S.A. 
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ALENCAR. Ainda assim, no entender no MPF, somente MARCELO e 

ALEXANDRINO teriam contribuído para elucidar este tema sob a ótica 

da Odebrecht, tendo seus depoimentos sendo citado nas alegações 

finais, o que comprova a proatividade e efetividade de MARCELO 

ODEBRECHT como colaborador. 

 
 
 
2) Na página 41 das alegações finais o MPF assim consignou: 
 
De ver que, no que concerne aos contratos da Petrobras, descritos no 
item IV.1. da exordial, a partir dos quais foram desviados os recursos 
em virtude dos atos de corrupção imputados na presente denúncia, 
relativos ao Grupo ODEBRECHT, ALBERTO YOUSSEF informou que seu contato 
no Grupo era com MARCIO FARIA, com quem os pagamentos de vantagens 
indevidas foram negociados e acertados. Da mesma forma, PAULO ROBERTO 
COSTA consignou que aceitou promessas e negociou o pagamento de propina 
com MARCIO FARIA, a quem cabia, de acordo com a prova colhida, a 
representação da empreiteira no âmbito do cartel, sendo a pessoa de 
confiança de MARCELO ODEBRECHT e a quem as orientações de MARCELO 
ODEBRECHT sobre como proceder no interesse da empresa eram transmitidas, 
no controle exercido por este último sobre as ações ilícitas do Grupo 
ODEBRECHT. A propósito, quando de seus interrogatórios nas ações penais 
conexas nº 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, em que lhes restaram imputados atos de corrupção ora 
narrados, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA reconheceram 
expressamente que, para as obras da RNEST e do COMPERJ, em que desviados 
recursos decorrentes dos atos de corrupção de que trata a presente 
denúncia, receberam e aceitaram promessas de pagamento de valores 
espúrios decorrentes de contratos firmados com a Petrobras, oferecidas 
por MARCIO FARIA, que atuou na companhia de ROGÉRIO ARAÚJO, em 
consonância com os demais empresários do Grupo, por interesse próprio e 
das empresas do Grupo ODEBRECHT, sempre sobre o comando de MARCELO 
ODEBRECHT 
 

 

Com relação ao item 3.2.3.1 (O pagamento sistemático de 

propinas na Diretoria de Abastecimento) das Alegações Finais do 

MPF (pg. 41) em que consta o trecho acima citado, é importante 

esclarecer que o colaborador não questiona o fato de que no âmbito 

da Odebrecht, MARCIO FARIA e ROGERIO ARAÚJO negociaram o pagamento 

das vantagens indevidas citadas junto a PAULO ROBERTO COSTA e 

ALBERTO YOUSSEF, até porque ambos ex-executivos da Odebrecht já 

confessaram seus atos. Entretanto, o Colaborador esclarece que 

não condiz com a realidade dos fatos a alegação de que ele próprio 

orientava ou comandava referidas ações ilícitas. Neste sentido 

vide trechos dos depoimentos de todas as pessoas acima citadas, 

extraídos de ações penais conexas e juntados no Ev. 181, ANEXO5, 

destes autos: 
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- Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA:  

 

“Juiz Federal: O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o 
senhor tinha contato, o senhor pode reiterar? 

Interrogado: Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais 
frequência era o Márcio Faria e o Rogério Araújo. 

Juiz Federal: O senhor César Rocha? 

Interrogado: Não. 

Juiz Federal: O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 

Interrogado: Tive vários contatos, eu participei do conselho de 
administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o 
vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, 
principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de 
administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a 
dinheiro desviado ou dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com 
Marcelo Odebrecht sobre esse tema. 

Juiz Federal: Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o 
senhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas? 

Interrogado: Sim”. 

 

 

- Depoimento de ALBERTO YOUSSEF:  

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer? 

Interrogado:- Não, não conheço o senhor Marcelo Odebrecht, em nenhum 
momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor 
Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido para que pudesse efetuar 
pagamentos ou que pudesse fazer acordos. 

Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses 
pagamentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor? 

Interrogado:- Tratava isso com autonomia total. 

Juiz Federal:- Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina? 

Interrogado:- Autonomia total. 

Juiz Federal:- Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de quem 
quer que seja? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Que teria que informar alguém ou coisa parecida? 

Interrogado:- Não, não, nunca existiu isso, nem quando tratou comigo, 
nem quando tratou com o senhor José Janene, onde eu estava presente”. 

 

 

- Depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, Evento 
816, TERMO2): 
  
 
“Juiz Federal:- Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive 
foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da 
Petrobras que teriam sido feitos pelo grupo Odebrecht, isso aconteceu 
mesmo? 
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Rogério Santos de Araújo:- Perfeitamente, aconteceu. 
 
Juiz Federal:- O senhor participou desses fatos, desses eventos? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Participei. 
 
Juiz Federal:- E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes 
da Petrobras, ou outras pessoas? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados 
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava 
pra eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual 
definido, a gente acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos 
do Pedro Barusco, eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele 
disse que a gente era jogo duro, por causa disso, então a gente fazia 
isso. 
 
 
 
- Depoimento de MÁRCIO FARIA DA SILVA (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, 
Evento 624, TERMO3): 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 

 

 
 

Coerente com estes depoimentos é importante também citar o 

trecho do anexo 17 (“Relação de Marcelo Odebrecht com a PETROBRAS 

e outros entes da administração pública”), no qual o colaborador 

MARCELO ODEBRECHT relatou qual o nível de conhecimento que tinha 

acerca dos ilícitos ocorridos no âmbito da relação de empresas do 

GRUPO ODEBRECHT com a PETROBRAS, deixando claro que tinha apenas 

ciência geral de que os executivos da Odebrecht atendiam os 

interesses dos partidos políticos que lotearam as diretorias da 

Petrobras: 

 
“De forma relevante, a relação contratual do Grupo 

Odebrecht com a Petrobras se dava com: 
 
(v) A CNO, na maior parte das vezes por meio de 

contratos cujos objetos eram afetos à área de Engenharia 
Industrial; 

(vi) A Braskem, mediante contratos de fornecimento de 
matéria-prima; 

 
(vii) A OOG, mediante serviços de exploração de óleo 

e gás e afretamento; 
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(viii) outros negócios do Grupo, mas em menor 
escala. 

Desse modo, a relação direta com os dirigentes da 
Petrobras (diretores, gerentes, etc) se dava com as equipes 
das empresas e os representantes da Petrobras no Conselho de 
Administração da Braskem, do qual eu era Presidente. 

 
Importante ressaltar que embora nunca tenha tratado 

diretamente sobre os assuntos da Petrobras, e eu não quisesse 
me envolver por não ser de minha responsabilidade e sim do 
então Líder Empresarial Marcio Faria, no caso da Engenharia e 
Construção e dos então Líderes Empresariais da Braskem, 
Bernardo Gradin e Carlos Souza, eu sabia que os Líderes 
Empresariais tinham de atender de alguma forma, incluindo 
pagamento via Caixa 2 às campanhas, aos interesses do PT, PMDB 
e PP estabelecidos nas diretorias da Petrobras. 

 
(...) 
 
Era de amplo conhecimento que as diretorias da 

Petrobras eram loteadas entre os partidos da base aliada do 
Governo, cabendo ao PP a Diretoria de Abastecimento (Paulo 
Roberto Costa), ao PMDB a Diretoria Internacional (Nestor 
Cerveró e posteriormente Jorge Zelada) e ao PT a Diretoria de 
Serviços (Duque). Assim, ainda que eu não me envolvesse 
diretamente (não sabendo detalhes de pagamento), eu tinha 
conhecimento que a interlocução com essas três diretorias 
envolvia pedidos de pagamentos, a pretexto de doações para 
campanhas políticas”. 

 

 

Assim também os seguintes trechos de seu interrogatório nos 

presentes autos (Ev. 1328, TERMO2): 

 

Ministério Público Federal:- No termo de colaboração 40 o senhor disse 
o seguinte, “E o que acontece é o seguinte, todas as estatais, 
praticamente todas, e todos os grandes cargos dos ministérios são 
loteados pelos partidos políticos, então quando você tem um diretor que 
não tem uma indicação técnica, seja de uma estatal, seja de um 
ministério, você sabe que ele tem padrinho político”. Durante o período 
em que o senhor foi presidente da construtora e da holding, e depois da 
holding, o senhor tinha conhecimento desse apadrinhamento então, como o 
senhor disse? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, na verdade, esse apadrinhamento é uma 
coisa interna nossa, todo ente, toda autoridade política dentro de casa 
tinha o que a gente chamava padrinho, o que era o padrinho? Eram pessoas 
que pela relação histórica pessoal ou pelo peso do programa junto à 
determinada autoridade ela assumia o papel de padrinho desse político, 
nós fazíamos isso porque como eram muitas empresas, muitos executivos, 
sempre que alguém fosse procurar alguém ele faria com conhecimento e 
alinhamento desse padrinho, então, por exemplo, no caso da Petrobras, 
se alguém fosse falar com o Paulo Roberto, aí tinha algumas exceções, 
no caso de Paulo Roberto tinha dois padrinhos sempre, o LE da Braskem 
ou o Márcio, entendeu? Aí, por exemplo, se fosse procurar Renato Duque 
seria o Márcio, se fosse procurar o Lula era meu pai, Aécio era eu, 
Eduardo Campos era eu, Dilma era eu, então, ou seja, dentro de casa cada 
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político tinha um padrinho, e nada se acertava, nada se acertava em 
relação a determinada pessoa, mesmo de outro negócio, por outro negócio, 
se não fosse alinhado e comunicado a este padrinho interno, era uma 
coisa interna nossa. 

Ministério Público Federal:- Mas no termo de colaboração 40 o senhor 
disse o seguinte, “Na hora em que esse padrinho, no caso da Petrobras 
basicamente no início era o PP, tinha a diretoria de abastecimento que 
era Paulo Roberto, você tinha o PMDB com a diretoria internacional, 
Cerveró e Zelada, e tinha ainda o PT com a diretoria de serviços, 
entendeu? Obviamente que depois de um certo momento o PMDB e o PT, até 
pelo crescimento da diretoria de abastecimento e pelo enfraquecimento 
do PP, começou também, digamos assim, a ser padrinho do PP”, o senhor 
então tinha conhecimento? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, aí são coisas distintas, também as 
autoridades, a gente sabia o seguinte, é por isso que o pessoal briga 
por cargo, por quê? Todo cargo tem um padrinho político, é isso que a 
gente dizia, todo cargo tem um padrinho político, ou seja, aquela 
autoridade que está lá que não entrou lá por merecimento técnico, ela 
foi indicação política, ela passou a ter esse padrinho político, aí 
muitas vezes você consegue influenciar a autoridade, não diretamente, 
mas via o padrinho político, então no caso da Petrobras se sabia que o 
padrinho político do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Zelada, do Nestor 
Cerveró, do Duque. É que a gente falou de duas coisas, falou do padrinho 
interno e tinha o padrinho político também. 

Ministério Público Federal:- Então o senhor tinha conhecimento? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim. 

 

(...) 

Ministério Público Federal:- O senhor relatou que tinha conhecimento que 
as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da base aliada do 
governo, é isso mesmo? 

Marcelo Odebrecht:- Tinha. 

 

Ou seja, a forma como o MPF procurou imputar a participação 

de MARCELO ODEBRECHT (orientação e comando) nessas ações ilícitas 

não encontra respaldo nos depoimentos de nenhum dos cinco 

colaboradores citados nas alegações finais do órgão da acusação 

(PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, MARCIO FARIA, ROGÉRIO 

ARAÚJO e o próprio MARCELO ODEBRECHT). 

 

Nesse mesmo sentido enquadra-se também o seguinte trecho da 

página 47 das AF do MPF (3.3.4.1 – O pagamento sistemático de 

propinas na Diretoria de Serviços): 
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Nesse contexto, incumbia a PEDRO BARUSCO, no âmbito da Diretoria de 
Serviços, o papel de tratar com os dirigentes e empregados de 
empreiteiros. Na ODEBRECHT, os contatos para discussão de valores e 
pagamentos eram realizados com MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR 
RAMOS, que agiam sob orientação de MARCELO ODEBRECHT. 
 
 

Da mesma forma que com relação a PAULO ROBERTO COSTA e 

ALBERTO YOUSSEF, vide os depoimentos de PEDRO BARUSCO e CÉSAR 

ROCHA, que negam o envolvimento de MARCELO ODEBRECHT: 

 

- Depoimento de PEDRO BARUSCO:  

“Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou 
esse assuntos de propina? 

Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos 
da Odebrecht por força do trabalho, por força profissional, mas desses 
assuntos só tratei com o senhor Rogério. 

Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, 
ele sempre dizia que tinha que se reportar aos seus superiores ou ele 
dava uma resposta imediata? 

Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava 
resposta imediata, ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho 
que não”, mas eu nunca... 

Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha 
que tratar? 

Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o 
doutor Márcio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, 
porque era lá da área dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e 
gás, ele falava com do senhor Márcio Faria. 

 

(...) 

 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 

Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”. 

 

 

- Depoimento de CESAR ROCHA:  

Defesa:- Senhor César, qual função o senhor exercia e quem era o seu 
líder na Odebrecht Engenharia Industrial? 

César Ramos Rocha:- Eu era o responsável pela área financeira da 
Odebrecht Engenharia Industrial, e aí cabe ressaltar que em algum momento 
saiu na imprensa que eu era diretor financeiro da Odebrecht, então eu 
queria deixar isso bem claro, não sou, nunca fui, eu trabalhava apenas 
numa das áreas da empresa, que era a área de engenharia industrial, o 
meu líder era o Márcio Faria da Silva, e a minha função ali era trabalhar 
nas consolidações dos resultados da área, nos orçamentos dos projetos, 
tinha um programa chamado programa de segurança empresarial que eu 
cuidava também, atendia auditoria, e uma parte do meu trabalho era essa 
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questão relacionada aos pagamentos indevidos e eu fazia a relação entre 
o Márcio e a área de operações estruturadas. 

Defesa:- Como era a operacionalização de pagamentos não contabilizados 
que eram estabelecidos pelo Márcio Faria e o Rogério Araújo, relativos 
a esses contratos da Odebrecht Engenharia Industrial com a Petrobras? 
César Ramos Rocha:- Bom, toda a, conforme já consta do meu acordo de 
colaboração, toda essa relação com cliente era do Márcio e/ou do Rogério 
com o cliente, eu não tinha qualquer relação, não conhecia nenhum dos 
clientes, Pedro Barusco, Paulo Roberto, quem quer que seja, que esteja 
envolvido nesse assunto, que eu não os conhecia, então eu não tinha 
relação, nenhum tipo de relação com eles, a relação era do Márcio e/ou 
do Rogério com eles, era feita a negociação, então o Márcio, quando 
voltava dessas conversas aí, ele me chamava na sala dele, eu era liderado 
dele, juntamente com o Rogério, eles me passavam os valores, os 
codinomes, e me pediam para fazer essa relação com a área de operações 
estruturadas, fazer esse acompanhamento, para que os pagamentos fossem 
feitos, eu não tinha autorização para solicitar pagamentos, eu não podia 
fazer isso, tudo era autorizado pelo Márcio, que era o líder empresarial 
da área. 
Defesa:- O Márcio Faria ou qualquer outro executivo da Odebrecht 
Engenharia Industrial precisava comunicar a Marcelo Odebrecht para 
acertar ou autorizar esses pagamentos não contabilizados? 
César Ramos Rocha:- Não, o Márcio nunca me disse isso textualmente, “Ah, 
não preciso”, mas a gente sabia, cada líder empresarial tinha a sua 
delegação para conduzir o seu negócio, então ele não era obrigado de 
forma alguma a pedir autorização a Marcelo para conduzir os assuntos da 
área dele, e ele nunca chegou a falar comigo sobre isso não, o Marcelo 
não se metia nesses negócios, segundo o que ele me relatava, e eu acredito 
que seja verdade porque de fato às vezes é difícil para quem está de 
fora até entender isso, como é que o dono da empresa não sabe o que está 
acontecendo, mas dentro da organização pressupõe-se que você tendo 
delegação para conduzir o seu negócio você é quem é responsável pelos 
seus atos. 
Defesa:- O senhor mencionou inicialmente que o senhor fazia essa análise 
das contas, financeira, da Odebrecht Engenharia Industrial, nesse 
acompanhamento de contas que o senhor fazia em algum momento o senhor 
debitou algum valor da área da Odebrecht Engenharia Industrial a pedido 
de Marcelo ou decorrente de algum acerto que foi realizado por Marcelo? 
César Ramos Rocha:- Não, nunca me foi solicitado isso. 
 

 

Cabe destacar que todos esses Colaboradores da Justiça 

citados nas alegações finais do MPF foram testemunhas desta e de 

outras ações penais conexas e nunca tiveram seus depoimentos 

questionados pelo órgão da acusação. Assim, é incoerente que, 

diante desses depoimentos colhidos sob o contraditório judicial, 

e sem que nenhuma prova tenha sido apresentada, atribua-se a 

MARCELO ODEBRECHT a orientação e comando ativo das ações ilícitas 

envolvendo os contratos com a Petrobras. 

 

 
 
3)Na página 62 de suas AFs (3.3 – O grande cartel de empreiteiras e a 
atuação dos operadores financeiros) o MPF assim consignou: 
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“as ações criminosas, incluindo a participação no cartel, eram comandadas 
por MARCELO ODEBRECHT, e pelos demais executivos do grupo, notadamente, 
MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, ALEXANDRINO ALENCAR e CESAR ROCHA.” 
 
 

Contudo, além de não encontrar respaldo nos depoimentos acima 

já vistos de MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CESAR ROCHA, ALBERTO 

YOUSSEF, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, essa afirmação 

também não condiz com os depoimentos dos outros empresários, 

também Colaboradores da Justiça como os acima citados, 

participantes do denominado cartel de empresas e cujos depoimentos 

foram expressamente citados nas alegações finais do MPF, embora 

sem os trechos relativos a MARCELO ODEBRECHT, transcritos abaixo: 

 

 
- Depoimento de RICARDO PESSOA:  
 
“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? 
Depoente:- Conheço. 
Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? 
Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes nesse período todo. 
Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns desses assuntos? 
Depoente:- Não, não, absolutamente”. 

 

 

- Depoimento de JÚLIO CAMARGO (evento 553):  

“Juiz Federal:- Então nesse processo 503652823, ocorreu uma pergunta do 
juízo para o senhor Júlio Camargo para finalizar, nesse caso desse 
consórcio que o senhor mencionou, o senhor mencionou nessa reunião da 
Odebrecht o senhor Márcio Faria, foi isso? 

Depoente:- Sim. 

Juiz Federal:- O senhor teve algum contato com algum outro executivo da 
Odebrecht relativamente a esse assunto de acerto de propina? 

Depoente:- Não, eu tive um contato com o doutor Rogério Araújo, o doutor 
Rogério era um diretor local da Odebrecht que cuidava, evidentemente 
também com o doutor Márcio, mas como esse era um assunto de deliberação 
praticamente do nível, praticamente do mais alto nível de gerenciamento, 
dados os valores, o Rogério evidentemente interagiu conosco durante todo 
o processo, na troca de informações, na busca de informações e na busca 
de ideias, mas quanto aos compromissos assumidos, isso foi conversado 
especificamente com o doutor Márcio”. 

 

Assim também o seguinte trecho de interrogatório de MARCELO 

ODEBRECHT nos presentes autos, no qual, inclusive o próprio MPF 

admite que MARCELO não conhecia os detalhes dos ilícitos havidos: 
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Ministério Público Federal:- O senhor tinha ciência que os seus 
diretores, os seus LE’s, faziam ajustes de mercado com as outras empresas 
para obter obras na Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:- Realmente os ajustes de mercado, os detalhes não, 
eu sabia da questão da contribuição política, o que eu sabia era o 
seguinte, obviamente que tinham conversas de mercado, mas não 
necessariamente que... E o que é a conversa, o que é normal, porque eu 
também já fui engenheiro e já sei, o que é normal, você sinaliza ao 
mercado quais são suas prioridades, é que nem faz um pessoal de qualquer 
mercado, você sinaliza, é quem nem faz, por exemplo, no setor de capital 
intensivo você sinaliza que você vai fazer investimento, aí outro vai e 
não faz aquele investimento porque sabe que você vai fazer, então na 
verdade você sinaliza para o mercado quais são aquelas obras e aí o 
mercado informalmente vai se ajustando, agora o ponto... 
Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- ... Das práticas anticompetitivas... 
Ministério Público Federal:- Mas o senhor sabia que esse tipo de coisa 
ocorria, essa sinalização? 
Marcelo Odebrecht:- Não as práticas, não práticas anticompetitivas. 
Ministério Público Federal:- Sinalização de preferências, o senhor sabia 
que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- Não, esse tipo de coisa, de conversa de mercado e 
tudo, isso é normal em qualquer negócio. 
Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que alguma coisa ocorria, mas não o que 
ocorria, e se era ilícito ou não. 
Ministério Público Federal:- O senhor falou que, 
embora o senhor não sabendo os detalhes, mas o senhor sabia que 
poderia esse tipo de conversa de mercado, de preferências? 
Marcelo Odebrecht:- Sabia que podia ter. 
Ministério Público Federal:- Sabia que poderia ter contribuições a 
pretexto das ações políticas dentro da Petrobrás... 
Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que com certeza  havia, não sabia que 
poderia, no caso de contribuição política eu sabia que meus... Agora não 
sabia... 
Ministério Público Federal:- E o senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 
Marcelo Odebrecht:- Hein? 
Ministério Público Federal:- O senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 
Marcelo Odebrecht:- Eu não fiz nada. Veja bem, primeiro vamos separar 
as duas coisas... 
Ministério Público Federal:- Não, eu estou perguntando... 
Marcelo Odebrecht:- Pensando em conduta de  mercado eu não sabia de nada 
de ilícito em relação à conduta do mercado, o que sabia é que se tem, e 
essa questão de conduta de mercado é muito perigosa porque é difícil 
você saber, é uma zona cinza muitas das vezes, então só quem está no 
detalhe é que pode saber realmente se é anticompetitivo ou não, mas que 
todo negócio em todos os setores praticam alguma conduta de mercado 
praticam, na questão dos pagamentos aos políticos eu sabia que grande 
parte dos meus executivos, inclusive os executivos que lidavam com 
Petrobrás, faziam, sim, pagamentos a pretexto de doações políticas e que 
uma parte disso era caixa 2, e que no caso do Márcio, por exemplo, e do 
pessoal da Odebrecht eu sabia que eles tinham esse alinhamento com os 
diretores da Petrobrás, agora eu não sabia qual era o tipo de acerto... 
Ministério Público Federal:- Mas o detalhe eu sei que o senhor não sabe, 
mas o senhor não fez parar essa política dentro da companhia, a companhia 
do grupo? 
Marcelo Odebrecht:- A verdade é o que eu digo, é uma prática, 
infelizmente, nós sempre tivemos noção que essa era a questão, é errado, 
aqui estou reconhecendo, já confessou, mas infelizmente foi assim que 
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eu entrei, foi assim que isso já existia há muito tempo antes de mim e 
realmente eu não fiz nada para mudar isso. 

 

 

Aqui também a forma como o MPF procurou imputar a 

participação de MARCELO ODEBRECHT (orientação e comando) nos 

ilícitos relativos a licitações da Petrobras não encontra respaldo 

nos depoimentos dos colaboradores acima citados e em nenhum outro 

elemento de prova nos autos. 

 

 

4) Na página 64 (3.4.1 Síntese das imputações: corrupção ativa e passiva 
em contratos celebrados pelos grupos ODEBRECHT e OAS) o próprio MPF 
afirma que: 
 
“Como explicitado acima, a prova colhida evidenciou que LULA, pelo menos 
entre 2003 e 2010, na condição de Presidente da República, em cujo 
mandato haviam sido assinados contratos e aditivos que tiveram sua 
execução e pagamento prolongados no tempo, autorizou a nomeação e 
manteve, por longo período de tempo, Diretores da Petrobras comprometidos 
com a geração e arrecadação de propinas...” 
 

 

É importante lembrar, porém, que não apenas o responsável 

pela relação com LULA sempre foi EMILIO ODEBRECHT, mesmo antes e 

depois deste período, como em praticamente todo este período (até 

2008) era PEDRO NOVIS, antecessor de MARCELO ODEBRECHT, a quem 

Emilio direcionava a interlocução com ANTONIO PALOCCI sobre os 

temas que acertava com Lula: 

Ministério Público Federal:- E nessa relação estabelecida com o então 
presidente Lula, o senhor pedia que o grupo Odebrecht, ele lhe pedia que 
o senhor ajudasse, o grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em 
campanhas eleitorais do partido dos trabalhadores? 

Emílio Alves Odebrecht:- Neste momento? 

Ministério Público Federal:- Não, neste relacionamento mantido pelo 
senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira 
para campanhas eleitorais do partido dos trabalhadores. 

Emílio Alves Odebrecht:- Houve, houve, como todos os presidentes daqui 
do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda, outra coisa é a maioria 
entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação 
de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por 
longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a 
gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria 
a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa, para ver como nós 
ajudávamos, e eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis, 
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e numa outra época foi o Marcelo, Pedro Novis, e na outra época foi o 
Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender e procurassem 
compatibilizar alguns fatores, por exemplo, evitar de estar fazendo 
discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas, segundo que 
eles efetivamente procurassem negociar, que eu não precisava nem dizer 
porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, 
minimizando esses valores. E que procurassem fazer realmente no tempo 
mais esticado possível, não fizessem nada de vez. Então essas foram as 
orientações, era para encontrar a forma de atender procurando 
compatibilizar esses três vetores. 

 

(...) 

Ministério Público Federal:- Só mais um esclarecimento adicional, o 
senhor disse que, no seu depoimento ratificado, que Palocci foi indicado 
pelo próprio ex-presidente Lula para tratar de assuntos relativos a 
pagamentos de campanha, que eram efetuados pelo setor de operações 
estruturadas, foi o ex-presidente Lula que indicou Palocci como 
interlocutor junto à Odebrecht diretamente ou foi intermédio de Emílio 
Odebrecht? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Foi por intermédio do doutor Emílio, o 
doutor Emílio me comunicou que o então candidato Lula havia designado o 
futuro ministro Palocci pra tratar dos recursos, da arrecadação dos 
recursos de campanha, e o doutor Emílio me designou para tratar com o 
futuro ministro Palocci do assunto. 

Ministério Público Federal:- E com relação a essa forma, a essas 
tratativas, o senhor está ratificando o seu depoimento anterior? 

Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Sim, senhora. 

 

Na sequência, na página 65, o MPF afirma que: 

 
Mais especificamente, como narrado na denúncia, o empresário do Grupo 
ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT repassou vantagens indevida ao ex-
Presidente LULA, em decorrência de contratos celebrados com i) o 
CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's), contratado pela Petrobras para 
a implantação das execução das UHDT´s e UGH´s na Refinaria do Nordeste 
(RNEST); ii) o CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UDA's) contratado pela Petrobras 
para a implantação das execução das UDA´s na Refinaria do Nordeste 
(RNEST); iii) o CONSÓRCIO PIPE RACK, contratado pela Petrobras para 
fornecimento de Bens e Serviços de Projeto Executivo, Construção, 
Montagem e Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro – COMPERJ; iv) o CONSÓRCIO TUC, contratado pela Petrobras 
para execução das obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, 
Tratamento de Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
– COMPERJ. Imputou-se a LULA, a prática, no interregno de 14/05/2004 e 
23/01/2012, do delito de corrupção passiva, em sua forma majorada (art. 
317, caput e § 1º, c/c art. 327, § 2º, todos do CP), por 04 (quatro) 
vezes, em concurso material, uma vez que, em razão de sua função e como 
responsável pela nomeação e manutenção de PAULO ROBERTO COSTA e RENATO 
DUQUE nas Diretorias de Abastecimento e de Serviços da PETROBRAS, 
solicitou, aceitou promessa e recebeu direta e indiretamente, para si e 
para outrem, inclusive por intermédio desses funcionários públicos, 
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vantagens indevidas, as quais foram, de outro lado e de modo convergente, 
oferecidas e prometidas por MARCELO ODEBRECHT, executivo do Grupo 
ODEBRECHT, para que obtivessem benefícios em obras acima elencadas que 
foram contratadas com a estatal. Imputou-se a MARCELO ODEBRECHT a 
prática, no mesmo período, do delito de corrupção ativa, em sua forma 
majorada (art. 333, caput e parágrafo único, do CP), por 04 (quatro) 
vezes, em concurso material, porquanto, na condição de representante do 
Grupo ODEBRECHT, ofereceu e prometeu vantagens indevidas a LULA, RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO, para determiná-los a, 
infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse 
de consórcios compostos pela empreiteira para obras contratadas com a 
PETROBRAS, nas contratações em questão. 
 
 

Ao longo da ação penal, entretanto, restou demonstrado que 

MARCELO ODEBRECHT não repassou qualquer vantagem indevida ao ex-

Presidente LULA em decorrência desses contratos celebrados entre 

a CNO e a Petrobras, nem de que prometeu (ou mesmo orientou que 

algum executivo do grupo Odebrecht prometesse) vantagens indevidas 

a Lula, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco ou 

qualquer outro agente público para que a CNO obtivesse benefícios 

em obras (entre as quais as citadas nesta ação penal) que foram 

contratadas com a estatal. 

 

Como já foi extensivamente provado, a relação com LULA na 

Odebrecht não cabia a MARCELO ODEBRECHT, mas sim a seu pai EMILIO, 

como provam todos os depoimentos abaixo. Desse modo, se acertos 

envolvendo repasse de vantagens indevidas de fato foram feitos 

com LULA, direta ou indiretamente, só quem pode responder por eles 

é EMILIO ODEBRECHT: 

 

- Depoimentos prestados nesses autos: 

 

Defesa:- Senhor Gilberto, qual era a função que o senhor desempenhava 
no decorrer dos dois mandatos presidenciais do ex-presidente Lula? 
Gilberto Carvalho:- Eu era chefe do gabinete pessoal do presidente da 
república. 
Defesa:- Quais eram as atividades especificamente que o senhor exercia 
nessa condição? 
Gilberto Carvalho:- Fundamentalmente eu cuidava da confecção da agenda 
presidencial, do planejamento desta agenda, mas também da execução desta 
agenda, para que ocorresse adequadamente, recebia as pessoas que iam 
falar com o presidente, levava-as até o gabinete, para além disso eu 
também realizava toda uma assessoria de informação ao presidente da 
república de modo que ele tivesse informação sobre a pauta que a pessoa 
que fosse falar com ele queria trabalhar com ele, queria cuidar com ele, 
também eu era encarregado do chamado departamento histórico da 
presidência, onde a gente acumulava toda a correspondência, todos os 
presentes, todo o acervo presidencial estava sob o nosso cuidado, também 
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eu era responsável pela logística de segurança e transporte do 
presidente, era uma supervisão eu (inaudível) por ela também, então era 
uma supervisão sobre várias áreas, cada uma delas tinha naturalmente o 
seu responsável, essa era a minha função, e eventualmente também eu 
recebia pessoas no lugar do presidente, quando ele não podia receber 
delegava a mim também muitas vezes essa tarefa e eu fazia naturalmente 
uma triagem daqueles que queriam falar com o presidente Lula. 
Fundamentalmente eram essas as atribuições. 
Defesa:- Excelente, muito obrigado. Senhor Gilberto, quem eram os 
diretores executivos da empresa Odebrecht que mantinham relações mais 
diretas com o ex-presidente dentro dessa agenda? 
Gilberto Carvalho:- Bom, fundamentalmente quem tinha contatos com o 
presidente Lula era sobretudo o senhor Emílio Odebrecht, e havia o senhor 
Alexandrino Alencar que fazia uma espécie de ponte, toda vez que o doutor 
Emílio queria falar com o presidente quem vinha falar comigo para 
apresentar a demanda da audiência era o senhor Alexandrino Alencar, 
muito raramente, muito raramente o senhor Marcelo Odebrecht, pelo menos 
no tempo em que eu estava, nos oito anos em que estive lá, que eu me 
lembre são essas três pessoas desta empresa que tinham contato com o 
presidente. 
Defesa:- Alguma vez o senhor Marcelo Odebrecht manteve reuniões da agenda 
com o senhor ex-presidente isoladamente, sozinho, apenas ele? 
Gilberto Carvalho:- Olha, eu não me recordo, provavelmente não, 
provavelmente, eu não tenho certeza porque lá se vão muitos anos, mas 
que eu me lembro certa frequência, certa regularidade, quem fazia o 
contato da empresa no tempo da presidência era o senhor Emílio Odebrecht. 

 
 

(Evento 816, TEMROTRANSCDEP1) 
 
 
 

Defesa:- Muito obrigado pela sua presença, vou procurar ser bem breve. 
Doutor Newton, desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht? 
Newton Sérgio de Souza:- Bom, eu trabalhei ... eu saí do Banco Mundial 
em 1988, diretamente para a Odebrecht, em Salvador, quando ela iniciava 
um processo de diversificação empresarial, saindo da engenharia. 
Trabalhei essencialmente durante todo esse tempo de 1988 até hoje na 
Holding Odebrecht SA, com concentração muito forte nas áreas de 
diversificação, e principalmente com muita ênfase na formação da Braskem. 
Em 2014, iniciei um processo de transição, já deixando a condição de 
executivo, e voltei o a assumir a posição de CEO, quando houve os eventos 
de 19 de junho, com a prisão do Marcelo. Nesse período, de lá pra cá, 
até maio de 2017, conduzi todo processo de mudança necessária, por conta 
de tudo que se passou na organização, e trouxe ela até aqui. Então a 
minha carreira foi essa. 
Defesa:- Qual foi a sua relação hierarquia com o Marcelo durante esse 
tempo? 
Newton Sérgio de Souza:- Eu trabalhei com Marcelo numa formação da 
BRASKEM, nos idos de 2001, 2002, principalmente na época da privatização 
da Copene, depois disso nos distanciamos, porque eu continuei na holding 
e ele se dedicou à engenharia, depois disso continuei na holding, em 
2002 a holding passou a ser liderada por Pedro Novis, e  ele me pediu 
que eu continuasse na equipe e eu continuei com o Pedro Novis até 2008, 
final de 2008, quando o Marcelo assumiu a presidência da holding. Naquele 
momento eu já pensava em sair, mas de novo ele me pediu que eu continuasse 
na condição de apoio, sempre responsável pela área jurídica da holding, 
dedicado muito mais aos assuntos dos outros negócios fora da área de 
engenharia e construção. Então Marcelo foi meu líder de praticamente 
2009 até o evento de, de, até o final de 2014. 
Defesa:- Quem na Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente Lula? 
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Newton Sérgio de Souza:- É sabido, o próprio Emílio já admitiu isso nos 
seus relatos, que a relação com a presidência Lula era do Emílio. 
Defesa:- Em algum momento, seja no tempo dos fatos, ou mesmo durante as 
apurações para celebração do acordo, o senhor tomou conhecimento de 
eventual envolvimento de Marcelo em tratativas diretamente com o ex-
presidente Lula? 
Newton Sérgio de Souza:- Não, eu nunca tomei conhecimento de nenhuma 
tratativa do Marcelo com o ex-presidente Lula, em nenhuma circunstância. 
Defesa:- Se tivesse havido alguma tratativa, diretas ou indiretas, 
envolvendo o presidente Lula, até por sua experiência junto ao grupo e 
nas relações com Marcelo e Pedro Novis como diretores-presidentes da 
Odebrecht, Marcelo as conduziria sem dar ciência ao Doutor Emílio 
Odebrecht? 
Newton Sérgio de Souza:- Não creio, pela forma como se estruturou, e 
como eram essas relações chamadas político-estratégicas, a relação com 
o presidente Lula era do Emílio, e portanto, imagino que se Marcelo 
tivesse feito alguma coisa, ele teria comunicado. 
 

(Evento 1133, TERMOTRANSCDEP6) 
 
 

Defesa:- Bom, senhor Pedro, então eu só vou fazer algumas perguntas 
complementares, e eu vou deixar de fazer três perguntas, que eu só vou 
consignar rapidamente para depois buscar naquele depoimento, que era 
desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht, quais os programas 
o senhor desempenhou desde 1990 e qual a sua relação hierárquica com 
Marcelo durante todo esse tempo. Isso já foi respondido lá, então eu já 
vou passar para a próxima pergunta. Quando que Marcelo Odebrecht 
substituiu o senhor? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- O Marcelo me substituiu ... o processo 
caminhou de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Em agosto de 2008, ele me 
substituiu na presidência do conselho da BRASKEM. Portanto, a partir 
daí, assumiu a responsabilidade de coordenar a empresa BRASKEM. E a 
partir de janeiro de 2009, ele me substituiu na presidência da holding 
Odebrecht SA, e portanto na gestão e na condução de todos outros negócios 
da organização Odebrecht. 
Defesa:- Quem dentro da Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente 
Lula? O senhor saberia dizer? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Sim, o doutor Emílio Odebrecht era a pessoa 
que tinha relação pessoal com o presidente Lula, e na grande maioria das 
vezes era quem se reunia com o presidente  para tratar de temas do 
interesse da organização. Eu fui presidente da Odebrecht durante  sete 
anos, e salvo uma vez em que participei de reunião de trabalho, junto 
com doutor Emilio, com o presidente Lula, em nenhum outro momento eu 
estive com ele. Então, do mesmo modo, na gestão de Marcelo, a partir de 
2009, eu já me adianto para comentar que era assim também que o processo 
funcionava. Os temas de interesse da organização eram tratados por mim, 
por doutor Emílio, eventualmente por Marcelo e por doutor Emílio, e era 
doutor Emílio que tinha relação com o presidente. 
Defesa:- Então o senhor nunca tomou conhecimento de Marcelo ter tido 
relações direto com presidente Lula? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, nunca tomei. 
Defesa:- Nas relações da empresa Odebrecht com o Presidente Lula, Marcelo 
conduziria qualquer informação sem dar ciência à Emílio Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Desculpe, eu não entendi a pergunta. 
Defesa:- Em eventuais relações que a empresa Odebrecht teria com o 
presidente Lula, se Marcelo desse alguma decisão nesse sentido, ele 
deixaria de comunicar o senhor Emílio Odebrecht? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Relações com o Presidente Lula ... relações 
com o governo são uma coisa, relações com o presidente Lula são relações 
pessoais. Então, relações com o presidente Lula, não. As relações eram 
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sempre através do doutor Emílio. As relações com o governo eram através 
das estatais, dos ministros, aí, os contatos que nós todos tínhamos não 
eram privativos do doutor Emílio. Mas com o presidente Lula era o doutor 
Emílio. 
Defesa:- Tá, no período que o senhor foi diretor presidente da Odebrecht, 
em algum momento Marcelo levou ao seu conhecimento, enquanto seu 
liderado, alguma tratativa direta ou indireta envolvendo ele e o 
presidente Lula, ou mais especificamente, em relação a contratos com a 
Petrobras? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis:- Não, não, tanto eu, quanto Marcelo, 
eventualmente encontrava o presidente Lula em ocasiões públicas, 
solenidades, inaugurações, visitas, mas reuniões de trabalho nem eu tive 
-  exceto uma como eu já comentei - e não me consta que o Marcelo tenha 
tido uma. 
 

(Evento 1133, TERMOTRANSCDEP5) 
 
 

Defesa:- Em algum momento o senhor conversou com o ex-presidente Lula 
sobre essa questão de Sítio de Atibaia?  
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não. 
Defesa:- Ele fez alguma solicitação ao senhor sobre obras de Atibaia? 
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não. 
Defesa:- O senhor ofereceu a ele diretamente alguma obra em Atibaia? 
Carlos Armando Guedes Paschoal:- Não, o contato do presidente Lula na 
Odebrecht era o doutor Emílio e o Alexandrino, ele nunca conversou 
comigo. 
 

(Evento 1325, TERMOTRANSCDEP2) 
 
 

 

Defesa:- Pela defesa de Marcelo Odebrecht. Doutor Emílio, é muito breve. 
Na qualidade de presidente do conselho de administração o senhor sempre 
foi o líder do Marcelo? 

Emílio Odebrecht:- Eu sempre fui o líder dele, pode não ser do ponto de 
vista de conselho, de diretor, mas não interessa, o que interessa é que 
ele sabia a quem ele tinha que, vamos dizer, prestar contas. 

Defesa:- Claro. O senhor já comentou aqui a relação com o ex-presidente 
Lula, se dava sempre com o senhor, o Marcelo faria alguma tratativa 
direta ou indireta envolvendo o ex-presidente Lula sem o conhecimento e 
o consentimento do senhor? 

Emílio Odebrecht:- O Marcelo pode ter “n” defeitos, mas ele não é 
indisciplinado, eu tenho certeza que ele não faria nenhum processo desses 
à revelia minha porque a relação não podia ter essa... Até porque não 
era aceito, o presidente Lula não aceitaria. 

Defesa:- Doutor Emílio, o senhor tomou conhecimento de alguma tratativa 
direta ou indireta de Marcelo que envolvesse o ex-presidente Lula de 
temas referentes à Petrobrás? 

Emílio Odebrecht:- Ação de Marcelo? 

Defesa:- É, em relação a temas que envolve a Petrobrás. 

Emílio Odebrecht:- Não, a mesma coisa, ela está prejudicada, está 
respondida já com a pergunta anterior. 
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A propósito, veja-se mais uma vez a declaração 

apresentada pelo próprio EMILIO ODEBRECHT no Ev. 1.034 que 

confirma o acima exposto: 
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Do mesmo modo, conforme também já foi extensivamente 

provado, MARCELO ODEBRECHT também não teve envolvimento no repasse 

de vantagens indevidas, para quem quer que seja, referente aos 

contratos com a Petrobras, incluindo os citados nesta ação penal. 

 

Neste sentido vale ressaltar abaixo os depoimentos de 

MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CÉSAR ROCHA, executivos 

responsáveis, conforme por eles mesmo confessado, por estes 

pagamentos ilícitos em contratos da Petrobras, bem como os 

depoimentos de PEDRO BARUSCO, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO 

COSTA. Destaca-se, aliás, que nenhum destes depoimentos foi 

questionado pelo MPF, sendo que são todos eles colaboradores da 

justiça que não podem faltar com a verdade: 

 

- Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA:  

 

“Juiz Federal: O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o 
senhor tinha contato, o senhor pode reiterar? 

Interrogado: Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais 
frequência era o Márcio Faria e o Rogério Araújo. 

Juiz Federal: O senhor César Rocha? 

Interrogado: Não. 

Juiz Federal: O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 

Interrogado: Tive vários contatos, eu participei do conselho de 
administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o 
vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, 
principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de 
administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a 
dinheiro desviado ou dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com 
Marcelo Odebrecht sobre esse tema. 

Juiz Federal: Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o 
senhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas? 

Interrogado: Sim”. 

 

 

- Depoimento de ALBERTO YOUSSEF:  

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer? 

Interrogado:- Não, não conheço o senhor Marcelo Odebrecht, em nenhum 
momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor 
Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido para que pudesse efetuar 
pagamentos ou que pudesse fazer acordos. 

Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses 
pagamentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor? 



 

165 
 

Interrogado:- Tratava isso com autonomia total. 

Juiz Federal:- Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina? 

Interrogado:- Autonomia total. 

Juiz Federal:- Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de quem 
quer que seja? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Que teria que informar alguém ou coisa parecida? 

Interrogado:- Não, não, nunca existiu isso, nem quando tratou comigo, 
nem quando tratou com o senhor José Janene, onde eu estava presente”. 

 

- Depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, Evento 
816, TERMO2): 
  
 
“Juiz Federal:- Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive 
foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da 
Petrobras que teriam sido feitos pelo grupo Odebrecht, isso aconteceu 
mesmo? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Perfeitamente, aconteceu. 
 
Juiz Federal:- O senhor participou desses fatos, desses eventos? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Participei. 
 
Juiz Federal:- E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes 
da Petrobras, ou outras pessoas? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados 
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava 
pra eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual 
definido, a gente acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos 
do Pedro Barusco, eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele 
disse que a gente era jogo duro, por causa disso, então a gente fazia 
isso. 
 
 
 
- Depoimento de MÁRCIO FARIA DA SILVA (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, 
Evento 624, TERMO3): 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 
 

- Depoimento de PEDRO BARUSCO:  

“Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou 
esse assuntos de propina? 

Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos 
da Odebrecht por força do trabalho, por força profissional, mas desses 
assuntos só tratei com o senhor Rogério. 
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Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, 
ele sempre dizia que tinha que se reportar aos seus superiores ou ele 
dava uma resposta imediata? 

Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava 
resposta imediata, ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho 
que não”, mas eu nunca... 

Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha 
que tratar? 

Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o 
doutor Márcio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, 
porque era lá da área dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e 
gás, ele falava com do senhor Márcio Faria. 

 

(...) 

 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 

Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”. 

 

 

- Depoimento de CESAR ROCHA:  

Defesa:- Senhor César, qual função o senhor exercia e quem era o seu 
líder na Odebrecht Engenharia Industrial? 

César Ramos Rocha:- Eu era o responsável pela área financeira da 
Odebrecht Engenharia Industrial, e aí cabe ressaltar que em algum momento 
saiu na imprensa que eu era diretor financeiro da Odebrecht, então eu 
queria deixar isso bem claro, não sou, nunca fui, eu trabalhava apenas 
numa das áreas da empresa, que era a área de engenharia industrial, o 
meu líder era o Márcio Faria da Silva, e a minha função ali era trabalhar 
nas consolidações dos resultados da área, nos orçamentos dos projetos, 
tinha um programa chamado programa de segurança empresarial que eu 
cuidava também, atendia auditoria, e uma parte do meu trabalho era essa 
questão relacionada aos pagamentos indevidos e eu fazia a relação entre 
o Márcio e a área de operações estruturadas. 

Defesa:- Como era a operacionalização de pagamentos não contabilizados 
que eram estabelecidos pelo Márcio Faria e o Rogério Araújo, relativos 
a esses contratos da Odebrecht Engenharia Industrial com a Petrobras? 
César Ramos Rocha:- Bom, toda a, conforme já consta do meu acordo de 
colaboração, toda essa relação com cliente era do Márcio e/ou do Rogério 
com o cliente, eu não tinha qualquer relação, não conhecia nenhum dos 
clientes, Pedro Barusco, Paulo Roberto, quem quer que seja, que esteja 
envolvido nesse assunto, que eu não os conhecia, então eu não tinha 
relação, nenhum tipo de relação com eles, a relação era do Márcio e/ou 
do Rogério com eles, era feita a negociação, então o Márcio, quando 
voltava dessas conversas aí, ele me chamava na sala dele, eu era liderado 
dele, juntamente com o Rogério, eles me passavam os valores, os 
codinomes, e me pediam para fazer essa relação com a área de operações 
estruturadas, fazer esse acompanhamento, para que os pagamentos fossem 
feitos, eu não tinha autorização para solicitar pagamentos, eu não podia 
fazer isso, tudo era autorizado pelo Márcio, que era o líder empresarial 
da área. 
Defesa:- O Márcio Faria ou qualquer outro executivo da Odebrecht 
Engenharia Industrial precisava comunicar a Marcelo Odebrecht para 
acertar ou autorizar esses pagamentos não contabilizados? 
César Ramos Rocha:- Não, o Márcio nunca me disse isso textualmente, “Ah, 
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não preciso”, mas a gente sabia, cada líder empresarial tinha a sua 
delegação para conduzir o seu negócio, então ele não era obrigado de 
forma alguma a pedir autorização a Marcelo para conduzir os assuntos da 
área dele, e ele nunca chegou a falar comigo sobre isso não, o Marcelo 
não se metia nesses negócios, segundo o que ele me relatava, e eu acredito 
que seja verdade porque de fato às vezes é difícil para quem está de 
fora até entender isso, como é que o dono da empresa não sabe o que está 
acontecendo, mas dentro da organização pressupõe-se que você tendo 
delegação para conduzir o seu negócio você é quem é responsável pelos 
seus atos. 
Defesa:- O senhor mencionou inicialmente que o senhor fazia essa análise 
das contas, financeira, da Odebrecht Engenharia Industrial, nesse 
acompanhamento de contas que o senhor fazia em algum momento o senhor 
debitou algum valor da área da Odebrecht Engenharia Industrial a pedido 
de Marcelo ou decorrente de algum acerto que foi realizado por Marcelo? 
César Ramos Rocha:- Não, nunca me foi solicitado isso. 
 

 

 

Aliás, o próprio MARCELO ODEBRECHT, em sua postura sempre 

franca, proativa e efetiva como colaborador, trouxe em seu 

depoimento importantes evidências sobre estas vantagens indevidas 

pagas nos contratos da CNO com a Petrobras, incluindo os 

específicos desta ação penal. Os elementos trazidos demonstram 

tanto que os pagamentos ocorreram, inclusive para PEDRO BARUSCO, 

como de que MARCELO ODEBRECHT não teve envolvimento: 

 

Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP2) 
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Veja-se a planilha em referência (apresentada pelo 

Colaborador CESAR RAMOS ROCHA, arrolado como testemunha de MARCELO 

ODEBRECHT, no Evento 826, PLAN6, dos autos da Ação Penal nº 

5063130-17.2016.404.7000) foi devidamente juntada pela defesa 

técnica de MARCELO ODEBRECHT no Evento 1.301, ANEXO8, destes 

autos. Nela estão contemplados os pagamentos indevidos dos 

contratos que são objeto da presente denúncia, CONEST, PIPE e TUC: 
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Ou seja, é fato de que foi acertado e pago pelos executivos 

da CNO (sem envolvimento ou orientação de MARCELO ODEBRECHT) 

valores para PEDRO BARUSCO por conta desses projetos. Estes 

valores, conforme os próprios MARCIO FARIA, ROGERIO ARAUJO e CESAR 

ROCHA afirmam em seus depoimentos, eram depositados em contas de 

PEDRO BARUSCO: 

 

 

“Ministério Público Federal:- Eu gostaria de saber como que era feito, 
enfim, essa solicitação da propina, como havia essas tratativas de 
propina, como era solicitado e feito o pagamento. 
 
Márcio Faria da Silva:- Doutora, era solicitado caso a caso. Cada 
contrato tinha a sua história. 
 
Ministério Público Federal:- No âmbito da Diretoria de Serviços 
especificamente? 
 
Márcio Faria da Silva:- Na Diretoria de Serviços quem cuidava disso era 
o senhor Pedro Barusco, normalmente trazia o assunto para o Rogério 
Araújo que trazia para minha aprovação, via de regra. 
 
Ministério Público Federal:- E aí se o senhor aprovasse o pagamento da 
propina, isso era... Como que isso era operacionalizado, o senhor falou 
que... Pra quem o senhor encaminhava, como era viabilizado o pagamento? 
 
Márcio Faria da Silva:- Isso era repassado para o pessoal de Operações 
Estruturadas, que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil 
ou no exterior em contas informadas. 
 
Ministério Público Federal:- Quem era o pessoal de Operações 
Estruturadas, que o senhor se refere? 
 
Márcio Faria da Silva:- Olha, o setor de Operações Estruturadas era 
liderado pelo senhor Hilberto Silva, que tinha os seus assessores, 
Fernando Migliaccio, Luiz Soares, basicamente, pode ter tido mais 
alguns... a Lúcia Tavares. 
 
Ministério Público Federal:- E esses pagamentos o senhor direcionava 
para qual dessas pessoas, ou o senhor determinava que fosse direcionado 
a... Qual era o procedimento, qual era o rito que era adotado? 
 
Márcio Faria da Silva:- Eu não tinha a relação direta com o pessoal de 
Operações Estruturadas, normalmente eu pedia a César Rocha, que 
trabalhava comigo, para providenciar. 
 

(...) 

 

 

Juiz Federal:- Por exemplo, já que o senhor falou do Pedro Barusco, o 
senhor acertou pagamento de vantagem indevida, de propina, para o senhor 
Pedro Barusco? 
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Rogério Santos de Araújo:- Acertei. 
 
Juiz Federal:- E como é que funcionava o procedimento a partir daí, o 
senhor acertou com ele, como é que funcionava a partir daí? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Eu conversava com o Márcio ... a gente ganhava 
um contrato, aí eu acertava com o Márcio um valor que a gente pudesse 
oferecer, porque era sistêmico o processo, a gente sabia que ia 
acontecer, aí eu levava pra ele um valor que o Márcio tivesse aprovado 
e ... parcelado, uma vez comunicado a ele eu passava esse valor para o 
nosso financeiro, que era o César Rocha, e eventualmente o endereço da 
conta, e aí o César Rocha tocava isso pra frente junto lá aos canais 
competentes, eu não tinha mais acesso a nada. 
 
Juiz Federal:- O César tinha mais contato, então? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Exatamente. 
 
Juiz Federal:- Certo. Isso foi uma vez ou várias vezes? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Várias vezes. 
 
Juiz Federal:- Foi de uma maneira mais ou menos sistemática? 
 

Rogério Santos de Araújo:- É, foram várias, praticamente todos os 
contratos que a gente teve, que a gente atuou, teve uma negociação de 
vantagem indevida”. 

 

(...) 

 

Defesa:- Senhor César, qual função o senhor exercia e quem era o seu 
líder na Odebrecht Engenharia Industrial? 

César Ramos Rocha:- Eu era o responsável pela área financeira da 
Odebrecht Engenharia Industrial, e aí cabe ressaltar que em algum momento 
saiu na imprensa que eu era diretor financeiro da Odebrecht, então eu 
queria deixar isso bem claro, não sou, nunca fui, eu trabalhava apenas 
numa das áreas da empresa, que era a área de engenharia industrial, o 
meu líder era o Márcio Faria da Silva, e a minha função ali era trabalhar 
nas consolidações dos resultados da área, nos orçamentos dos projetos, 
tinha um programa chamado programa de segurança empresarial que eu 
cuidava também, atendia auditoria, e uma parte do meu trabalho era essa 
questão relacionada aos pagamentos indevidos e eu fazia a relação entre 
o Márcio e a área de operações estruturadas. 

Defesa:- Como era a operacionalização de pagamentos não contabilizados 
que eram estabelecidos pelo Márcio Faria e o Rogério Araújo, relativos 
a esses contratos da Odebrecht Engenharia Industrial com a Petrobras? 
César Ramos Rocha:- Bom, toda a, conforme já consta do meu acordo de 
colaboração, toda essa relação com cliente era do Márcio e/ou do Rogério 
com o cliente, eu não tinha qualquer relação, não conhecia nenhum dos 
clientes, Pedro Barusco, Paulo Roberto, quem quer que seja, que esteja 
envolvido nesse assunto, que eu não os conhecia, então eu não tinha 
relação, nenhum tipo de relação com eles, a relação era do Márcio e/ou 
do Rogério com eles, era feita a negociação, então o Márcio, quando 
voltava dessas conversas aí, ele me chamava na sala dele, eu era liderado 
dele, juntamente com o Rogério, eles me passavam os valores, os 
codinomes, e me pediam para fazer essa relação com a área de operações 
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estruturadas, fazer esse acompanhamento, para que os pagamentos fossem 
feitos, eu não tinha autorização para solicitar pagamentos, eu não podia 
fazer isso, tudo era autorizado pelo Márcio, que era o líder empresarial 
da área. 
Defesa:- O Márcio Faria ou qualquer outro executivo da Odebrecht 
Engenharia Industrial precisava comunicar a Marcelo Odebrecht para 
acertar ou autorizar esses pagamentos não contabilizados? 
César Ramos Rocha:- Não, o Márcio nunca me disse isso textualmente, “Ah, 
não preciso”, mas a gente sabia, cada líder empresarial tinha a sua 
delegação para conduzir o seu negócio, então ele não era obrigado de 
forma alguma a pedir autorização a Marcelo para conduzir os assuntos da 
área dele, e ele nunca chegou a falar comigo sobre isso não, o Marcelo 
não se metia nesses negócios, segundo o que ele me relatava, e eu acredito 
que seja verdade porque de fato às vezes é difícil para quem está de 
fora até entender isso, como é que o dono da empresa não sabe o que está 
acontecendo, mas dentro da organização pressupõe-se que você tendo 
delegação para conduzir o seu negócio você é quem é responsável pelos 
seus atos. 
Defesa:- O senhor mencionou inicialmente que o senhor fazia essa análise 
das contas, financeira, da Odebrecht Engenharia Industrial, nesse 
acompanhamento de contas que o senhor fazia em algum momento o senhor 
debitou algum valor da área da Odebrecht Engenharia Industrial a pedido 
de Marcelo ou decorrente de algum acerto que foi realizado por Marcelo? 
César Ramos Rocha:- Não, nunca me foi solicitado isso. 

 

(...) 

 

César Ramos Rocha:- O senhor Ubiraci ficava no mesmo prédio que eu, 
então a minha relação com ele era sempre pessoal, pessoalmente, não 
pessoal, pessoalmente, então a partir do momento que o Márcio, juntamente 
com o Rogério, eu sempre coloco o Márcio porque o Márcio era o líder da 
área, então só se podia sair pagamentos com autorização expressa dele, 
e ele sabe disso, não sei se ele falou sobre isso aí nos relatos dele, 
mas... Ou se o senhor Ubiraci também falou, mas, como é que funcionava 
isso no meu caso, o Márcio, a partir do momento que ele tinha uma 
solicitação a fazer de pagamento ele me chamava na sala dele, dizia 
“Preciso pagar tantos milhões para o Prisma”, que era um codinome, 
“Relativo ao projeto tal”, “Quanto é o valor?”, “10 milhões de reais”, 
então eu pegava, literalmente pegava uma folha de papel e botava ali 
“Obra tal, codinome tal, valor 10 milhões de reais”, o Márcio vistava 
esse papel e eu levava e entregava nas mãos do senhor Ubiraci, a partir 
desse momento ele, de posse desse papel, porque ele exigia a autorização 
do Márcio para ele poder abrir o programa, que eles chamavam lá, então 
ele acessava lá o sistema dele, o senhor Ubiraci acessava o sistema 
dele, criava esse programa e botava lá “10 milhões de reais” para serem 
pagos, posteriormente, como vai ser pago vai ser informado, então ele 
vendo a assinatura do Márcio ele destruía esse papel depois na minha 
frente, eu fazia questão de pedir a ele para destruir porque era uma 
relação quase que de confiança dele comigo, porque na cabeça dele ele 
tinha que ter um e-mail do Márcio, o Márcio não mandava e-mail para ele, 
então foi a única forma que eu consegui dar a ele a tranquilidade de que 
eu não faria nada sem a autorização do Márcio, foi essa da assinatura; 
então o Márcio assinava, eu levava o papel, ele lançava lá no sistema 
dele, depois o Rogério me procurava e dizia “Olha, aqueles 10 milhões 
que eu acertei com o Márcio relativo à obra tal, do codinome tal, eu vou 
pagar em 10 parcelas de 1 milhão nessa conta aqui”, “Tá bom”, aí eu mais 
uma vez procurava o senhor Ubiraci, aí já não precisava mais da 
assinatura do Márcio, eu só informava a ele, “Aqueles 10 milhões que eu 
te disse eu vou pagar em 10 vezes, você altera lá no seu sistema então”, 
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aí ele alterava lá no sistema dele e aí, a partir daí, e eu dizia “Vai 
ser pago em 10 vezes, dias tais, tais e tais, uma vez por mês” e tal, 
então a partir daí eu passava os dados dessa conta bancária para a Ângela 
Palmeira, aí a relação passava a ser com a Ângela, e era por e-mail, era 
um email criptografado que eu mandava para ela, o próprio e-mail da 
organização, eu não tinha outra forma de comunicação com ela, então aí 
eles providenciavam os pagamentos, aí as contas eu vim conhecer agora 
com os dados de corroboração, que eu vim a saber quais eram as contas, 
de onde saíam, pra onde iam e tal, isso está nos meus dados de 
corroboração, eu fiz para cada uma das obras uma planilha com o codinome, 
o valor, a data do pagamento, empresa de origem, empresa de destino e o 
extrato bancário comprovando as remessas para 
cada um dos pagamentos que foram feitos, e era isso, daí a partir do 
momento que ela pagava ela me informava, eu informava ao Rogério, 
“Rogério, aquele valor que você me pediu foi pago dia tal e o valor em 
dólar foi tanto”, e aí ele que tinha relação, então a minha função era 
essa, aí só intermediário entre o surgimento e o pagamento. 
Ministério Público Federal:- E Prisma, quem era? 
César Ramos Rocha:- Paulo Roberto Costa. 
Ministério Público Federal:- O senhor sabe o codinome de Pedro Barusco? 
César Ramos Rocha:- Morcego. 
 

 

Ou seja, estes valores de vantagens indevidas, conforme 

MARCELO ODEBRECHT esclarece em seu depoimento de fato podem ter 

(ao menos em parte) chegado a LULA via PEDRO BARUSCO (“então, o 

que eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 

contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 

minha, foi através dessa questão do Barusco”) corroborando, dessa 

forma, o que afirma o MPF na página 44 de suas alegações finais: 

 
Com efeito, o valor da propina repassada a empregados corrompidos, em 
especial RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, era de ao menos 2% do valor total 
do contrato e aditivos e era dividido da seguinte forma: a) 50% era 
destinado a um caixa geral do Partido dos Trabalhadores, como a seguir 
será melhor descrito, gerido em sua maior parte pelos próprios 
tesoureiros do partido, primeiro PAULO FERREIRA54, seguindo-se JOÃO 
VACCARI NETO55, bem assim por ANTÔNIO PALOCCI, esse último em um estrato 
especial de atuação ilícita, como já descrito nas ações penais nº 
5054932- 88.2016.404.7000 e nº 5063130-17.2016.4.04.7000, para posterior 
repasse a agentes políticos da referida agremiação, dentre os quais 
LULA; b) 50% era destinado à “Casa”, ou seja, à Diretoria de Serviços, 
da seguinte forma: (i) quando não havia custos operacionais (“custo da 
lavagem de capitais”), 40% do valor era destinado a PEDRO BARUSCO e, 
60%, a RENATO DUQUE; (ii) quando eram utilizados serviços de operadores 
financeiros para o recebimento dos valores indevidos, a distribuição era 
alterada: 40% era destinado a RENATO DUQUE, 30% a PEDRO BARUSCO e 30% 
ao respectivo operador  
 
 

Porém, se estas vantagens indevidas chegaram a LULA através 

deste caminho (via PEDRO BARUSCO) não houve o envolvimento de 



 

173 
 

MARCELO ODEBRECHT, e nem, conforme seu entendimento, seria de 

conhecimento dos executivos da CNO: 

 

Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
 
 
(...) 

 
 

Juiz Federal: - Esclarecimentos muito breves do juízo. O senhor sabe, 
nesses acertos de vantagem indevida entre a Odebrecht e a Diretoria de 
Serviços, o senhor sabe como era feito o repasse para parte do partido? 

Márcio Faria da Silva: - Doutor, não. O que ele dizia é que encaminhava, 
o que não era parte 'casa', ele encaminhava para o partido. Agora, a 
maneira, ele nunca disse pra gente. 

Juiz Federal: - E o senhor sabe as pessoas que tratavam disso? 

Márcio Faria da Silva: - Normalmente era dito que os, o tesoureiro do 
partido. 

Juiz Federal: - O senhor teve contato pessoal e direto com o senhor João 
Vaccari? 

Márcio Faria da Silva: - Conheço o Vaccari pouquíssimas oportunidades, 
mas os pagamentos, via de regra, eram feito através do Barusco. Ele que 
ficava de encaminhar. 

Juiz Federal: - O senhor chegou a tratar desse assunto de acerto de 
vantagem indevida com o senhor Vaccari? 

Márcio Faria da Silva: - Não. Com ele não. 

Juiz Federal: - Com alguém do partido? 

Márcio Faria da Silva: - Também não. 
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Continuando em sua postura sempre franca, proativa e efetiva 

como colaborador, MARCELO ODEBRECHT também juntou aos autos 

evidências importantes de todas as tratativas indiretas que teve 

com LULA. Tais relações sempre se deram sob orientação de EMILIO 

ODEBRECHT e sempre através de ANTONIO PALOCCI (que, a propósito, 

nem mesmo foi denunciado nestes autos, o que mostra que estas 

tratativas não podem ter relação com esta ação penal). 

 

Estas tratativas indiretas se deram sempre no contexto da 

“Planilha Italiano”, através principalmente das contrapartidas do 

Refis da Crise (Anexo 4.1.3 do acordo de colaboração de MARCELO 

ODEBRECHT) e Rebate de Angola (Anexo 4.1.1 do acordo de 

colaboração de MARCELO ODEBRECHT), bem como da “Conta Amigo”, 

incluindo o terreno do Instituto Lula objeto de ação penal 

específica (Anexos 5 e 5.1 do acordo de colaboração de MARCELO 

ODEBRECHT). Já foi amplamente e cabalmente comprovado que tais 

tratativas não envolviam os contratos da CNO com a Petrobras, 

conforme pode ser visto pelos registros (créditos e débitos da 

planilha italiano) assim como por todos os e-mails já protocolados 

por MARCELO ODEBRECHT junto à PGR e que corroboram todos os seus 

relatos (até o momento mais de 5 mil). 

 

Neste sentido estão todos os depoimentos já prestados, sob 

o contraditório judicial, por MARCELO ODEBRECHT em diversos 

processos: 

 

Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5063130-17.2016.404.7000, perdão, 
continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor 
Marcelo, eu interrompi pelo tamanho do áudio, mas o senhor pode retomar, 
o senhor estava dizendo que havia contrapartidas específicas, ou melhor, 
teria havido contrapartidas específicas em dois casos, um envolvendo o 
senhor Paulo Bernardo, uma linha de crédito, e outro envolvendo o senhor 
Guido Mantega, no que exatamente? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- No Refis da crise, que eu já relatei, que no 
total montam 114 milhões, e havia mais três créditos no valor de 112 
milhões que aí foram alocações internas minhas definidas com meus 
empresários, no caso BJ e HV, que é Bento Júnior e Henrique Valadares, 
que montam a 112 milhões, que essas alocações eram definidas como 
basicamente em função do quanto eles ocupavam da minha agenda com temas, 
aí é importante dizer, com temas que a outra parte, que aí no caso era 
Palocci e Guido, poderiam avaliar como gerador de recursos. Digamos 
assim, por exemplo, eu tive, durante esse tempo todo teve dois temas que 
ocuparam minha agenda tremendamente, foi o estádio do Corinthians e o 
assunto do etanol, mas eram temas que na verdade era uma dívida moral 
até do governo conosco e, portanto, não eram vistos por eles como nos 
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beneficiando, mas na questão, por exemplo, da agenda que eu tinha na 
área de infraestrutura com o Junior, principalmente o tema Prosub, e na 
questão da área de energia que tinha muita disputa, tinha projetos 
grandes, o lado de lá a meu modo de ver e, com certeza, enxergava que 
eram coisas que eles estavam ajudando e poderiam, como ocupavam minha 
agenda, então em uma distribuição interna eu aloquei a esses dois esses 
valores, futuramente, por exemplo, também as alocações internas eram em 
função, quando chegou em 2014, já aí com Guido, aí como naquele momento 
a CNO já estava bancando a campanha de Aécio e de Eduardo, aí eu combinei 
com a Braskem dela pegar o restante do valor, então tinha, eram alocações 
internas, mas o que eu acho importante é o seguinte, eram alocações 
internas fruto dessa expectativa que se criava de uma agenda ampla, onde 
ou talvez o grande erro, ou talvez o grande equívoco do governo do PT, 
tanto acho que com Lula e com Dilma, foi colocar como interlocutor dos 
empresários para atender, ainda que pleitos legítimos, o Ministro da 
Fazenda e ao mesmo tempo aquele que fazia a arrecadação de campanha, 
quer dizer, é difícil separar as coisas, quer dizer, apesar que eu 
defendo que os temas eu levava para eles eram temas legítimos, é óbvio 
que essa conversa estava contaminada pelo fato de que a pessoa com quem 
eu conversava, ela era a mesma que pedia os recursos e com quem eu 
negociava as arrecadações. 
 
(...) 
 
Defesa:- Certo. Eu não sei se o senhor tem aqui a planilha, o senhor tem 
uma versão aí? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tenho uma versão. 
Defesa:- Aqui fontes, o senhor pode explicar o que é isso, fontes? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A fonte é exatamente o seguinte, essa fonte é 
exatamente o tal dos créditos que eu falei, esses 64 milhões que está 
LM, LM é Luiz Mamere que é responsável pela Odebrecht Internacional, tem 
a ver com aprovação da linha de crédito, foi o tal que o Paulo Bernardo 
solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida específica. BJ que 
é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com algumas despesas alocadas, 
tem a ver com uma alocação interna que eu fiz por uma questão do peso 
que a agenda dele tinha na minha agenda à época com o Palocci e com o 
Guido e um, eu sei que 50 milhões desse foram alocados ao Prosub e os 
outros 50 eu não sei onde o Júnior alocou internamente. Os 50 da BK é 
da Braskem, é o do refis que é contrapartida específica e o 12 foi 
alocação interna HV, é o Henrique Valadares nosso presidente da área de 
energia, que foi feita também alocação interna, fruto do peso da agenda 
dele comigo junto a Palocci e Guido com o sistema da área de energia. 
Defesa:- Certo. Então isso aqui na verdade seria a origem desses 
recursos, é isso? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É exatamente, a origem dos recursos, os 
recursos da planilha Italiano vinham dessas fontes, eles é que pagavam 
a planilha Italiano, ou seja, eles é que tinham compromisso comigo de 
creditar na planilha italiano para eu fazer frente aos pedidos de Palocci 
e Guido. 
 

(...) 

 

 

Nesse sentido também o depoimento prestado pelo 

Colaborador ao TSE na AIJE nº 1943-58, juntado no Evento 181, 

ANEXO10, dos presentes autos: 
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(...) 

 

 
(...) 

 

 

 

Nos autos da presente ação penal MARCELO ODEBRECHT foi 

além, inclusive apresentando provas de que, no contexto da 

Planilha Italiano, outros pedidos de propina, ainda que negados, 

teriam relação com LULA. 
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Marcelo Odebrecht:- Veja bem, na verdade em algum momento, que eu não 
sei precisar quando, foi antes de mim, meu pai e Lula combinaram que, 
digamos assim, os detalhes principalmente que tinham a ver com pagamentos 
e outros mais detalhes operacionais seriam feitos por Palocci e, antes 
de mim, por Pedro Novis, então esse modus de situação já vinha antes de 
eu assumir, então era Palocci e Pedro Novis até 2008, aí em 2009 quando 
eu assumi, mas já em 2008, final de 2008, já na fase de transição com o 
Pedro eu comecei a assumir essa relação com o Palocci, então, digamos 
assim, a partir do segundo semestre de 2008 eu comecei a assumir essa 
relação com o Palocci, e aí eu não sei como Pedro fazia, mas eu comecei 
a controlar nessa conta, eu já... Na verdade como é que nasceu isso, o 
Palocci chegou em 2008 para mim e disse assim “Olha, Marcelo, eu queria 
a contribuição de vocês para a campanha para prefeito”, eu falei 
“Palocci, eu não lido com isso, eu só lido com campanha para presidente”, 
aí no final o que a gente acabou acertando foi o seguinte, “Olha, em 
algum momento a gente vai acertar um valor para a campanha de presidente 
de 2010, portanto tudo que eu acertar com você agora, que eu for pagando 
a seu pedido eu vou descontar deste valor que nós vamos acertar em 2010”. 
Bom, entre 2008 e 2010 eu e Palocci, digamos assim, referendado por meu 
pai e Lula, acabamos acertando um valor que chegou até 2010 a 200 milhões 
mais ou menos, esse valor de 200 milhões, dois desses valores eram de 
fato, como eu falei, contrapartidas específicas, é o que foi o assunto 
do refis da crise, que inclusive é objeto de uma ação penal aqui em 
Curitiba, que está em discussão, e o que tem a ver com o Rebate de 
Angola, de uma linha de crédito para Angola, que é um assunto que está 
sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação já em fase 
de denúncia, esses dois assuntos tiveram contrapartidas específicas e 
geraram um crédito na planilha italiano, teve depois outras que foram 
alocações internas, eu até depois, com os e-mails que eu protocolei, até 
deu ajuda porque mesmo as alocações internas de certo modo tinham... Os 
e-mails demonstram que o Palocci tinha algum conhecimento das alocações 
internas, ou seja, na prática eu e Palocci sabíamos quais eram os itens 
que pesavam na minha agenda com ele e que geraram créditos, sejam de 
contrapartidas, sejam por alocação interna, então foi o assunto Rebate 
Angola e Refis da crise que foram as duas contrapartidas e teve dois 
assuntos que foram alocações internas, não teve nenhuma propina 
envolvida, que foi o assunto da área de infraestrutura, que é o meu 
anexo 41.2 e o anexo 41.4 que tem a ver com a área de energia, 
principalmente Belo Monte. Teve, obviamente, que eu já relatei, nessa 
minha relação com o Palocci alguns pedidos de propina que inclusive 
foram negados com base na existência dessa planilha italiano, e que eu 
imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar, então veio, por 
exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas, sobre isso aí eu 
acho que é até importante entender o contexto dessa nossa relação com o 
Lula, eu identifiquei e-mails que eu já tinha protocolado na PGR e vou 
anexar ao processo, porque é um e-mail que mostra uma conversa que 
Alexandrino teve com o Palocci, onde ele sinaliza inclusive que o pedido 
que a gente não aceitou de propina para Belo Monte e para as sondas da 
Petrobrás iam para Lula, esse e-mail eu vou anexar. Então tinha essa 
relação, e essa relação gerou até 2010 200 milhões de crédito, aí foi 
aquela história que eu na época da colaboração eu me lembrava de como... 
Foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia 
a planilha italiano, quer dizer, não necessariamente a planilha italiano, 
mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com Lula 
sobre isso, só conversava com o meu pai e com Palocci, mas uma das 
evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, 
que eu cheguei para o meu pai em 2010 e disse assim “Meu pai, é bom você 
avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 
milhões já pagos, 100 milhões a pagar de saldo”, e além desses teve mais 
100 milhões que eu imagino, que eu estimava que os meus executivos já 
acertaram com o PT, aí foi aquela história que meu pai foi para o Lula 
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e a história que, apesar de eu discordar do nome que ele usa e da forma 
que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue a que o Palocci 
se refere, apesar de discordar desse termo, a história do pacto de 
sangue, que o meu pai foi para o Lula e falou dos tais dos 300 milhões, 
aí o Palocci, porque eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci 
voltou para mim e disse “300 milhões”, eu falei “Espera aí, Palocci, meu 
pai não disse que eu acertei com você 300 milhões, eu acertei com você 
200 e teve mais 100 dos executivos”, aí tem um e-mail que foi entre os 
e-mails que eu protocolei, que é um email que eu protocolei nesse evento 
de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um 
e-mail que eu mando para o Brani em agosto de... 23 de agosto de 2010, 
dizendo assim “Brani, por favor diga ao chefe...”, que era o Palocci, o 
chefe dele, “... Que do valor que o meu pai se referiu, um terço são 
referentes ao apoio direto às bases...”, quer dizer, um terço, quer 
dizer, 100 milhões dos 300 era o que os meus executivos tinham acertado, 
"que não passa por ele", Palocci, “...Daí o valor 50% maior citado por 
meu pai”, quer dizer, meu pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 
milhões quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões, 
então esse é o contexto da planilha italiano, então toda a minha relação 
indireta com o Lula é essa relação através de Palocci no contexto da 
planilha italiano, onde os créditos e os débitos estão muito bem 
documentados e registrados, e que, volto a afirmar, que não passava pela 
relação e não passava por contratos com a Petrobrás, agora que de fato 
envolviam outras questões ilícitas. 
 

Nesse sentido, vide os e-mails juntados aos autos pela 

defesa técnica de MARCELO ODEBRECHT: 

 

 
 

 
 

 

Continuando na demonstração de sua efetividade, 

MARCELO ODEBRECHT também juntou nesta ação penal (entre os mais 

de 5 mil já apresentados à PGR) vários e-mails que evidenciam 
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diversos pedidos de apoio financeiro a LULA ou a terceiros, que 

direta ou indiretamente beneficiaram o ex-presidente (entre eles 

o Sítio de Atibaia, o filme “Lula, o filho do Brasil”, ajuda 

financeira ao irmão, ao sobrinho, ao filho etc.). 

 

 

- Irmão de Lula vs Frei Chico: 
 

 
 
 
- Filho de Lula vs Futebol Americano: 
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- pedido de Lula negado (referente à Líbia), no contexto da 
Planilha Italiano: 
 
 

 
 

 



 

181 
 

 

Por fim, MARCELO ODEBRECHT ainda juntou um e-mail em que 

comprova a existência de um débito na Planilha Italiano acertado 

com ANTONIO PALOCCI para gastos gerais fruto das tratativas de 

EMILIO ODEBRECHT com LULA: 

 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 22) 

 

 

Marcelo Odebrecht:- Não, não, esse assunto eu pedi para no caso o 
Hilberto, que não tem nada a ver com o programa dele, mas o fato é que 
o Hilberto era a pessoa que conhecia Mônica e João Santana, não tem a 
ver com o programa dele de operações estruturadas, como ele era a pessoa 
que conhecia Mônica e João Santana e a maior parte do dinheiro ia para 
Mônica e João Santana, eu acabei pedindo a Hilberto, mas eu que falava 
com o Hilberto “Olha, Hilberto, acertei com o Palocci...” ou depois 
Guido Mantega, “... Tanto a mais de saldo, então eles passam a ter 
saldo”, e também os pagamentos que o Guido e o Palocci vinham pedindo 
eu também ia falando com o Hilberto, então na prática eu dizia para ele, 
mas quem planilhava era, digamos, ele, então eu tinha dito para o meu 
pai, inclusive era uma discussão que eu tinha com ele a questão do sítio, 
que eu disse o seguinte “Olha, você acaba, é mais uma coisa 
atrapalhando”, pronto, eu até tenho, eu vou até juntar depois nesse 
momento do 402, vou juntar os e-mails restantes, até aproveitando, eu 
tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí da prisão, eu 
tive acesso ao meu computador, então eu tenho protocolado, eu tenho 
feito as pesquisas, identificado os e-mails, tenho protocolado, fiz uma 
petição de juntada de e-mails em fevereiro, mas de lá para cá eu já 
identifiquei outros e-mails que eu já protocolei na PGR, porque eu estou 
protocolando sempre junto à PGR todos os e-mails, e eu vou juntar todos 
os e-mails que têm a ver com o contexto da relação da Odebrecht, Marcelo, 
com o presidente Lula, que faz parte do anexo 5, e eu estou juntando 
também para ajudar a enfatizar, então um desses e-mails, por exemplo, 
mostra que eu tinha feito, inclusive quando eu vi esse processo de meu 
pai de fazer vários acertos com o Lula sem passar pelo contexto da 
planilha Italiano, eu até combinei com o Palocci de “Olha, Palocci, 
vamos fazer aqui...”, eu nem me lembrava disso na época do acordo, o e-
mail me lembrou, “Vamos fazer aqui um débito na planilha Italiano de 15 
milhões, eu e você, que é para atender a esses pedidos que nem eu nem 
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você ficamos sabendo que Lula e meu pai acertam”, e aí não se falou na 
época sítio, não se falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou 
palestra, aviões, agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no 
contexto do que eu acertei com o Palocci, mas bom, por conta disso eu 
fui contra o negócio do sítio, mas orientação era do meu pai, meu pai é 
meu líder, ele que acertou, vai em frente. Aí eu na prática antes da 
reunião, sim, aí teve a reunião, eu até protocolei esses e-mails todos 
que eu achei. 
 

 

MARCELO ODEBRECHT foi ainda mais além, comprovando que de 

fato EMÍLIO ODEBRECHT abordou LULA sobre os 300 milhões de apoio 

da Odebrecht ao ex-presidente e ao PT, oque já havia sido relatado 

no Anexo 5 [“Criação da subconta “Amigo” – Provisionamento de R$ 

35 milhões para gastos/despesas para o Ex-Presidente Lula 

(Negociação Intermediada por Antonio Palocci”)], de seu acordo de 

colaboração (o tal “Pacto de Sangue” assim chamado por PALOCCI): 

 

 
 

Marcelo Odebrecht: (...) Foi uma das maneiras que eu consegui de 
evidência de que Lula conhecia a planilha italiano, quer dizer, não 
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necessariamente a planilha italiano, mas a conta corrente com Palocci, 
porque eu nunca conversei com Lula sobre isso, só conversava com o meu 
pai e com Palocci, mas uma das evidências que eu tive foi aquele assunto 
que tinha uma anotação minha, que eu cheguei para o meu pai em 2010 e 
disse assim “Meu pai, é bom você avisar a Lula que eu já acertei com o 
Palocci 200 milhões, sendo 100 milhões já pagos, 100 milhões a pagar de 
saldo”, e além desses teve mais 100 milhões que eu imagino, que eu 
estimava que os meus executivos já acertaram com o PT, aí foi aquela 
história que meu pai foi para o Lula e a história que, apesar de eu 
discordar do nome que ele usa e da forma que ele usa, mas foi a história 
do tal do pacto de sangue a que o Palocci se refere, apesar de discordar 
desse termo, a história do pacto de sangue, que o meu pai foi para o 
Lula e falou dos tais dos 300 milhões, aí o Palocci, porque eu tenho 
certeza que o Lula falou? Porque o Palocci voltou para mim e disse “300 
milhões”, eu falei “Espera aí, Palocci, meu pai não disse que eu acertei 
com você 300 milhões, eu acertei com você 200 e teve mais 100 dos 
executivos”, aí tem um e-mail que foi entre os e-mails que eu protocolei, 
que é um e-mail que eu protocolei nesse evento de março, de fevereiro, 
que é um e-mail que eu mando para o Brani, um e-mail que eu mando para 
o Brani em agosto de... 23 de agosto de 2010, dizendo assim “Brani, por 
favor diga ao chefe...”, que era o Palocci, o chefe dele, “... Que do 
valor que o meu pai se referiu, um terço são referentes ao apoio direto 
às bases...”, quer dizer, um terço, quer dizer, 100 milhões dos 300 era 
o que os meus executivos tinham acertado, "que não passa por ele", 
Palocci, “...Daí o valor 50% maior citado por meu pai”, quer dizer, meu 
pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 milhões quando na verdade 
eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões, então esse é o contexto 
da planilha italiano, então toda a minha relação indireta com o Lula é 
essa relação através de Palocci no contexto da planilha italiano, onde 
os créditos e os débitos estão muito bem documentados e registrados, e 
que, volto a afirmar, que não passava pela relação e não passava por 
contratos com a Petrobrás, agora que de fato envolviam outras questões 
ilícitas. 
 
 
 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO3, p. 18) 
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Ou seja, em sua postura proativa e efetiva como 

colaborador, indo muito além dos fatos em que se envolveu, MARCELO 

ODEBRECHT demonstrou que: i) os repasses de vantagens indevidas 

foram pagos pelos executivos da CNO a Pedro Barusco, os quais 

poderiam envolver repasses a Lula; ii) vantagens indevidas foram 

recebidas por Lula no contexto da Planilha Italiano e explicitadas 

diretamente na Planilha Italiano (terreno instituto, recursos em 

espécie, doações ao IL); iii) contrapartidas foram fechadas com a 

anuência/participação indireta de Lula (destaque para o Refis da 

Crise e Rebate Angola); iv) Pedidos de Propina do PT, com indícios 

de que ao menos em parte iam ser direcionados para Lula, foram 

negados por conta da relação ampla da Planilha Italiano (destaque 

para Belo Monte e Sondas; v) o colaborador acertou com Palocci um 

débito de 15 milhões na Planilha Italiano para acertos diversos 

entre Emilio Odebrecht e Lula, sem explicitar os mesmos (que 

apesar de não nominados neste débito poderiam se enquadrar além 

dos apoios financeiros imaginados à época - palestras, jatinhos -

outros como o apoio para filho, irmão, filme, etc e mesmo a reforma 

do Sítio de Atibaia que é objeto desta ação); vi) esses apoios 

acertados ou aprovados por Emilio Odebrecht para Lula ou para 

terceiros de seu interesse estavam dentro de um relação ampla, 

que envolvia Petrobras e da qual fazia parte o tal “Pacto de 

Sangue” assim referido por Antonio Palocci. 

Foi o que MARCELO ODEBRECHT sumarizou quando 

questionado pela defesa de Lula em seu interrogatório: 

 

Defesa:- Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu 
começo perguntando ao senhor se o senhor fez uma leitura da denúncia, 
da peça acusatória referente a esta ação penal? 
Marcelo Odebrecht:- Fiz, fiz a leitura. 
Defesa:- O senhor já antecipou aqui em respostas ao Ministério Público 
Federal, mas eu vou enfatizar ao senhor, o Ministério Público Federal 
acusa aqui o senhor, o senhor, cita expressamente o seu nome, de ter 
feito oferta de vantagem indevida ao ex-presidente Lula em relação a 
quatro contratos da Petrobrás, ao consórcio Rnest/Conest, ao consórcio 
Rnest/Conest UDA, ao consórcio Pipe Rack e ao consórcio TUC, o senhor 
tratou desses contratos com o presidente Lula? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não tratei desses contratos com o presidente, 
o que eu entendo quando eu... 
Defesa:- Não, eu quero saber o fato objetivo, o senhor tratou com o 
presidente Lula? 
Juíza Federal Substituta:- Deixe ele responder. 
Marcelo Odebrecht:- Quando eu vejo a denúncia eu entendo que a pessoa 
faz a denúncia, não necessariamente todos os detalhes da denúncia são 
aderentes aos fatos, e você tem a instrução processual para provar aquilo 
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que é aderente ou não, o que eu entendo e corroboro da denúncia, o que 
eu vi, é o seguinte, houve de fato a construção de uma reforma do sítio 
que no nosso entendimento era um sítio para Lula a pedido seja de Lula, 
seja de dona Marisa, mas foi um pedido dele, ou dela... 
Defesa:- Mas eu estou perguntando dos contratos. 
Marcelo Odebrecht:- Eu sei. E que este dinheiro veio por conta de uma 
relação que meu pai tinha com Lula e da influência que Lula tinha dentro 
de um contexto de uma relação que envolvia atos que a gente sabe que são 
ilícitos, agora não necessariamente esses contratos, esses contratos, o 
que eu discordo dessa denúncia é o fato que houve, não houve a relação 
com Lula, eu acho que ficou provado pela instrução processual, não era 
minha, as tratativas diretas, eu até tinha tratativas indireta com Lula 
e de que tinha ilicitude envolvida, mas que estava no contexto da 
planilha italiano, como eu falei, principalmente na questão do Refis da 
crise, na questão do terreno do instituto que eu já fiz aqui, então, 
quer dizer, existia, agora essa minha relação indireta com Lula não era 
nos contratos da Petrobrás, era em outros temas que estão na planilha 
italiano, aí é o erro, o detalhe que eu discordo da denúncia, agora 
quanto à questão do sítio de fato houve. 
 

 

Ou seja, mesmo não sendo o responsável pela relação com Lula 

e não tendo tido tratativas diretas com o mesmo, o colaborador 

estima que ninguém, nesta ou em nenhuma outra ação penal 

apresentou mais esclarecimentos e provas sobre as ilicitudes 

praticadas por Lula ou sob sua orientação e interesse e quais eram 

as pessoas envolvidas e responsáveis por essa relação. Da mesma 

forma, o colaborador demonstrou com coerência e com provas, que 

não ocorreram tratativas, diretas nem indiretas, envolvendo o 

colaborador com Lula relacionados aos contratos da CNO com a 

Petrobras objeto desta ação penal. 

 

 
5) Nas páginas 66 a 70 das alegações finais o MPF abordou o seguinte 
tópico: 3.4.2 Da atuação criminosa do GRUPO ODEBRECHT no cartel de 
empresas que originou o pagamento das vantagens indevidas em razão dos 
contratos imputados na denúncia. 
 

 

Como se verifica, MARCELO ODEBRECHT não é citado em nenhum 

dos depoimentos mencionados nesse trecho. Porém, ainda assim é 

importante destacar os trechos dos depoimentos dos colaboradores 

AUGUSTO MENDONÇA e DALTON AVANCINI que não foram incorporados pelo 

MPF em suas alegações finais e que demonstram de maneira positiva 

o não envolvimento de MARCELO ODEBRECHT: 
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Ministério Público Federal:- Quem representava os interesses do grupo 
Odebrecht? 
Dalton dos Santos Avancini:- Márcio Faria. 
Ministério Público Federal:- E mais alguém além de Márcio Faria? 
Dalton dos Santos Avancini:- Tinha o Renato Rodrigues, que era um 
subordinado a ele, mas quem participava diretamente era o Márcio Faria. 
 
(...) 
 
 
Ministério Público Federal:- A Odebrecht tinha participação nessas 
reuniões em que o senhor esteve presente? 
Augusto Ribeiro de Mendonça Neto:- Tinha. 
Ministério Público Federal:- Quem representava os interesses do grupo 
Odebrecht nessas reuniões do cartel? 
Augusto Ribeiro de Mendonça Neto:- Basicamente o Márcio Faria. Das que 
eu participei, foi ele quem participou. 
 
 

 

Vale também citar o depoimento de RICARDO PESSOA, pela sua 

conhecida importância entre as empresas citadas e pela estreita 

relação da UTC com a Odebrecht, de quem era sócia em vários 

consórcios, bem como igualmente pela sua condição de Colaborador 

da Justiça, não podendo mentir ou omitir deliberadamente: 

 

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? 
Depoente:- Conheço. 
Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? 
Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes nesse período todo. 
Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns desses assuntos? 
Depoente:- Não, não, absolutamente”. 

 

 
Cabe ainda ressaltar que na Ação Penal nº 5036528-

23.2015.4.04.7000, bem como no julgamento da apelação, não foram 

inseridas as provas obtidas pela colaboração da Odebrecht que 

eximem MARCELO ODEBRECHT de responsabilidades por esses ilícitos 

referidos (à exceção de imputação por omissão, como foi 

reconhecido pelo próprio colaborador), uma vez que o acordo foi 

celebrado após encerrada a instrução probatória. 

Assim, é importante citar o Anexo 17 do acordo de 

colaboração, objeto do escrutínio de várias entrevistas com o MPF, 

o qual deixa claro os limites de responsabilidade e envolvimento 

do colaborador nos ilícitos da Petrobras: 

 

“De forma relevante, a relação contratual do Grupo 
Odebrecht com a Petrobras se dava com: 
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(ix) A CNO, na maior parte das vezes por meio de 

contratos cujos objetos eram afetos à área de Engenharia 
Industrial; 

(x) A Braskem, mediante contratos de fornecimento de 
matéria-prima; 

 
(xi) A OOG, mediante serviços de exploração de óleo 

e gás e afretamento; 
 
(xii) outros negócios do Grupo, mas em menor escala. 
Desse modo, a relação direta com os dirigentes da 

Petrobras (diretores, gerentes, etc) se dava com as equipes 
das empresas e os representantes da Petrobras no Conselho de 
Administração da Braskem, do qual eu era Presidente. 

 
Importante ressaltar que embora nunca tenha tratado 

diretamente sobre os assuntos da Petrobras, e eu não quisesse 
me envolver por não ser de minha responsabilidade e sim do 
então Líder Empresarial Marcio Faria, no caso da Engenharia e 
Construção e dos então Líderes Empresariais da Braskem, 
Bernardo Gradin e Carlos Souza, eu sabia que os Líderes 
Empresariais tinham de atender de alguma forma, incluindo 
pagamento via Caixa 2 às campanhas, aos interesses do PT, PMDB 
e PP estabelecidos nas diretorias da Petrobras. 

 
(...) 
 
Era de amplo conhecimento que as diretorias da 

Petrobras eram loteadas entre os partidos da base aliada do 
Governo, cabendo ao PP a Diretoria de Abastecimento (Paulo 
Roberto Costa), ao PMDB a Diretoria Internacional (Nestor 
Cerveró e posteriormente Jorge Zelada) e ao PT a Diretoria de 
Serviços (Duque). Assim, ainda que eu não me envolvesse 
diretamente (não sabendo detalhes de pagamento), eu tinha 
conhecimento que a interlocução com essas três diretorias 
envolvia pedidos de pagamentos, a pretexto de doações para 
campanhas políticas”. 

 

 

A propósito, o depoimento de MARCELO ODEBRECHT abaixo citado 

pelo MPF nas páginas 69 e 70 (ao final desse item) só confirma a 

veracidade e coerência do depoimento com o que foi por ele relatado 

em seu acordo: 

 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:- Márcio Faria e Rogério Araújo eram as 
pessoas que transitavam na diretoria de abastecimento para esse fim de 
contribuições? 
Marcelo Odebrecht:-Em relação, veja bem, em relação aos contratos dele 
se tinha alguma demanda política em função da atuação deles seriam eles, 
mas se era uma atuação, se era uma coisa relativa à Braskem seria o LE 
da Braskem. 
Ministério Público Federal:- Que seriam os três que o senhor nominou? 
Marcelo Odebrecht:- Depende da fase. 
Ministério Público Federal:- Pode me repetir, por favor? 
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Marcelo Odebrecht:-Era o José Carlos Grubisich até 2008, agosto de 2008, 
porque eu assumi e o Bernardo assumiu junto, Bernardo até final de 2010, 
e a partir daí o Fadigas. 
Ministério Público Federal:- Na diretoria de serviços quem interagia? 
Marcelo Odebrecht:- A diretoria de serviços, se eu não me engano, era 
só a construtora, eu acho que aí no caso seria basicamente o Márcio e o 
Rogério. 
Ministério Público Federal:-Então o senhor confirma que o senhor tinha 
ciência que os seus líderes empresariais tinham que efetuar pagamentos 
no interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:-Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu não sabia. 
Ministério Público Federal:- O senhor confirma que tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht:-Confirmo que eu tinha ciência. 
 
 
 
 
6) Na página 70 (3.4.3 Da proativa atuação de MARCELO ODEBRECHT, na 
condição de líder do GRUPO ODEBRECHT no cartel de empresas que originou 
o pagamento das vantagens indevidas em razão dos contratos imputados na 
denúncia) o MPF afirmou que: 
 
 
 
“Embora não participasse das reuniões das empresas cartelizadas e nem 
sempre atuasse de maneira direta no acerto do pagamento de propina para 
dirigentes da PETROBRAS, restou evidenciado que MARCELO ODEBRECHT tinha 
o comando das atividades ilícitas de MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO” 
 

 

O que restou amplamente evidenciado, porém, foi 

justamente o contrário. MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO confirmaram 

ter praticado ilícitos no âmbito de contratos com a Petrobras com 

total autonomia, sem envolvimento de MARCELO ODEBRECHT: 

 
 

- Depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, Evento 
816, TERMO2): 
  
 
“Juiz Federal:- Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive 
foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da 
Petrobras que teriam sido feitos pelo grupo Odebrecht, isso aconteceu 
mesmo? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Perfeitamente, aconteceu. 
 
Juiz Federal:- O senhor participou desses fatos, desses eventos? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Participei. 
 
Juiz Federal:- E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes 
da Petrobras, ou outras pessoas? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados 
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava 
pra eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual 
definido, a gente acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos 
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do Pedro Barusco, eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele 
disse que a gente era jogo duro, por causa disso, então a gente fazia 
isso. 
 
 
- Depoimento de MÁRCIO FARIA DA SILVA (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, 
Evento 624, TERMO3): 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 

 
 

 

Já os e-mails citados pelo MPF nas páginas 70 a 73 foram 

apreendidos antes da colaboração da Odebrecht e posteriormente já 

foi amplamente demonstrado, inclusive no âmbito do acordo de 

colaboração, a inexistência de qualquer teor ilícito nas 

mensagens, até porque não possuem nenhuma relação com o objeto 

desta ação penal e nem mesmo com a Construtora Norberto Odebrecht: 

 

De: Marcelo Bahia 
Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 

Enviada em: segunda-feira, 21 de março de 2011 14:14 

Para: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio 
Araujo; ROBERTO PRISCO P RAMOS 

Assunto: RES: sondas 

Teriamos em ultima instancia (oque aumenta a conta do 
ajuste) que ter a mesma SPE, com nosso controle, na 
operação (ou na propriedade). 

Por outro lado, sabemos, sem que possamos dizer a ninguem, 
que a OAS e UTC cedem mais fácil no preço de construção! 

  

(...) 

  

De: ROBERTO PRISCO P RAMOS 
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Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio 
Faria da Silva; Rogerio Araujo 

Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011 

Assunto: RES: RES: sondas 

  

Falei com o André em um sobre-preço no contrato de 
operação da ordem de $20 - 25000/dia (por sonda). 

Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e 
OAS, para que eles não venham a se tornar futuros 
concorrentes na área de afretamento e operação de sondas. 

Já temos muitos brasileiros 'aventureiros' neste assunto 
(Schahim, Etesco...). 

Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para 
a CNO, mas não posso fazê-lo para as outras duas; isto 
teria que ir dentro do mecanismo de distribuição de 
resultados dentro do consórcio. Meu ponto é que ele não 
pode ser proporcional as participações atuais, porque, 
sem a OOG, a equação não fecha e quem trás a OOG é a CNO. 

Em tempo: falei ao André, respondendo a pergunta dele, 
que o desenvolvimento do Operador tem que ser desde o 
inicio, para participar da escolha dos componentes, 
acompanhar a construção das Unidades, definir níveis de 
spare parts e, principalmente, preparar os testes e 
comissionamento. Ele pareceu entender. 

  

De: Marcelo Bahia 
Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 

Enviada em: segunda-feira, 21 de março de 2011 19:13 

Para: ROBERTO PRISCO P RAMOS; Fernando Barbosa; Marcio 
Faria da Silva; Rogerio Araujo 

Assunto: Re: RES: sondas 

  

E sugiro acelerar para 'amanha' a conversa com OAS e UTC. 

  

(...) 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Para: Rogerio Araujo; Marcio Faria da Silva; Roberto 
Ramos; Fernando Barbosa 

Enviada em: Tue Mar 22 09:04:03 2011 

Assunto: Re: Res: RES: sondas 

  

Nunca imaginei ter uma Nova Drilling competindo com a 
OOG. Se caminhar por eles tb irem para afretamento como 
alguma forma de compensacao ou cada um fica com as suas 
ou eles serao minoritarios (como a Delba) em algumas 
sondas especificas da OOG. 

O fato do daily rate não ser tao publicamente exposto 
quanto o CAPEX EAS pode permitir alguma flexibilidade. 

No mais eh isto. Precisamos realmente entender quais os 
economics da SET e seu funding. 

(evento 3, ANEXO33) 

 

 O e-mail acima não diz respeito a eventuais negócios da 

Construtora Norberto Odebrecht com a Petrobras, mas sim de 

assuntos envolvendo a Odebrecht Óleo e Gás (OOG), cujo presidente 

à época era ROBERTO RAMOS, e o Estaleiro Enseada (à época em 

constituição), cujo presidente era FERNANDO BARBOSA. MÁRCIO FARIA 

e ROGÉRIO ARAÚJO são copiados pois eram conselheiros do conselho 

de ambas as empresas, sendo Márcio o presidente do Conselho do 

Estaleiro. MARCELO ODEBRECHT por sua vez, era presidente do 

conselho da OOG. 

 O envolvimento de MARCELO ODEBRECHT se deu justamente devido 

ao potencial conflito de interesses entre estas duas empresas, 

cada uma com sócios distintos, sendo que no caso do estaleiro os 

sócios da Odebrecht eram OAS, UTC e posteriormente uma empresa 

japonesa. No caso em questão, tratava-se de um potencial 

investimento da OOG de bilhões de reais (o que inclusive estava 

no âmbito de decisão do conselho da OOG presidido por Marcelo 
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Odebrecht) que eventualmente poderia contratar o estaleiro 

Enseada. 

 A participação da Odebrecht nas duas pontas e como o resultado 

poderia estar distribuído entre as duas empresas poderia gerar 

conflitos com os sócios. Ou seja, tratava-se de temas que, seja 

pelo seu potencial conflitivo entre empresas e sócios do Grupo, 

seja pela relevância de investimento, demandavam um envolvimento 

por parte de Marcelo Odebrecht. 

 Cabe ressaltar, por fim, que o eventual contrato de construção 

seria entre entes privados (OOG e Enseada), sendo que 

eventualmente a OOG poderia ter um contrato de afretamento com a 

Petrobras. Importante esclarecer, ainda, que não se apurou nem 

nas investigações internas, nem no âmbito da “Operação Lava-Jato”, 

nenhum ilícito nos contratos de afretamento da OOG com a 

Petrobras. 

 Nesse ponto, importante ressaltar mais uma vez que o uso da 

terminologia “sobre-preço” não se refere a nenhum ilícito, mas 

sim a uma prática comum nos contratos de afretamento, cujo nome 

em inglês é cost-plus. 

 Esse ponto, aliás, foi esclarecido pelo próprio Sr. Roberto 

Ramos em depoimento prestado nos autos da ação penal nº 5036528-

23.2015.4.04.7000, Ev. 978, TERMO2: 

Defesa:- Muito bem. Eu informo ao senhor como base para a 
pergunta que eu vou formular o seguinte, nesse caso concreto, 
no processo de que nós estamos cuidando, o Ministério Público 
fez juntar aos autos e-mails que o senhor teria expedido e 
copiado, em que também teria copiado alguns executivos e 
integrantes da Odebrecht, o Ministério Público juntou esses e-
mails para tentar demonstrar que empresas do grupo Odebrecht 
praticariam superfaturamento em contratos com clientes e 
órgãos públicos, ou com empresas, mas especificamente 
estávamos falando de Sete Brasil e Petrobras. O que o senhor 
pode nos dizer sobre esses e-mails, isso foi objeto inclusive 
de matéria na imprensa, né, e concretamente isso consta de 
item específico da denúncia; repetindo, o Ministério Público 
afirma que esse e-mail revela que empresas do grupo Odebrecht 
praticariam superfaturamento, o que o senhor pode nos dizer 
objetivamente sobre esse fato? 

Depoente:- Aquela troca de e-mails se referia a uma 
possibilidade de apresentação à Petrobras de uma proposta que 
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envolvesse a construção e a operação de sondas de perfuração 
ainda antes da criação da Sete Brasil. Essa proposta não foi 
apresentada, portanto aquela troca de e-mails se revelou inócua 
porque tratava de um assunto que não chegou a ser concretizado. 
Na verdade, o que se discutia era um contrato de construção. 
Existiam dois contratos, um contrato de construção e um 
contrato de operações, se seria possível transferir resultados 
do contrato de operação para o contrato de construção tal que 
fosse possível chegar a um preço de construção mais barato, e 
eu demonstrei na sequência de e-mails que isso não era possível 
porque a margem do contrato de operação, da margem desse 
contrato de operação, que é um contrato reembolso de custo, 
com uma margem fixa, portanto, um contrato na sua expressão 
inglesa  de “cost plus fee” e na sua tradução brasileira um 
contrato de preço de custo majorado, eram contratos, eram 
remunerações de pouca dimensão em relação a uma eventual 
redução do preço da construção e, portanto, aquilo que se 
aventava como possibilidade numa proposta, que nunca foi 
apresentada, não era possível, não era factível, e essa é a 
extensão e a cadeia de e-mails que foram trocados naquela 
oportunidade. 

Defesa:- Então seria certo dizer que, sobrepreço como 
referido, a expressão como referida no contexto dos e-mails, 
não significava, nem significa superfaturamento? 

Depoente:- Significa remuneração, é o plus, de cost plus, ou 
seja, remuneração fixa que se agrega ao reembolso das despesas 
em um contrato de reembolso de despesas pelo qual o cliente 
final, que acabou sendo a Sete e não a Petrobras, reembolsa ao 
operador todas as despesas de operação referentes à colocação 
e operação daquela sonda e paga com remuneração, com única 
remuneração, uma parcela fixa por dia de trabalho da sonda. Na 
nossa proposta para a Sete Brasil, portanto, a única proposta 
que nós apresentamos, repito, a proposta para Petrobras que 
estava coberta naquela sequência de e-mails jamais foi 
apresentada, foi de 25.000 doláres/dia, isso consta em e-mail 
mandado pela Odebrecht Óleo e Gás à Sete Brasil e foi a base 
para um contrato que foi finalmente celebrado no ano de 2012, 
referente a essa participação da Odebrecht Óleo e Gás como 
sócia e operadora de 6 das sondas, perdão, de 5 das sondas que 
seriam de propriedade da Sete Brasil. 

 

 Assim também o depoimento de PEDRO BARUSCO em 

ação penal conexa, juntado no Evento 181, ANEXO5, destes autos: 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existe na denúncia, senhor Pedro, uma 
troca de e-mails interna entre executivos da Odebrecht sobre um contrato 
de operações de sondas, que veio a ser celebrado entre a Odebrecht Óleo 
e Gás e a Sete Brasil. Neste e-mail um dos executivos fala num valor, 
sobrepreço ou cost-plus, como remuneração por sonda, isso foi muito 
veiculado na imprensa, o senhor pode esclarecer o regime cost-plus 
adotado pela Sete Brasil para a contratação dos operadores de sondas, 
por gentileza? 
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Interrogado:- Sim. Na realidade, houve uma confusão na mídia porque 
traduziram cost-plus por sobrepreço e nesse caso não houve nenhuma 
irregularidade, simplesmente foi o processo que foi seguido. O que a 
gente fez, a gente tinha que selecionar 21 operadores, porque a proposta 
que a Sete Brasil tinha que fazer para a Petrobras era a plataforma 
operando, assim, entregar a plataforma com a tripulação operando pronta 
a perfurar. Então a gente tinha que não só contratar as plataformas com 
os estaleiros, aonde houve a irregularidade da propina, em um certo 
pedaço, e também nós temos associações com os operadores, que também 
eram donos da plataforma. Nesse caso aqui não houve propina, não houve 
nada. E pra fazer isso a gente tinha que fazer num prazo muito curto, o 
que nós fizemos, nós detalhamos todos os custos operacionais com todos 
os operadores selecionados, pré-selecionados. Aí o que nós fizemos, a 
licitação foi em cima de quem deu o menor cost-plus, que era o seguinte... 
o que era o cost-plus, o custo nós fechamos, aí quem desse o menor plus, 
e aí o plus seria o que, seria o lucro, custo de base, de overhead, toda 
aquela parte que compõe o, vamos dizer assim, na licitação normalmente 
chama o, a... esqueci a palavra, como é que eu vou esquecer, mas esqueci, 
que é aquele a mais que você coloca que envolve o lucro da empresa, toda 
aquela questão... 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- O BDI? 

Interrogado:- O BDI, é como se fosse o BDI, quem desse o menor BDI, que 
era o plus, ganharia. Então eu entendi, eu li na imprensa e tal, o e-
mail era absolutamente normal, dizendo se a gente der o menor sobrepreço 
a gente ganha, qual o sobrepreço que vai dar, a questão era quem deu o 
menor sobrepreço. 

 

 Da mesma forma, o MPF também fez referência 

expressa a outros e-mails que não dizem respeito à relação entre 

a Construtora Norberto Odebrecht e Petrobras: 

 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Henrique S. do Prado Valladares 
Cc: Mareio Faria da Silva; Felipe Montoro Jens; Newton 
Souza; Rogério Araújo 
Enviada em: Mon Nov 29 11:01:38 2010 
Assunto: 
  
Em conversa hoje com Maria das Graças ele confirmou que a 
Petrobras quer parceiros (ela pode em alguns projetos ser 
minoritária) para térmicas a gás já para o leilão A-3 do 
trimestre/11. Veja com MF e RA como podemos assegurar sermos 
os escolhidos para os melhores projetos. 
(evento 3, ANEXO44, fl. 3) 

 
 
 
 

Aqui trata-se, em realidade, de e-mail envolvendo a 

Odebrecht Energia sobre uma eventual sociedade com a Petrobras e 

não um “leilão de térmicas da Petrobras”. GRAÇA FOSTER havia 
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comunicado a MARCELO ODEBRECHT o interesse da Petrobras em ser 

sócia minoritária (à época a Odebrecht estava avaliando investir 

em térmicas) em algumas térmicas e Marcelo repassou essa 

informação a HENRIQUE VALADARES (então presidente da Odebrecht 

Energia), sugerindo que ele buscasse apoio de MARCIO FARIA e 

ROGÉRIO ARAÚJO (os diretores da Odebrecht com melhor relação 

dentro da Petrobras) para assegurar que a Odebrecht fosse 

escolhida, como sócia, para os melhores projetos. Nada há de 

ilícito nessa questão, o que aliás ficou comprovado ao longo dos 

relatos da Colaboração da Odebrecht. 

No mesmo sentido vide também explicação a seguir acerca das 

alegações no MPF com relação ao e-mail citado nas páginas 77 e 78 

das alegações finais, que, segundo o MPF, destacaria “a forte 

atuação de MARCELO ODEBRECHT na execução do contrato de 

fornecimento de NAFTA pela BRASKEM para a PETROBRAS, cujos fatos 

ilícitos foram objeto da ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000” 

(por sinal fatos ocorridos entre 2006 e 2009, sem nenhuma relação 

com o tema ou mesmo os destinatários e remetentes desta troca de 

e-mails em novembro de 2011): 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviado em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 09:17 

Para: Rogerio Araujo; Carlos Fadigas 

Cc: Marcio Faria da Silva 

Assunto: Re: Res: Re: RES: Contrato PB x BRK: 
fornecimento nafta. 

A receita nao esta de todo errada. De fato a PB importa 
para a Petroquimica, MAS porque direcionou a producao 
local de nafta para o pool de gasolina. Copo meio cheio, 
meio vazio. 

 O e-mail acima diz respeito a assuntos 

envolvendo a Braskem S.A., cujo presidente à época era CARLOS 

FADIGAS, também Colaborador da Justiça, sendo MARCELO ODEBRECHT 

presidente do Conselho de referida empresa. Ademais, não se trata 

de orientações ou discussões envolvendo a relação com a Petrobrás, 



 

196 
 

mas sim de comentários sobre uma autuação da RECEITA FEDERAL sobre 

a Petrobrás, assunto que era de conhecimento público. 

 Importante, por fim, ressaltar que o MPF fez 

interpretações equivocadas sobre e-mails sem nenhuma relação com 

a CNO ou com os fatos objeto desta ação penal. 

 De todo modo, após a colaboração da Odebrecht, 

com o apoio do colaborador e como demonstração da efetividade de 

seu acordo, seu computador pessoal que estava apreendido foi 

aberto e senhas específicas foram fornecidas à Polícia Federal 

para acesso a e-mails criptografados. Este computador encontra-se 

com a PF e o MPF já há vários meses, inclusive durante todo o 

decorrer desta ação penal, sendo que nesse período nenhum e-mail 

ou documento foi identificado pelo MPF que trouxesse elementos a 

demonstrar que Marcelo teria tido tratativas diretas ou indiretas 

com Lula relacionadas aos contratos com a Petrobras. 

 O colaborador por outro lado, em demonstração de 

sua proatividade e efetividade já identificou e apresentou junto 

à PGR mais de 5 mil e-mails que corroboram, detalham e complementam 

cada um de seus relatos. 

Anexo Data Páginas E-mails Registros 
de Agenda 

Registros 
de Tasks 

Docs e 
Planilhas Obs. 

2           
100          49                   

29              -                 1    

  12/03/18 
          

38            2  
                 

29      
2 e-mails em 2 páginas e 29 registros de 

agenda em 36 páginas 

  07/05/18             3            2        2 e-mails em 3 páginas 

  12/09/18           
59          45                   1  45 e-mails em 59 páginas e 1 documento 

3             
46          29                    -                -                -      

  07/05/18             1            1        1 e-mail em 1 página 

  12/09/18 
          

45          28        28 e-mails em 45 páginas 

4           
232  

      162                   
33  

            -                -      

  12/03/18         
194        131                   

33      131 e-mails em 161 páginas e 33 registros de 
agenda em 33 páginas 

  07/05/18           
13          12        12 e-mails em 13 páginas 

  12/09/18           
25  

        19        19 e-mails em 25 páginas 
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4.1.1   
        

144        105                    -                -                 6    

  12/03/18 128 94     6 94 e-mails / 128 páginas, além de 6 arquivos 
anexados a e-mails 

  07/05/18 1 1       1 e-mail em 1 página 
  25/07/18 4 1       1 e-mail em 4 páginas 

  12/09/18 11 9       9 e-mails em 11 páginas 

4.1.2   141 94                   -                -                -      

  12/03/18 107 71       71 e-mails em 107 páginas 

  10/04/18 32 21       21 e-mails em 32 páginas 

  07/05/18 2 2       2 e-mails em 2 páginas 

4.1.3   1042 535                   -    5             -      

  10/04/18 994 501   5   
501 e-mails em 2 blocos / arquivos de 576 e 
410 páginas, respectivamente, bem como 5 
anotações "Tasks" do Outlook em 8 páginas  

  07/05/18 14 11       11 e-mails em 14 páginas 

  12/09/18 34 23       23 e-mails e registros de “tasks” em 34 páginas 

4.1.4   748 467                   -                -                -      

  07/05/18 729 452       452 e-mails em 729 páginas 
  25/07/18 14 11       11 e-mails em 14 páginas 

  12/09/18 5 4       4 e-mails em 5 páginas 

4.2.1   1 1                   -                -                -      

  10/04/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

4.2.2   8 8                   -                -                -      

  28/02/18 4 4       4 e-mails em 4 páginas 
  10/04/18 1 1       1 e-mail em 1 página 
  07/05/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

  12/09/18 2 2       2 e-mails em 2 páginas 

4.2.3   30 27                   -                -                -      

  10/04/18 30 27       27 e-mails em 30 páginas 

4.2.4   7 6                   -                -                -      

  28/02/18 7 6       6 e-mails em 7 páginas 

4.2.5   3 3                   -                -                -      

  28/02/18 3 3       3 e-mails em 3 páginas 

5   132 64                   -                -                -      
  12/03/18 26 14       14 e-mails em 26 páginas 
  10/04/18 4 2       2 e-mails em 4 páginas 

  07/05/18 4 4       4 e-mails em 4 páginas 

  12/09/18 98 44       44 e-mails em 98 páginas 

5.1   57 41                   -                -                -      

  05/02/18 34 21       21 e-mails em 34 páginas 

  28/02/18 22 19       19 e-mails em 22 páginas 

  12/09/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

5.2   49 36                   -                -                -      

  28/02/18 32 24       24 e-mails em 32 páginas 
  07/05/18 3 3       3 e-mails em 3 páginas 

  12/09/18 14 9       9 e-mails em 14 páginas 

6   610 305 36             -                 4    
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  25/07/18 600 300 36   4 

300 e-mails em 562 páginas, 36 registros de 
encontros em 38 páginas e 4 documentos de 
Word, sendo 3 Agendas: GM 11-8, GM 11-9, 

GM 22-8 e GM – Agenda com Petrobras 

  12/09/18 10 5       5 e-mails em 10 páginas 

6.1.1   266 91                   -                -                -      

  12/09/18 266 91       91 e-mails em 266 páginas 

6.1.2   39 32                   -                -                -      

  05/02/18 33 28       28 e-mails em 33 páginas 

  28/02/18 6 4       4 e-mails em 6 páginas 

6.2.1   38 23                   -                -                -      

  25/07/18 33 20       20 e-mails em 33 páginas 

  12/09/18 5 3       3 e-mails em 5 páginas 

6.2.2   11 7                   -                -                -      

  28/02/18 11 7       7 e-mails em 11 páginas 

7   626 246                   -                -                -      

  02/04/18 198 75       

14 e-mails em 24 páginas / 61 e-mails em 164 
páginas especificamente sobre as MPs 651 e 

656, incluindo um anexo com troca de 
mensagens de WhatsApp entre Claudio Melo 

Filho e Romero Jucá 

  12/09/18 11 7       7 e-mails em 11 páginas 

  13/12/18 417 164       164 e-mails em 417 páginas 
8   213 142                   -                -                -      
  25/07/18 26 15       15 e-mails em 26 páginas 

  12/09/18 187 127       127 e-mails em 187 páginas 

8.1   3 1                   -                -                -      

  25/07/18 3 1       1 e-mail em 3 páginas 

8.2   164 104 5             -                -      

  12/03/18 121 81 5     
81 e-mails em 116 páginas / 5 registros de 

agenda em 5 páginas 

  07/05/18 32 19       19 e-mails em 32 páginas 

  12/09/18 11 4       4 e-mails em 11 páginas 

8.3   12 10                   -                -                -      

  02/04/18 12 10       10 e-mails em 12 páginas 

8.4   456 272                   -                -    1   

  11/06/18 435 265     1 265 e-mails e registros de encontros em 433 
páginas e 1 documento de 2 páginas 

  12/09/18 21 7       7 e-mails em 21 páginas 

8.5   9 6                   -                -                -      

  05/02/18 4 3       3 e-mails em 4 páginas 

  11/06/18 5 3       3 e-mails em 5 páginas 

8.6   59 31                   -                -                -      

  12/09/18 59 31       31 e-mails em 59 páginas 

8.7   62 39 16             -                -      
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  28/02/18 58 38 16     38 e-mails em 42 páginas e 16 registros em 16 
páginas 

  07/05/18 4 1       1 e-mail em 4 páginas 

8.8   19 14                   -                -                -      

  02/04/18 19 14       14 e-mails em 19 páginas 

9   445 86                   -                -                -      
  02/04/18 389 82       82 e-mails em 389 páginas 

  07/05/18 1 1       1 e-mail em 1 página, com nota anexa de 1 
página 

  25/07/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

  12/09/18 54 2       2 e-mails em 54 páginas 

10   76 36                   -                -                -      

  12/09/18 76 36       36 e-mails em 76 páginas 

11   226 94                   -                -                -      

  07/05/18 178 88       88 e-mails em 178 páginas 

  25/07/18 6 5       5 e-mails em 6 páginas 

  12/09/18 42 1       1 e-mail em 42 páginas 

12   232 128                   -                -    7   

  02/04/18 125 68     7 
68 e-mails e registro de agenda em 125 páginas 
e 7 arquivos de notas/agendas de reuniões com 

Dilma Roussef, Guido Mantega e Edinho Silva 

  07/05/18 13 8       8 e-mails em 13 páginas 

  25/07/18 58 31       31 e-mails em 58 páginas 

  12/09/18 36 21       21 e-mails em 36 páginas 

13   302 145                   -                -                -      
  02/04/18 268 130       130 e-mails em 268 páginas 
  07/05/18 3 2       2 e-mails em 3 páginas 

  12/09/18 31 13       13 e-mails em 31 páginas 

14   64 40                   -                -                -      
  05/02/18 47 29       29 e-mails em 47 páginas 

  07/05/18 17 11       11 e-mails em 17 páginas 

15.1   78 16 17 25             -      

  12/09/18 78 16 17 25   
16 e-mails em 21 páginas, 17 registros de 

agenda em 17 páginas e 25 registros de “tasks” 
em 40 páginas 

15.2   94 55                   -                -                -      

  12/09/18 94 55       55 e-mails em 94 páginas 

16   203 130                   -                -                -      
  05/02/18 200 127       127 e-mails em 200 páginas 
  28/02/18 2 2       2 e-mails em 2 páginas 

  31/08/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

17   649 307                   -    55             -      

  02/04/18 437 189   55   189 e-mails em 374 páginas e 55 anotações 
"Tasks" do Outlook em 63 páginas 

  12/09/18 9 5       5 e-mails em 9 páginas 

  12/09/18 203 113       TC 40.1 - 113 e-mails e registros de “tasks” em 
203 páginas 

18   63 38                   -                -                -      
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  10/04/18 57 34       34 e-mails em 57 páginas 

  07/05/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

  25/07/18 3 2       2 e-mails em 3 páginas 

  12/09/18 2 1       1 e-mail em 2 páginas 

19   830 400                   -                -                -      

  12/09/18 830 400       
379 e-mails em 800 páginas e 21 e-mails em 30 

páginas referentes a fatos envolvendo o 
governo da Bahia/Jacques Wagner 

20   327 286                   -                -    12   

  12/03/18 309 274     12 274 e-mails em 309 páginas e 12 documentos 
em formato Word e Excel 

  07/05/18 14 9       9 e-mails em 14 páginas 

  12/09/18 4 3       3 e-mails em 4 páginas 

21   92 85                   -                -                -      

  12/03/18 91 84       84 e-mails em 91 páginas 

  12/09/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

22.1   1 1                   -                -                -      

  12/09/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

22.3   494 262                   -                -                -      

  12/09/18 494 262       262 e-mails em 494 páginas 

22.4   39 29                   -                -                -      

  12/09/18 39 29       29 e-mails em 39 páginas 

22.5   3 3                   -                -                -      

  28/02/18 2 2       2 e-mails em 2 páginas 

  07/05/18 1 1       1 e-mail em 1 página 

24   206 118                   -                -                -      
  12/03/18 59 38       38 e-mails em 59 páginas 
  07/05/18 30 18       18 e-mails em 30 páginas 

  12/09/18 102 51       51 e-mails e registros de agenda em 102 
páginas 

  07/12/18 15 11       11 e-mails em 15 páginas 
25   255 173                   -                -                -      
  12/03/18 47 25       25 e-mails em 47 páginas 

  07/05/18 79 53       
37 e-mails em 62 páginas, mais 40 e-mails em 

61 páginas referentes a José Serra e Paulo 
Preto 

  12/09/18 101 74       58 e-mails em 84 páginas; e 16 e-mails em 17 
páginas referentes a José Serra 

  07/12/18 28 21       21 e-mails em 28 páginas 

Total   
   

10.006     5.382  
               

136             85             31    

 

 Referidos e-mails estão sendo fundamentais em 

vários inquéritos e ações penais, entre as quais pode-se citar as 
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recentes manifestações da PGR no Inquérito 4389 (que investiga 

RENAN CALHEIROS) e na Ação Penal nº 1027 (que imputa atos de 

corrupção a ROMERO JUCÁ) e até mesmo a deflagração da 56ª Fase da 

Operação Lava Jato nesta 13ª Vara Federal. 

7) Nas páginas 73 a 76 o MPF cita o seguinte trecho do interrogatório 
de Marcelo Odebrecht: 
 
 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:-Existe aqui... Eu vou lhe exibir alguns e-
mails, então aqui, evento 1293, anexo 11, “Nas conversas com Lula e 
equipe acho importante mencionar em termos de pessoas...”, aí tem aqui 
as menções a alguns diretores, eu lhe pergunto se esses e-mails eram 
assuntos junto aos seus liderados que o senhor levantava para tratar com 
o seu pai, e depois eu vou lhe mostrar alguns e-mails... 
Marcelo Odebrecht:-Esse e-mail é de 2006, então nessa época a 
interlocução com o governo federal, Palocci e tudo, era com o Pedro e 
meu pai, então... Mas era comum, ele sempre teve, quando tinha mudanças 
de governo você sempre consultava, eu consultava, meu pai também 
consultava os empresários pra saber a opinião de várias pessoas, porque 
nessa mudança de governo as pessoas sempre tem às vezes oportunidade de 
sondar com você como é que está essa outra pessoa, então se o cara não 
é bom você aproveita para detonar e se o cara é bom você aproveita para 
elogiar, então esse é um email onde basicamente, pelo que eu entendi, 
meu pai e Pedro iam ter essa reunião, quem está copiado aqui é basicamente 
os executivos que provavelmente me deram...Vários desses, várias dessas 
sugestões minhas vieram deles, eu no fundo consolidei e passei para meu 
pai e Pedro que iriam ter essa conversa, agora eu não sei em que medida 
eles levaram à frente essa conversa. 
 
 

 Todavia, diferentemente do sentido que o MPF 

pretende dar a esse trecho (de efetiva liderança nas atividades 

ilícitas por parte de MARCELO ODEBRECHT), em nenhum momento, nem 

os e-mails, nem as pautas de agenda de EMÍLIO ODEBRECHT demonstram 

tratar-se de temas espúrios (mas sim de regular atividade 

empresarial). Ademais, restou bastante claro nos autos que a 

liderança da agenda com LULA cabia a EMÍLIO ODEBRECHT: 

Juíza Federal Substituta:- E consta aqui juntado até pela 
defesa do senhor Marcelo uma espécie de pauta da reunião, o Marcelo 
preparava a pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem 
tratados? 

Emílio Odebrecht:- O Marcelo, ele queria interferir em tudo, 
então mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto eu pedia a 
opinião dele, mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, que 
cabia na relação que eu tinha com ele, então essa triagem, tanto assim 
que eu recebia de todos, mas a agenda era minha, a final, a que eu 
levava, e quando eu precisava levava alguns anexos para poder dar mais 
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entendimento sobre aquele item do espelho, da pauta, era isso que 
acontecia. 

 

 

 

O MPF também afirma na página 73 que: 
 
 
“Embora MARCELO ODEBRECHT tenha relatado que o Grupo ODEBRECHT possuía 
cultura de delegação planejada entre os líderes empresariais e 
descentralização da condução dos negócios, tais circunstâncias, no 
entanto, em nada afastam a sua responsabilidade, já que MARCELO ODEBRECHT 
não se mantinha apartado das práticas ilícitas verificadas nas relações 
do Grupo ODEBRECHT com a PETROBRAS, mas nelas possuía um papel central 
de verdadeiro controle, orientando as ações de seus subordinados, como 
visto nas mensagens acima”   
 
 
 

Aqui cabe ressaltar que não é apenas MARCELO ODEBRECHT 

que relata a cultura de delegação planejada do Grupo Odebrecht, 

reconhecida em todo o meio empresarial e praticada há mais de 70 

anos, mas todos os colaboradores e integrantes da Odebrecht assim 

confirmam: 

 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- O grupo Odebrecht é composto de muitas 
empresas. Não é isso? 
Pedro Novis:- Sim senhor. 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- E essas empresas gozam de autonomia no 
contexto da organização? 
Pedro Novis:- Sim, sim. Era uma característica, aliás da organização 
Odebrecht, uma empresa que tem um sistema de delegação muito... nós 
chamamos delegação planejada, que tem uma coordenação, mas a 
descentralização e a autonomia são características de nossas operações. 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Quando empresários, integrantes de 
empresas do grupo, por razões suas e diversas, entendessem de realizar 
pagamentos não contabilizados, isso necessitava da autorização, por 
exemplo, de Marcelo Odebrecht quando ele foi presidente da holding? 
Pedro Novis:- Nem da minha, nem da dele quando presidente da holding. 
As empresas tinham autonomia para operar. As empresas quando eu digo 
empresas é até importante não confundir a pessoa jurídica com aquelas 
empresas operacionais com autonomia. Por exemplo, uma empresa 
subsidiária que atua no país X, Y, Z, juridicamente é uma subsidiária 
da construtora mas operacionalmente ela tem autonomia dela. Então, nem 
quando eu fui presidente, e eu posso afirmar também quando Marcelo foi 
presidente, nós necessitávamos desse tipo de autorização. Os executivos 
dessas empresas tinham autonomia. 
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MARCELO ODEBRECHT também nunca afastou sua 

responsabilidade sobre as práticas ilícitas do Grupo Odebrecht, 

até porque ele próprio assumiu diversos atos ilícitos. Ainda que 

as práticas ilícitas tenham se iniciado muito antes de MARCELO 

ter iniciado sua carreira, e terem também a ciência e participação 

de seus líderes (sendo o último deles EMÍLIO ODEBRECHT), MARCELO 

ODEBRECHT também sempre reconheceu sua parcela de responsabilidade 

por estas práticas do Grupo Odebrecht e até por isto é o 

colaborador que acordou uma das maiores penas (senão a mais 

severa) no âmbito da Operação Lava Jato. 

Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do Anexo 25 

da Colaboração Premiada de MARCELO ODEBRECHT: 
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Em resumo, MARCELO ODEBRECHT apenas relatou no seu 

acordo, cujos relatos passaram pelo escrutínio do MPF e cujo 

acordo foi homologado pelo STF, e em todos os depoimentos 

submetidos ao contraditório judicial, que no que tange 

especificamente a Petrobras sua responsabilidade se deu por 

omissão, e não um “papel central de controle, orientando as ações 

de seus subordinados”, o que, como visto, é corroborado pelo 

depoimento dos executivos responsáveis pelas relações da CNO com 

a Petrobras, MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO. 

O MPF destaca também na página 74 que “MARCELO 

ODEBRECHT era conhecido por seus liderados como uma pessoa 

meticulosa, de modo que todas as ações praticadas pelo Grupo 

ODEBRECHT, espúrias ou não, deveriam ocorrer da maneira mais 

acurada possível”. 

Aqui cabem as seguintes ponderações: MARCELO ODEBRECHT, 

como é normal e desejado no meio empresarial, de fato demonstrava 

ser bastante meticuloso, porém essas demonstrações sempre se deram 

com os temas que eram de seu envolvimento ou responsabilidade. 

Todavia, em tudo aquilo que não fosse de seu âmbito de 

responsabilidade, Marcelo, coerentemente com a própria cultura 

empresarial da Odebrecht, era extremamente descentralizado e seus 

liderados, portanto, atuavam com plena autonomia nas suas ações, 

independentemente de serem espúrias ou não. 

Tanto é assim que MARCELO possui milhares de registros, 

inclusive de e-mails, nos temas em que se envolvia, ou de que lhe 

era dado alguma ciência. Apenas a título de exemplo, frise-se mais 

uma vez que o Colaborador apresentou mais de 5 mil e-mails à PGR 

relacionados aos fatos em que se envolveu ou teve conhecimento e 

foram relatados no âmbito de sua colaboração premiada. 

Isso não deixa de ser uma outra forte evidência de que 

se não existem e-mails relevantes acerca do envolvimento de 

MARCELO ODEBRECHT em contratos da CNO com a Petrobras, incluindo 

os desta ação penal, é porque de fato MARCELO não teve esse 

envolvimento. 

Até porque houve de fato um único contrato da Petrobras 

em que MARCELO ODEBRECHT mesmo assumiu seu envolvimento (ainda 
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que em fase posterior ao acerto ilícito), que foi justamente o 

PAC-SMS que consta de seu relato 18 e é citado no seu relato 17: 

 

 
 

 

Destaca-se, inclusive, que para o Anexo 18 [“PAC SMS - 

Pagamentos ao PT e ao PMDB Relativo a Contrato com Petrobras: 

Ciência da Presidente da Petrobras e da Presidente da República”] 

MARCELO ODEBRECHT identificou em seu computador e apresentou à 

PGR um total de 38 e-mails em 63 páginas. 

 

Destaque-se também que, na meticulosa anotação de celular 

que MARCELO ODEBRECHT mantinha de temas de sua agenda com MARCIO 

FARIA, pode-se ver claramente que os contratos com a Petrobras 

não eram acompanhados de perto por Marcelo, dado que estavam no 

âmbito de responsabilidade dos executivos da CNO, e que os mesmos 

não demandavam o apoio de MARCELO. 

 

No entanto, como Marcelo já relatou, estas ilicitudes 

envolvendo a CNO e Petrobras foram sim de fato objeto de apuração 

(e, portanto, de anotações) posteriormente, quando do início da 

Lava Jato. Vide nota citada pelo próprio MPF que também comprova 

que Marcelo só tomou plena ciência das ilicitudes havidas nos 

contratos com a Petrobras após a deflagração da Operação Lava 

Jato, e não à época dos fatos. 

 

Daí porque de fato existem registros destas ilicitudes nas 

anotações de MARCELO, mas somente a partir do ano de 2014. 

 

Por fim, na página 74 de suas alegações finais, ao invés de 

utilizar os e-mails juntados por Marcelo Odebrecht para ressaltar 

o quanto ele era meticuloso (o que no caso era mais que justificado 

dado tratar-se de um compromisso com prazo apertado que seu pai 

assumiu junto ao Presidente da República), o que o MPF poderia 
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ter ressaltado é a relevância da efetividade dos e-mails juntados 

por MARCELO ODEBRECHT e que demonstraram o vínculo das obras do 

Sítio de Atibaia/SP com Lula. 

 

Na página 75, mais uma vez o MPF cita trecho do 

interrogatório de MARCELO ODEBRECHT porém deixa de destacar o mais 

importante, a contribuição efetiva por parte de MARCELO na 

elucidação dos fatos, mais especificamente no sentido de: 1) como 

EMILIO ODEBRECHT considerava importante a Petrobras no contexto 

da relação dele com LULA; 2) a responsabilidade pela agenda e 

condução das tratativas com LULA cabia a EMILIO ODEBRECHT, 

independente das sugestões e tentativas de interferências de 

MARCELO ODEBRECHT. 

Nesse sentido, esta defesa técnica reproduz abaixo o mesmo 

trecho utilizado pelo MPF (com os mesmos grifos das alegações 

finais ministeriais), destacando em amarelo os itens 1 e 2 acima: 

. 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Juíza Federal Substituta:- E essas primeiras reuniões que ocorreram no 
começo o senhor não participou, no início do governo Lula, reclamar de 
dificuldade com a diretoria de Petrobrás, esse tipo de reunião o senhor 
não participou? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não participei dessas reuniões, essas 
reuniões foram antes de eu assumir, foram mais no contexto da Braskem, 
em relação à Petrobrás, por exemplo, eu tinha uma discordância com o meu 
pai, por exemplo, eu sempre entendi que Petrobrás devia ser tratada 
pelos executivos que lidavam com a Petrobrás junto aos diretores, se 
isso incluía fazer contribuição política, eles que deviam avaliar, já 
meu pai... Então eu nunca levei, nunca tratei esse assunto Petrobrás por 
cima, digamos assim, eu achava que isso deveria ser conduzido pelos 
executivos; meu pai tinha uma visão um pouco diferente, ele gostava do 
tema Petrobrás, principalmente relativo à relação Petrobrás com Braskem, 
então ele costumava ter o tema Petrobrás na agenda dele com o presidente, 
não estou dizendo que tratava-se nada ilícito, aí, mas que o tema 
Petrobrás de um modo geral na agenda com o presidente. Quando eu assumi 
como diretor da Odebrecht em 2009, é provável até que dê para perceber 
pelas agendas de meu pai com o presidente, com certeza se escassearam 
os temas Petrobrás na agenda, porque exatamente a minha postura era não 
levar os temas Petrobrás para cima com os diretores e também tinha o 
fato de que a partir do governo Dilma o ministro Guido, que era uma 
pessoa da minha relação, ele era o presidente do conselho da Petrobrás 
e eu também tinha uma relação com Graça Foster, então era mais complicado 
ainda levar os temas Petrobrás para cima por conta dessa relação. Então, 
não, eu nunca me envolvi nessas conversas sobre Petrobrás que meu pai 
ou qualquer outro teve, principalmente relativo à Braskem. 
 
 
 
Depoimento EMÍLIO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP3 
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Juíza Federal Substituta:- E consta aqui juntado até pela defesa do 
senhor Marcelo uma espécie de pauta da reunião, o Marcelo preparava a 
pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? 
Emílio Odebrecht:- O Marcelo, ele queria interferir em tudo, então 
mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto eu pedia a opinião 
dele, mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, que cabia 
na relação que eu tinha com ele, então essa triagem, tanto assim que eu 
recebia de todos, mas a agenda era minha, a final, a que eu levava, e 
quando eu precisava levava alguns anexos para poder dar mais entendimento 
sobre aquele item do espelho, da pauta, era isso que acontecia. 
 
 
 
 

Na página 75/76 o MPF afirma que “MARCELO ODEBRECHT, ao ser 
interrogado, embora tenha, de algum modo, tentado se esquivar, alegando 
que a orientação era a do não pagamento de vantagens indevidas a 
diretores da PETROBRAS, tinha ciência que os executivos atendiam aos 
interesses políticos alocados nas diretorias da estatal.” 
 
 

O interrogatório de MARCELO ODEBRECHT, porém, é 

absolutamente condizente com a verdade e com o que relatou ao MPF 

no seu acordo de colaboração (demonstrada também em depoimentos 

de outros colaboradores e nos e-mails juntados aos autos). 

Vide trecho de depoimento citado pelo MPF: 

 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Marcelo Odebrecht:- É, esses pagamentos em tese não deveriam haver, 
porque como Paulo Roberto, Duque e Barusco eram PEP’s eles não deveriam, 
não deveria ter havido esses pagamentos, é o que eu acho que eu respondi 
na época. 
Ministério Público Federal:-Ok. E o senhor... 
Marcelo Odebrecht:-Mas acabou havendo. 
Ministério Público Federal:-Aí o juiz perguntou “Mas entre eles houve 
pagamentos aos diretores da Petrobrás, por exemplo?”, aí o senhor 
respondeu “Era uma coisa, por exemplo, nas minhas anotações tem inclusive 
várias interrogações porque eu não deveria ocorrer, em tese não deveria, 
ou seja, sabia de alguma forma que os executivos atendiam aos interesses 
políticos alocados na diretoria da Petrobrás”, o senhor confirma? 
Marcelo Odebrecht:- Exatamente, mas que não deveria pagar aos diretores. 
Ministério Público Federal:- Mas que eles atenderiam aos interesses 
políticos alocados na Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:- Exatamente. 
 
 
 

Agora vide trecho dos Anexo 17 e 20 do acordo de colaboração 

e de depoimentos anteriores de MARCELO ODEBRECHT, ou quais não 

foram em nenhum momento questionados pelo MPF: 
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(Anexo 17) 

 

 

  
 

(Anexo 20) 

 

Juiz Federal:- Perfeito. Senhor Marcelo, ainda prosseguindo, esse setor 
de operações estruturadas o senhor mencionou que fazia pagamentos não 
contabilizados, entre esses pagamentos não contabilizados encontravam-
se pagamentos de vantagens indevidas para agentes públicos? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim. 
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Juiz Federal:- Para agentes políticos também? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Também. 

Juiz Federal:- Caixa 2 também? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Também. Têm algumas coisas que em tese não 
eram para ocorrer, por exemplo, não deveria haver pagamentos, nós 
sabíamos que tinha caixa 2, sabíamos que tinham pagamentos de vantagens 
indevidas para campanhas, o que não deveria ter ocorrido e ocorreu era 
pagamento para o que o sistema financeiro chama de PEP’s, quer dizer, 
Politically Exposed People, isso a orientação era não ter, até porque 
isso colocava a gente em risco, na verdade se sabia que estava se fazendo 
pagamento, mas por exemplo, deveria ter sido para o marqueteiro da 
campanha ou para alguém, pagamentos para PEPs a orientação era não ter. 

Juiz Federal:- Não fazia diretamente, é isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, exatamente. É porque por mais errado que 
seja também na nossa, da maneira que nós racionalizávamos, uma coisa era 
fazer um apoio político, outra coisa era pagar a pessoa diretamente, 
então não deveria haver pagamentos para PEPs, mas sabia-se que haviam 
pagamentos que indiretamente acabavam nas pessoas, mas não deveriam. 
Então foi surpresa nossa quando a gente descobriu que houve uma 
indisciplina e vários fizeram pagamentos diretos a PEPs, entendeu? 

(...) 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Fora o que a gente chama, é o primeiro nível, 
o que é o primeiro nível, é o nível que faz a geração para planejamento 
fiscal, esse nível, inclusive os bancos que abriam essas contas sabiam 
que a Odebrecht estava por trás dela, é o primeiro nível, a partir daí 
deveria haver dois ou três níveis de contas nos quais não deveria ter 
nenhum envolvimento do nosso pessoal e da Odebrecht, deveria ser através 
de doleiros, isso é como deveria ser até porque esse era o que a gente 
criava o check and balances, porque nós achávamos que uma das limitações 
desse sistema era o próprio sistema financeiro se auto também controlar 
e anunciar. Bom, o que houve de fato não foi bem isso, o que houve de 
fato foi que o Hilberto e a equipe começaram a abrir ou apoiar pessoas, 
o que não deveria ocorrer, abrir contas atuando inclusive junto 
aos finance officers dos bancos, o que destruiu todo o check and 
balances que haveria, que deveria haver no sistema. Então na prática o 
que acabou ocorrendo foi que você tinha a geração de caixa 2 que em 
geral por uma questão de eficiência fiscal ocorria no exterior, poucas, 
tinham muito poucas aqui no Brasil, ela era colocada em contas que eram 
chamadas de primeiro nível, a partir daí ela era direcionada para equipe 
de operações estruturadas, nós pensando que era para doleiros e sem 
saber que eles estavam abrindo também essas contas, e aí essas contas 
através de dois ou três níveis acabavam chegando no destinatário final. 

Juiz Federal:- Entre eles, por exemplo, diretores da Petrobras? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Que era uma coisa, por exemplo, nas minhas 
anotações têm inclusive várias interrogações, porque não deveria, quer 
dizer, em tese não deveria ter, ou seja, ou sabia que de alguma forma 
os executivos atendiam os interesses políticos alocados na diretoria da 
Petrobras. 

Juiz Federal:- Sim. 
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Agora não deveria ser pagamentos aos diretores 
da Petrobras, porque seriam um PEP. 

 

Continuando, o MPF afirma que: 
 
 
“MARCELO ODEBRECHT assumiu a presidência da Construtora Norberto 
Odebrecht em 2002, em 2009 foi diretor-presidente da Odebrecht S/A e 
assumiu a presidência do Conselho da BRASKEM em agosto de 2008. Em 2010, 
MARCELO ODEBRECHT desligou-se da presidência da Construtora Norberto 
Odebrecht. Paralelamente, integrou os conselhos de administração de 
diversas empresas do grupo. Por seu turno, MÁRCIO FARIA foi subordinado 
diretamente a MARCELO ODEBRECHT durante todo o período que representou 
o Grupo ODEBRECHT no cartel de empreiteiras, conforme afirmou em seu 
interrogatório: 
 
Depoimento MARCIO FARIA - Evento 129, TERMOTRANSCDEP4 c/c Evento 96. 
Ministério Público Federal: - Senhor Márcio, o senhor podia relatar 
brevemente quais foram as funções que o senhor ocupou a partir de 2002 
na Odebrecht? 
Márcio Faria da Silva: - Doutora, eu fui Diretor Superintendente de 2002 
até aproximadamente 2008, uma rápida passagem como vice-presidente 
executivo da Odebrecht Engenharia Industrial, e a partir de 2009 líder 
empresarial desta mesma divisão da construtora. 
Ministério Público Federal: - E quem eram seus superiores? 
Márcio Faria da Silva: - Marcelo Odebrecht.” 
 
 
 

O que é de fato verdadeiro e absolutamente lícito. 

Porém, é preciso ser lido no contexto do seguinte trecho do 

depoimento de MARCIO FARIA em ação penal conexa: 

 
 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 
 
 
 
 

Em suma, este trecho do depoimento de MARCIO FARIA, 

colaborador com a obrigação de falar a verdade (e que também não 

foi rebatido em nenhum dos vários depoimentos que prestou, 

inclusive na presente ação penal) seria mais que suficiente para 

provar ser equivocada a alegação do MPF. Isto sem considerar: 

 
1) os vários outros depoimentos de todos os colaboradores já 

referidos nestas alegações finais que eximem Marcelo de 
responsabilidade em relação aos ilícitos ocorridos na 
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Petrobras (frise-se que nenhuma testemunha,  corréu ou 
colaborador da justiça envolveu Marcelo neste ilícitos); 

2) a falta de qualquer prova, inclusive documental, que mostre 
Marcelo envolvido nestes ilícitos à época dos fatos (isto 
apesar do quão meticuloso e detalhista Marcelo era, e de que 
o MPF está de posse do computador de Marcelo há vários meses, 
e com os e-mails e outros registros desde 2002; 

3) e as provas positivas (da ausência de responsabilidade de 
Marcelo Odebrecht) já juntadas pelo Colaborador nos autos 
desta ação penal, junto à Força Tarefa e também junto à PGR, 
com destaque para todos os e-mails identificados por Marcelo 
em seu computador, em especial os mais de 300 e-mails 
juntados no Anexo 17 que demonstram as trocas de mensagem 
entre Marcelo e Marcio relativos a Petrobras. 

 
 
 
8)  Com relação ao que o MPF afirmou nas páginas 79 e 80, cabem 
as seguintes considerações: 
 

O colaborador mesmo sempre ressaltou nos seus 

depoimentos a importância da relação com a Petrobras, ainda que 

no seu entendimento os números fornecidos pelo MPF relativos a 

contratos com a Petrobras devem ser em sua maior parte relativos 

a contratos da Odebrecht Óleo e Gás (OOG),principalmente contrato 

de afretamento de sondas por 10-20 anos. 

Cabe ressaltar que nada de ilícito foi identificado nos 

contratos da OOG que foram celebrados com a diretoria de 

exploração e produção (uma das poucas em que a influência do 

loteamento político não prosperou). 

Por fim, para confirmar o que foi dito por Marcelo em 

depoimentos anteriores, referidos contratos da OOG, por envolverem 

investimentos de US$ bilhões de dólares por parte da Odebrecht, 

eram acompanhados mais de perto por Marcelo (P-CA da OOG) do que 

os contratos da CNO - da qual, inclusive, Marcelo não era 

administrador desde janeiro de 2010 - os quais não envolviam 

capital próprio por se tratarem de prestação de serviços. 

Neste sentido é importante ressaltar que a governança 

da Odebrecht (desde muito antes de Marcelo se tornar DP da 

Odebrecht) dava plena autonomia aos executivos da CNO (onde 

ocorreram alguns ilícitos) justamente por serem contratos que não 

envolviam capital próprio do acionista, ao contrário dos contratos 

da OOG (onde não ocorreu nenhum ilícito) que envolviam US$ bilhões 

em capital próprio e garantias do acionista. 
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Por fim, é importante ressaltar que entre 2004 e 2014 

a Petrobras de fato deve ter sido a maior fonte de contratações 

da CNO junto ao Poder Público no Brasil. Porém, sua importância 

tem que ser relativizada dado que os contratos no exterior (em 

sua maioria públicos) respondiam neste mesmo período por 60 a 80% 

da receita total da CNO, e por praticamente todo o resultado 

líquido da CNO (pois no consolidado dos contratos no Brasil a CNO 

costumava ter prejuízo). 

De todo modo, o trecho do depoimento citado nas páginas 

79 e 80 esclarece justamente o que Marcelo vem confirmando e 

corroborando nos seus depoimentos, no sentido de que cabia: 

 

1) a seu pai as tratativas com Lula, inclusive quanto 
aos únicos valores que Marcelo tinha envolvimento indireto 
com Lula, que era no contexto da Planilha Italiano. 

2) que, no seu entendimento, a Petrobras fazia parte 
da agenda/contexto da relação de Emilio com Lula 

 
 

 Nesse sentido vide o trecho citado pelo MPF em suas 

alegações finais: 

 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:- Nesta mesma parte do depoimento, senhor 
Marcelo, o senhor relatou que quando o seu pai referendava os assuntos, 
os valores, levava em conta os contratos com a Petrobrás, pois era a 
única área que gerava resultados dentro do governo, eu vou ler para o 
senhor aqui a parte do depoimento no evento 1293, anexo2, “Meu pai mesmo 
já disse que eu reclamava dos valores altos que eram pedidos por Palocci 
e, segundo ele mesmo diz no depoimento dele, que ele ia a Lula, que ele 
disse até que o pessoal saía de boca de jacaré para boca de crocodilo, 
e ele acabava referendando esses valores, quando ele referendava esses 
valores com certeza ele levava em consideração os resultados da 
Petrobrás, eu sei que a Petrobrás fazia parte da agenda dos dois, ele 
referendava o valor e obviamente a Petrobrás estava no escopo”, aí o 
senhor colocou o seguinte, “É porque, eu digo o seguinte, nós estávamos 
tendo tantos problemas com o governo que talvez, se nós não estivéssemos 
tendo resultados em contratos com a Petrobrás, é muito provável que 
apesar de não ter um vínculo direto talvez a gente não estivesse dando 
esse montante de contribuição, porque de fato era praticamente a única 
área de gerava resultado dentro do governo”, o senhor confirma essas 
declarações? 
Marcelo Odebrecht:- Essa era a minha opinião, quer dizer, eu acho que 
meu pai, e eu provavelmente no lugar dele também faria essa consideração, 
eu acho que meu pai ao aceitar esses valores altos, e a essa altura a 
gente começou a ter tanto problema com o governo, eu acho que ele levava 
em consideração eu acho que principalmente duas questões que ainda de 
certo modo Lula, digamos assim, funcionava para a gente, que era os 
contratos da Petrobrás que de certo modo estavam indo bem, estavam 
gerando resultado, e de certo modo o Lula ajudava muito a gente na 
construção de pontes no exterior, então eu diria que essas são... Pontes 
que eu digo é nas relações políticas estratégicas do exterior, então eu 
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diria que esses são os dois pontos que eu no lugar de meu pai teria 
considerado para continuar dando apoio, mas isso é uma opinião minha, 
eu não posso dizer por ele. 
 
 
 

Mais uma vez não há o que se discutir em termos da 

veracidade, consistência e relevância dos depoimentos de MARCELO 

ODEBRECHT e das evidências e provas que trouxe aos autos deste 

processo. 

 

 
9) Na página 80 o MPF afirma que: 
 
“MARCELO ODEBRECHT admitiu em seu interrogatório que era de seu pleno e 
integral conhecimento que a relação do Grupo ODEBRECHT com o Governo 
Federal envolvia o atendimento de interesses dos agentes políticos e 
agremiações partidárias que davam sustentação aos agentes públicos que 
ocupavam posições-chave da Administração Pública, especialmente mediante 
o pagamento de valores de  maneira não contabilizada, mormente em relação 
às gestões do Partido dos Trabalhadores: 
 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT - Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:-O senhor relatou em depoimento anterior que 
existia uma relação tripé com o poder público, eu queria que o senhor 
explicasse, por favor? 
Marcelo Odebrecht:-Não, a questão política é o seguinte, a relação pelo 
menos da Odebrecht com o poder público sempre se baseou num tripé que 
eu digo, o seguinte, primeiro a gente tinha que performar, a gente tinha 
que ser uma empresa cumpridora, e as autoridades, os políticos, as 
pessoas que tinham cargo gostavam da Odebrecht no sentido de que ela era 
uma empresa que cumpria o que prometia, executava as obras com qualidade, 
no prazo, no custo, e tudo mais, agora além disso tem a questão o 
seguinte, você tem que ter a confiança desse agente público, então você 
tem que performar, mas você tem que criar uma relação de confiança, e 
nós tínhamos várias pessoas que tinham relação de confiança com várias 
pessoas que foram cultivando ao longo do tempo e você mantinha, e o 
terceiro é o seguinte, não adianta nada você performar e ter a relação 
se na hora da campanha você não ajuda o cara a se eleger, então era o 
terceiro tripé que eu digo, que era a contribuição de campanha que no 
Brasil, pelo menos na época, grande parte era caixa 2. 
 
 
 
 

Aqui também é necessário chamar a atenção que a 

resposta acima de Marcelo (consistente com depoimentos anteriores 

e seus relatos do acordo de colaboração) refere-se à relação com 

o setor público de modo geral e não especificamente (conforme 

alegado pelo MPF) “que era de seu pleno e integral conhecimento 

que a relação do Grupo ODEBRECHT com o Governo Federal envolvia o 

atendimento de interesses dos agentes políticos e agremiações 

partidárias que davam sustentação aos agentes públicos que 
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ocupavam posições-chave da Administração Pública, especialmente 

mediante o pagamento de valores de maneira não contabilizada, 

mormente em relação às gestões do Partido dos Trabalhadores”. 

De toda forma, no que tange especificamente ao 

loteamento de cargos na administração pública, em especial 

Petrobras, Marcelo foi mais além, esclarecendo o seguinte: 

Ministério Público Federal:- O senhor relatou que tinha 
conhecimento que as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da 
base aliada do governo, é isso mesmo? 

Marcelo Odebrecht:- Tinha. 

Ministério Público Federal:- A diretoria de abastecimento 
do PRC era vinculada a qual agremiação? 

Marcelo Odebrecht:- A diretoria de abastecimento, pelo que 
me foi informado, no início era só o PP, em algum momento, até porque 
começou a se tornar muito grande, parece que o PT e até parece que o 
PMDB, isso eu escutei, digamos assim, escutei dos meus executivos, e que 
o PT e o PMDB também começaram, digamos assim, a ter influência nessa 
diretoria e, portanto, exigir também contribuições a pretexto de doações 
políticas. 

Ministério Público Federal:- A diretoria de serviços era 
comandada por quem? 

Marcelo Odebrecht:- Essa eu sempre soube que seria o PT. 

Ministério Público Federal:- E o diretor? 

Marcelo Odebrecht:- Era o Duque. 

Ministério Público Federal:- A diretoria internacional na 
época Cerveró e do Zelada era vinculada a qual agremiação? 

Marcelo Odebrecht:- No caso da diretoria internacional eu 
sempre soube que era o PMDB. 

Ministério Público Federal:- O senhor, prestando depoimento 
anterior, juntado no evento 1293 – anexo 2, o senhor disse o seguinte, 
“Você não tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum 
tipo de pagamento a pretexto de doação eleitoral, como a maior parte 
disso vai pra caixa 2 você nunca sabe se o valor vai realmente para 
caixa eleitoral”, e o senhor esclareceu o seguinte quando questionado a 
respeito dessas indicações “A indicação política com certeza está lá 
para obter algum benefício político para alguém que indicou, e esse 
benefício político passa por uma contribuição ao projeto de campanha ou 
pelo menos a pretexto da campanha, agora se depois vai para a campanha 
ou não você nunca sabe, isso é pra toda indicação política que existe 
no governo, se alguém faz esforço para botar alguém lá é porque alguém 
vai se beneficiar politicamente daquela atuação”, o senhor confirma 
essas declarações? 
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Marcelo Odebrecht:- Infelizmente essa era a realidade da 
época. 

O depoimento é consistente com vários depoimentos 

anteriores de MARCELO ODEBRECHT, bem como o que foi por ele 

relatado no anexo 17 de seu acordo de colaboração: 

 
 

Era de amplo conhecimento que as diretorias da 
Petrobras eram loteadas entre os partidos da base aliada do 
Governo, cabendo ao PP a Diretoria de Abastecimento (Paulo 
Roberto Costa), ao PMDB a Diretoria Internacional (Nestor 
Cerveró e posteriormente Jorge Zelada) e ao PT a Diretoria de 
Serviços (Duque). Assim, ainda que eu não me envolvesse 
diretamente (não sabendo detalhes de pagamento), eu tinha 
conhecimento que a interlocução com essas três diretorias 
envolvia pedidos de pagamentos, a pretexto de doações para 
campanhas políticas”. 

 
 
 
 
 
10) Na página 81 das alegações finais o MPF afirma que: 
 
 
“Após a deflagração da Operação Lava Jato e com o efetivo desenvolvimento 
das investigações, MARCELO ODEBRECHT passou a manifestar amplas 
preocupações a respeito de toda a operação, elaborando notas pessoais 
sobre o seu impacto no Grupo ODEBRECHT e seus executivos, merecendo 
destaque as anotações que falam em “trabalhar parar/anular (dissidentes 
PF...)”, “Afinal o que tem contra RA e MF?”, “MF/RA: não movimentar nada 
e reimbolsaremos tudo e asseguraremos a família. Vamos segurar até o 
fim”, e “Higienizar apetrechos MF e RA”, entre outros (evento2, ANEXO217, 
p. 5-9). Como se vê, MARCELO ODEBRECHT manifestou especial apreensão 
quanto a MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO.” 
 
 
 

Essa questão, porém, já foi devidamente esclarecida 

pelo Colaborador em interrogatório na ação penal conexa referente 

ao caso do terreno do Instituto Lula: 

 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu já procurei esclarecer isso, o que acontece 
aqui, em relação a Márcio e Rogério teve aquele problema na fase, eles 
foram sujeitos à busca e apreensão e teve aquele negócio que apareceu 
no jornal depois, de Graça fazendo uma transferência lá de doação para 
os filhos, e aí eu avisei o seguinte “Olha, vocês não mexam nas suas 
contas, se as contas forem bloqueadas a empresa depois tranquiliza a sua 
família, mas não mexam nas contas porque vai ser mais um indicativo para 
deflagrar uma prisão”, e aí eu realmente, num primeiro momento, eu até 
comentei nos meus anexos, que é o seguinte, no primeiro momento a minha 
primeira reação foi o seguinte, “Olha, vocês vejam o que vocês têm nos 
seus computadores para vocês limparem”, mas eu fui orientado pelo 
jurídico justamente para não fazer isso, exatamente porque isso “Olha, 
Marcelo, não tem como, você apaga fica a marca”, e como a gente tinha 
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um processo de investigação interna em andamento, inclusive a da Braskem 
tinha até um advogado externo do (inaudível), então a gente não fez 
isso, então eu disse isso, coloquei isso na nota, mas fui recomendado 
pelo jurídico para não apagar, tanto é assim que eu não apaguei nada em 
absoluto meu, então essa questão veio à tona, discutimos, mas acabou-se 
não se apagando, até fiquei depois chateado porque descobri que grande 
parte dos meus e-mails foram apagados, eu já preso, não sei por quem, 
inclusive tem essa história do computador, que eu nunca consegui ter 
acesso ao meu computador, pedi, e não se conseguiu dar acesso ao meu 
computador, quer dizer, uma coisa de interesse meu, sei que o Ministério 
Público está tentando, a polícia federal está tentando, e inclusive eu 
não estou conseguindo ter acesso a e-mails que eu estou solicitando e 
as pessoas não estão querendo dar. Então, eu digo o seguinte, a minha 
primeira reação era uma reação, depois que eu tomei consciência do 
assunto minha reação foi totalmente contrária, de buscar elucidar os 
fatos. 

 
 
 
11) Na página 82 o MPF cita outro trecho do interrogatório de Marcelo:  
 
Além disso, MARCELO ODEBRECHT tinha pleno conhecimento que, para que o 
PARTIDO DOS TRABALHADORES garantisse a governabilidade, delegou o 
loteamento das diretorias da PETROBRAS a agremiações políticas que 
objetivavam obter contribuições políticas de forma escusa: 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT – Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Juíza Federal Substituta:-Mas a partir do momento em que o senhor assumiu 
o senhor tinha ciência dos acertos que eram feitos nos contratos da 
Petrobrás e de outras... 
Marcelo Odebrecht:-Aí tem que separar duas coisas, tem a construtora e 
a Braskem, no caso específico da construtora eu já tive a oportunidade 
de relatar, eu coloquei o seguinte, era sabido que havia loteamento nas 
diretorias da Petrobrás, então... E era de conhecimento de que algum 
tipo de contribuição política se fazia a pedido dos diretores da 
Petrobrás, a pretexto de doação eleitoral ou não, mas isso era sabido 
por todos, inclusive, eu sempre digo, estava na mídia que os partidos 
loteavam os cargos da Petrobrás, eu não tinha conhecimento dos acertos, 
dos detalhes específicos, isso eu não tinha envolvimento... 
(…) 
Ministério Público Federal:-O senhor relatou que tinha conhecimento que 
as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da base aliada do 
governo, é isso mesmo? 
Marcelo Odebrecht:-Tinha. 
Ministério Público Federal:-A diretoria de abastecimento do PRC era 
vinculada a qual agremiação? 
Marcelo Odebrecht:-A diretoria de abastecimento, pelo que me foi 
informado, no início era só o PP, em algum momento, até porque começou 
a se tornar muito grande, parece que o PT e até parece que o PMDB, isso 
eu escutei, digamos assim, escutei dos meus executivos, e que o PT e o 
PMDB também começaram, digamos assim, a ter influência nessa diretoria 
e, portanto, exigir também contribuições a pretexto de doações políticas. 
Ministério Público Federal:-A diretoria de serviços era comandada por 
quem? 
Marcelo Odebrecht:-Essa eu sempre soube que seria o PT. 
Ministério Público Federal:-E o diretor? 
Marcelo Odebrecht:-Era o Duque. 
Ministério Público Federal:-A diretoria internacional na época Cerveró 
e do Zelada era vinculada a qual agremiação? 
Marcelo Odebrecht:-No caso da diretoria internacional eu sempre soube 
que era o PMDB. 
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(…) 
Ministério Público Federal:-Então o senhor confirma que o senhor tinha 
ciência que os seus líderes empresariais tinham que efetuar pagamentos 
no interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:-Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu não sabia. 
Ministério Público Federal:-O senhor confirma que tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht:-Confirmo que eu tinha ciência. 
 
 

Pode-se ver que, além de ser consistente com seus 

depoimentos anteriores e o relatado no seu acordo de colaboração, 

Marcelo esclareceu os pontos relevantes com extrema precisão e 

clareza. 

Importante ressaltar também que a ciência que Marcelo 

relatou em seu acordo e confirmou em vários depoimentos de “que 

os seus líderes empresariais tinham que efetuar pagamentos no 

interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobrás” 

é uma conduta absolutamente distinta da que o MPF quer fazer supor 

de que “Marcelo fez tratativas diretas ou indiretas com o 

Presidente  Lula sobre contratos com a Petrobras”.  

Aliás esse posicionamento de Marcelo já foi confirmado 

por todos os colaboradores envolvidos nas relações com Lula e ou 

nos ilícitos envolvendo a Petrobras, conforme visto exaustivamente 

nestas alegações finais. 

Na sequência, o próprio MPF cita em e-mail de 

outubro/2006, contendo, à época, as sugestões/observações que 

Marcelo e demais executivos do grupo queriam passar para o governo 

e eram feitas via Pedro Novis e Emilio Odebrecht, responsáveis 

pelas tratativas com o governo Lula (pois só em 2009 Marcelo 

assumiu as tratativas com Antonio Palocci por delegação de Emilio, 

sendo que a relação com Lula permaneceu com Emilio). 

Cabe ressaltar que este e-mail citado pelo MPF, bem 

como os trechos abaixo de depoimentos de Marcelo e Emilio, só 

reforçam o que já foi cabalmente demonstrado: tratativas com Lula 

eram de responsabilidade de Emilio, e não de Marcelo. E como o 

próprio Emilio afirma: “...A respeito dessas reuniões realizadas 

pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor levava pleitos 

de Marcelo Odebrecht?” Emilio:- “Eu construía as minhas agendas 

pautadas nas provocações que eu recebia dele e de outros líderes 

empresariais, eu construía a minha agenda, que algumas delas, 

algumas não, mas praticamente todas eu pude resgatar e foram 
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encaminhadas à procuradoria, eram agendas que eu construía baseado 

em solicitações, seja de Marcelo, seja de outros líderes 

empresariais, eu fazia triagem e levava aquilo que eu achava que 

eu deveria levar”. 

 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT – Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:- Existe aqui... Eu vou lhe exibir alguns e-
mails, então aqui, evento 1293, anexo 11, “Nas conversas com Lula e 
equipe acho importante mencionar em termos de pessoas...”, aí tem aqui 
as menções a alguns diretores, eu lhe pergunto se esses e-mails eram 
assuntos junto aos seus liderados que o senhor levantava para tratar com 
o seu pai, e depois eu vou lhe mostrar alguns e-mails... 
Marcelo Odebrecht:- Esse e-mail é de 2006, então nessa época a 
interlocução com o governo federal, Palocci e tudo, era com o Pedro e 
meu pai, então... Mas era comum, ele sempre teve, quando tinha mudanças 
de governo você sempre consultava, eu consultava, meu pai também 
consultava os empresários pra saber a opinião de várias pessoas, porque 
nessa mudança de governo as pessoas sempre tem às vezes oportunidade de 
sondar com você como é que está essa outra pessoa, então se o cara não 
é bom você aproveita para detonar e se o cara é bom você aproveita para 
elogiar, então esse é um e-mail onde basicamente, pelo que eu entendi, 
meu pai e Pedro iam ter essa reunião, quem está copiado aqui é basicamente 
os executivos que provavelmente me deram...Vários desses, várias dessas 
sugestões minhas vieram deles, eu no fundo consolidei e passei para meu 
pai e Pedro que iriam ter essa conversa, agora eu não sei em que medida 
eles levaram à frente essa conversa. 
 
 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT – Evento 1328, TERMOTRANSCDEP2 
Ministério Público Federal:- Na ação penal do depoimento comissionado 
1293, anexo 2, o senhor relatou o seguinte, o senhor já disse aqui, mas 
para fins de confirmação, o seu pai disse nessa ação penal que levava 
ao presidente Lula alguns assuntos de interesse do grupo Odebrecht e 
levava demandas feitas pelo senhor, aí o senhor colocou “Eu levava, 
sempre que meu pai se reunia com Lula, assim como eu fazia com Palocci, 
com Guido e com Dilma, nós tínhamos o hábito de perguntar para os nossos 
executivos quais seriam os temas que estavam em discussão, seja demanda, 
seja pleito, seja qualquer tipo de assunto que fosse importante, e quando 
meu pai se reunia com Lula eu atualizava ele de qualquer tema em 
discussões e que eu precisasse de apoio eventualmente”. O seu pai foi 
ouvido também na ação penal e disse o seguinte, “A respeito dessas 
reuniões realizadas pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor 
levava pleitos de Marcelo Odebrecht?” perguntando ao seu pai, o seu pai 
respondeu “Eu construía as minhas agendas pautadas nas provocações que 
eu recebia dele e de outros líderes empresariais, eu construía a minha 
agenda, que algumas delas, algumas não, mas praticamente todas eu pude 
resgatar e foram encaminhadas à procuradoria, eram agendas que eu 
construía baseado em solicitações, seja de Marcelo, seja de outros 
líderes empresariais, eu fazia triagem e levava aquilo que eu achava que 
eu deveria levar”, o senhor confirma que era assim que funcionava? 
Marcelo Odebrecht:-Eu imagino que meu pai agia como eu, eu fazia 
exatamente isso, quer dizer, quando eu ia ter reunião com Palocci ou 
Guido, que eram os meus principais interlocutores no governo, eu 
procurava saber dos meus empresários aqueles temas que, digamos assim, 
poderiam passar por essa agenda, escutava as demandas deles e eu filtrava 
aquilo que eu devia levar e da forma que eu devia levar, então imagino 
que meu pai fazia a mesma coisa. 
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Aliás, o próprio MPF cita nas paginas 84 a 87 as 

reuniões frequentes entre Lula e Emilio Odebrecht e traz as pautas 

das mesmas nas paginas 84 a 87, citando: 

 

“...Note-se que a realização de frequentes reuniões entre LULA e EMÍLIO 
ODEBRECHT é corroborada pelas pautas desses encontros, elaboradas para 
o uso do próprio EMÍLIO ODEBRECHT, que bem ilustram o relacionamento 
estabelecido e os assuntos tratados nessas ocasiões, inclusive 
relacionados a negócios de interesse do Grupo ODEBRECHT dentro da 
PETROBRAS, como no setor Petroquímico (evento 1293, ANEXOS 7 a 10 e 
evento 2, ANEXO350).” 

Ou seja, mais uma vez o próprio MPF demonstra que quem 

tem responsabilidade por eventual ilicitude nas tratativas com 

LULA é EMÍLIO, e não MARCELO. Até porque, nunca é demais lembrar 

que EmÍlio é o líder de Marcelo, e não o contrário. 

 

Ocorre que, sem respaldo no que foi trazido aos autos 

e nas suas próprias alegações finais, conforme pode se ver acima, 

o MPF acaba por concluir que: 

 
“Embora MARCELO ODEBRECHT tente se eximir dos fatos, alegando que não 
teve contato direto com o ex-presidente LULA e que não efetuou pagamentos 
diretamente a ele, é dese ver que afirmação semelhante foi alegada por 
AGENOR MEDEIROS, da OAS, em ação penal conexa 5046512-94.2016.4.04.7000, 
o que de pronto foi afastado pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região no julgamento da apelação criminal relativa aos fatos.” 
 

É importante ressaltar, ademais, que em nenhum momento 

MARCELO ODEBRECHT se eximiu dos fatos em que teve relação indireta 

com LULA, mas apenas não pode confirmar, porque estaria mentindo, 

que fez tratativas com Lula relacionadas aos contratos com a 

Petrobras. E como já visto nestas alegações finais, o 

posicionamento de MARCELO ODEBRECHT é plenamente confirmado por 

todos os depoimentos e provas, inclusive as citadas acima pelo 

próprio Ministério Público. 

 
 
 
12) Na página 90 (3.4.4 – Dos contratos que originaram os pagamentos de 
vantagens indevidas) o MPF afirmou que: 
 
(A) 
Na presente ação penal restou cabalmente comprovado que inseriram-se no 
esquema criminoso em detrimento da PETROBRAS e geraram créditos de 
propina em favor dos agentes públicos da PETROBRAS e das agremiações 
partidárias que davam sustentação às diretorias da estatal, as 
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contratações de que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. fazia parte, 
a saber: 
(B) 
(I) CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's) contratado pela Petrobras 
para a implantação das execução das UHDT´s e UGH´s na Refinaria do 
Nordeste (RNEST); (II) CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UDA's) contratado pela 
Petrobras para a implantação das UDA´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); 
(III) CONSÓRCIO PIPE RACK contratado pela Petrobras para fornecimento 
de Bens e Serviços de Projeto Executivo, Construção,Montagem e 
Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – COMPERJ; 
(IV) CONSÓRCIO TUC contratado pela Petrobras para para execução das 
obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e 
Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. 
(C) 
As vantagens foram prometidas e oferecidas por MARCELO ODEBRECHT a LULA, 
RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para 
determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de 
ofício no interesse dos referidos contratos. 
 
 

 

Cabe ressaltar que em relação à alegação (A) Marcelo 

Odebrecht sempre confirmou sua ciência no sentido do loteamento 

político e de que o mesmo envolvia pagamentos aos partidos 

políticos. Nesse sentido, vide trechos de seus depoimentos e do 

seu relato do Anexo 17 do acordo de colaboração: 

 

Ministério Público Federal:- O senhor relatou que tinha 
conhecimento que as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da 
base aliada do governo, é isso mesmo? 

Marcelo Odebrecht:- Tinha. 
 

 
 

(…) 
Ministério Público Federal:-Então o senhor confirma que o senhor tinha 
ciência que os seus líderes empresariais tinham que efetuar pagamentos 
no interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:-Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu não sabia. 
Ministério Público Federal:-O senhor confirma que tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht:-Confirmo que eu tinha ciência. 
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Com relação à alegação (B) foi inclusive MARCELO ODEBRECHT 

que juntou aos autos a prova mais robusta destas propinas nestes 

contratos, identificando os valores que foram direcionados por 

seus executivos a PEDRO BARUSCO (os quais podem ter sido ao menos 

em parte direcionados para LULA), conforme podemos ver abaixo: 

 

Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP2) 
 

 

 

Aliás cabe ressaltar que ao arrolar CESAR ROCHA como 

testemunha em ação penal anterior (no qual a testemunha juntou a 

planilha referida) e juntar agora nesta ação penal a planilha que 

nem era de seu conhecimento, MARCELO ODEBRECHT mais uma vez mostra 

proatividade e confirma a efetividade de se acordo trazendo provas 

de corroboração para muito além de sua responsabilidade. 

 
Já com relação à alegação (C), conforme já foi visto 

amplamente acima, trata-se de uma alegação contraditória com todas 

as provas trazidas aos autos e depoimentos de MARCELO ODEBRECHT e 

demais colaboradores: 

 



 

222 
 

Defesa:- Doutor Emílio, o senhor tomou conhecimento de alguma tratativa 
direta ou indireta de Marcelo que envolvesse o ex-presidente Lula de 
temas referentes à Petrobrás? 

Emílio Odebrecht:- Ação de Marcelo? 

Defesa:- É, em relação a temas que envolve a Petrobrás. 

Emílio Odebrecht:- Não, a mesma coisa, ela está prejudicada, está 
respondida já com a pergunta anterior. 

 

(...) 

 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 

Pedro Barusco: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”.  

 

(...) 

 

“Juiz Federal: O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o 
senhor tinha contato, o senhor pode reiterar? 

Paulo Roberto Costa: Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com 
mais frequência era o Márcio Faria e o Rogério Araújo. 

Juiz Federal: O senhor César Rocha? 

Paulo Roberto Costa: Não. 

Juiz Federal: O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 

Paulo Roberto Costa: Tive vários contatos, eu participei do conselho de 
administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o 
vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, 
principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de 
administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a 
dinheiro desviado ou dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com 
Marcelo Odebrecht sobre esse tema. 

Juiz Federal: Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o 
senhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas? 

Paulo Roberto Costa: Sim”. 

 

 
 

A reforçar isto, nas próprias alegações finais, em todo este 

item (3.4.4 – Dos contratos que originaram os pagamentos de 

vantagens indevidas), da pagina 90 à 105, o MPF não traz uma única 

menção a MARCELO ODEBRECHT, e todos os colaboradores citados como 

envolvidos nestes pagamento de vantagens indevidas (MÁRCIO FARIA, 

ROGÉRIO ARAÚJO, PAULO ROBERTO COSTA, RICARDO PESSOA, PEDRO 

BARUSCO, ALBERTO YOUSSEF) já reafirmaram o não envolvimento de 

MARCELO: 
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- Depoimento de RICARDO PESSOA (evento 654):  

 

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? 

Depoente:- Conheço. 

Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? 

Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes nesse período todo. 

Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns desses assuntos? 

Depoente:- Não, não, absolutamente”. 

 

 

- Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (evento 1.046):  

 

“Juiz Federal: O senhor mencionou executivos da Odebrecht com quem o 
senhor tinha contato, o senhor pode reiterar? 

Interrogado: Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais 
frequência era o Márcio Faria e o Rogério Araújo. 

Juiz Federal: O senhor César Rocha? 

Interrogado: Não. 

Juiz Federal: O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 

Interrogado: Tive vários contatos, eu participei do conselho de 
administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o 
vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, 
principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de 
administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a 
dinheiro desviado ou dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com 
Marcelo Odebrecht sobre esse tema. 

Juiz Federal: Com o senhor Márcio Faria e com o senhor Rogério Araújo o 
senhor teve conversas desse tipo, sobre comissões, propinas? 

Interrogado: Sim”. 

 

 

- Depoimento de ALBERTO YOUSSEF (evento 1.046):  

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer? 

Interrogado:- Não, não conheço o senhor Marcelo Odebrecht, em nenhum 
momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor 
Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido para que pudesse efetuar 
pagamentos ou que pudesse fazer acordos. 

Juiz Federal:- O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses 
pagamentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor? 

Interrogado:- Tratava isso com autonomia total. 

Juiz Federal:- Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina? 

Interrogado:- Autonomia total. 

Juiz Federal:- Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de quem 
quer que seja? 
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Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Que teria que informar alguém ou coisa parecida? 

Interrogado:- Não, não, nunca existiu isso, nem quando tratou comigo, 
nem quando tratou com o senhor José Janene, onde eu estava presente”. 

 

 

- Depoimento de PEDRO BARUSCO (evento 1.108):  

“Juiz Federal:- Com mais algum executivo da Odebrecht o senhor tratou 
esse assuntos de propina? 

Interrogado:- Esses assuntos não, eu tinha contato com alguns executivos 
da Odebrecht por força do trabalho, por força profissional, mas desses 
assuntos só tratei com o senhor Rogério. 

Juiz Federal:- E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, 
ele sempre dizia que tinha que se reportar aos seus superiores ou ele 
dava uma resposta imediata? 

Interrogado:- Não, sempre ele tinha que se reportar. Ele não dava 
resposta imediata, ele dava opinião, falava “É, acho que sim, eu acho 
que não”, mas eu nunca... 

Juiz Federal:- E ele mencionava esses superiores com os quais ele tinha 
que tratar? 

Interrogado:- Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava era o 
doutor Márcio e o doutor Júnior. O doutor Júnior só no caso lá de Vitória, 
porque era lá da área dele né. Agora, normalmente, como era de óleo e 
gás, ele falava com do senhor Márcio Faria. 

 

(...) 

 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 

Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”.  

 

- Depoimento de JÚLIO CAMARGO (evento 553):  

“Juiz Federal:- Então nesse processo 503652823, ocorreu uma pergunta do 
juízo para o senhor Júlio Camargo para finalizar, nesse caso desse 
consórcio que o senhor mencionou, o senhor mencionou nessa reunião da 
Odebrecht o senhor Márcio Faria, foi isso? 

Depoente:- Sim. 

Juiz Federal:- O senhor teve algum contato com algum outro executivo da 
Odebrecht relativamente a esse assunto de acerto de propina? 

Depoente:- Não, eu tive um contato com o doutor Rogério Araújo, o doutor 
Rogério era um diretor local da Odebrecht que cuidava, evidentemente 
também com o doutor Márcio, mas como esse era um assunto de deliberação 
praticamente do nível, praticamente do mais alto nível de gerenciamento, 
dados os valores, o Rogério evidentemente interagiu conosco durante todo 
o processo, na troca de informações, na busca de informações e na busca 
de ideias, mas quanto aos compromissos assumidos, isso foi conversado 
especificamente com o doutor Márcio”. 
 

- Depoimento de ROGÉRIO ARAÚJO (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, Evento 
816, TERMO2): 
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“Juiz Federal:- Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive 
foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da 
Petrobras que teriam sido feitos pelo grupo Odebrecht, isso aconteceu 
mesmo? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Perfeitamente, aconteceu. 
 
Juiz Federal:- O senhor participou desses fatos, desses eventos? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Participei. 
 
Juiz Federal:- E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes 
da Petrobras, ou outras pessoas? 
 
Rogério Santos de Araújo:- Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados 
aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava 
pra eles, e a gente acertava um valor fixo, sem ter um percentual 
definido, a gente acertava um valor, parcelava, e até num dos depoimentos 
do Pedro Barusco, eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele 
disse que a gente era jogo duro, por causa disso, então a gente fazia 
isso. 
 
 
- Depoimento de MÁRCIO FARIA DA SILVA (APn nº 5054932-88.2016.404.7000, 
Evento 624, TERMO3): 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Senhor Márcio, no âmbito das empresas em 
que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor 
foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para oferecimento 
de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas? 
 
Márcio Faria da Silva:- Não, eu tinha autonomia. 
 

 

Também não é demais citar que durante praticamente a 

totalidade da execução desses contratos, Marcelo Odebrecht já era 

Diretor Presidente da Odebrecht, e não mais Líder Empresarial da 

Construtora Norberto Odebrecht.  

Por fim, a falta de envolvimento de Marcelo nestes 

contratos é confirmada nos e-mails e documentos/anotações diversas 

já apresentados pelo Colaborador à PGR e à Força Tarefa (lembrando 

o que o próprio MPF alega no sentido de Marcelo ser muito 

meticuloso e detalhista registrando todos os temas que acompanhava 

em e-mails e anotações no seu celular). 

 
 
 
13) Tudo o que MPF alegou no item (3.4.5 – Caixa geral de propinas 
mantido pela ODEBRECHT que alimentavam as campanhas eleitorais do Partido 
dos Trabalhadores) já foi elucidado e corroborado por Marcelo Odebrecht 
no item II.V destas alegações (A DISTINÇÃO ENTRE O SEU ACERTO COM ANTONIO 
PALOCCI E GUIDO MANTEGA E AS CONTAS CORRENTES QUE EXECUTIVOS DA ODEBRECHT 
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E OUTRAS EMPRESAS MANTINHAM COM DIRETORES DA PETROBRAS E PARTIDOS 
POLÍTICOS). 
 

Nesse sentido é importante esclarecer o que foi alegado 

pelo MPF nas páginas 105 a 135, mas acima de tudo ressaltar a 

efetividade de Marcelo Odebrecht ao ajudar a elucidar e corroborar 

os seguintes fatos apresentados pelo MPF nestas páginas: 

 
a) restou comprovado de EMÍLIO ODEBRECHT rotineiramente se reunia com 

LULA para tratar de assuntos de interesse do grupo ODEBRECHT, 
inclusive uma das pautas era as obras de interesse do grupo 
empresarial dentro da PETROBRAS, como o setor Petroquímico (pg. 
106) 

 
Repita-se: Emilio se reunia com Lula, e não Marcelo. Lembrando 
sempre que Marcelo se reportava a Emilio, a quem era subordinado, 
e não o contrário.  
 

b) Os assuntos que EMÍLIO ODEBRECHT tratava com LULA eram elencados 
por MARCELO ODEBRECHT, que buscava junto a seus líderes 
empresariais os tópicos de maior relevância que poderiam ser 
levados ao na época Presidente da República, objetivando a tomada 
de providências em favor da ODEBRECHT (pg. 106) 
 
Neste sentido vale, reforçando o fato de que a relação de Lula era 
com Emilio e de que Marcelo era subordinado de Emilio, citar este 
trecho do depoimento de Emilio: 
 
Emílio Odebrecht:- O Marcelo, ele queria interferir em tudo, então 
mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto eu pedia a 
opinião dele, mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, 
que cabia na relação que eu tinha com ele, então essa triagem, 
tanto assim que eu recebia de todos, mas a agenda era minha, a 
final, a que eu levava, e quando eu precisava levava alguns anexos 
para poder dar mais entendimento sobre aquele item do espelho, da 
pauta, era isso que acontecia. 
 
 

c) Foi nesse contexto de reuniões com LULA que EMÍLIO ODEBRECHT 
discutiu e acordou com o ex-presidente a realização dos pagamentos 
no pretexto de campanhas municipais e presidenciais do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, tendo de um lado, LULA, indicado ANTÔNIO PALOCCI 
para operacionalização e recebimento dos valores e, de outro, 
EMÍLIO ODEBRECHT, indicado, em um primeiro momento PEDRO NOVIS e, 
posteriormente, MARCELO ODEBRECHT (pg. 106) 

 
Repita-se: EMÍLIO ODEBRECHT (e não Marcelo) discutiu e acordou com 
o ex-presidente a realização dos pagamentos no pretexto de 
campanhas municipais e presidenciais do PARTIDO DOS TRABALHADORES. 
Ou seja, o próprio MPF reconhece que as tratativas com Lula eram 
feitas por Emilio, a quem Marcelo era subordinado. 
 
 

d) EMÍLIO ODEBRECHT admitiu que as contribuições que realizava ao 
PARTIDO DOS TRABALHADORES tinham como contrapartida o auxílio que 
o ex-presidente LULA dava a ODEBRECHT. (pg. 107) 

 
Repita-se: Emilio e não Marcelo. 
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e) No mesmo sentido, MARCELO ODEBRECHT destacou que o Grupo ODEBRECHT 
deveria manter o bom relacionamento com o poder público, em uma 
espécie de tripé, ou seja, a empresa deveria ser cumprir o 
prometido, executar os serviços com excelência para ter a confiança 
do agente público e, por fim, prestar auxílio financeiro na 
campanha política do agente público, via caixa 2. 
Depoimento MARCELO ODEBRECHT – Evento 1328, TERMO2 
Ministério Público Federal:-O senhor relatou em depoimento 
anterior que existia uma relação tripé com o poder público, eu 
queria que o senhor explicasse, por favor? 
Marcelo Odebrecht:-Não, a questão política é o seguinte, a relação 
pelo menos da Odebrecht com o poder público sempre se baseou num 
tripé que eu digo, o seguinte, primeiro a gente tinha que 
performar, a gente tinha que ser uma empresa cumpridora, e as 
autoridades, os políticos, as pessoas que tinham cargo gostavam da 
Odebrecht no sentido de que ela era uma empresa que cumpria o que 
prometia, executava as obras com qualidade, no prazo, no custo, e 
tudo mais, agora além disso tem a questão o seguinte, você tem que 
ter a confiança desse agente público, então você tem que performar, 
mas você tem que criar uma relação de confiança, e nós tínhamos 
várias pessoas que tinham relação de confiança com várias pessoas 
que foram cultivando ao longo do tempo e você mantinha, e o 
terceiro é o seguinte, não adianta nada você performar e ter a 
relação se na hora da campanha você não ajuda o cara a se eleger, 
então era o terceiro tripé que eu digo, que era a contribuição de 
campanha que no Brasil, pelo menos na época, grande parte era caixa 
2. (pg. 107) 
 
Ressalte que novamente o MPF cita depoimento de Marcelo que de 
fato ajuda a elucidar o contexto da relação da Odebrecht com o 
Poder Público, mas há que se atentar que em nada tem a ver com 
tratativas de Marcelo com Lula envolvendo contratos com a 
Petrobras.  
 

f) Demais disso, relevante destacar que os valores disponibilizados 
pelo Grupo ODEBRECHT em favor do Partido dos Trabalhadores e de 
LULA, inclusive fora do período eleitoral, eram autênticas 
vantagens ilícitas originadas do atendimento de interesses 
privados por agentes públicos, destinadas às mais variadas 
finalidades, inclusive para fins de enriquecimento ilícito, como 
fica evidente no presente caso em que parte da propina reverteu em 
benefício pessoal de LULA. Como visto, nesse relacionamento 
espúrio, LULA credenciava ANTONIO PALOCCI como seu interlocutor 
para tratar da arrecadação dos créditos de propina em favor do 
Partido dos 
Trabalhadores. (pg 108) 
 
Foram os relatos e depoimentos de Marcelo, bem como as provas 
juntadas por Marcelo sobre o contexto de sua relação com Palocci 
e a Planilha Italiano que foram fundamentais para elucidar e 
corroborar esta alegação do MPF, inclusive no sentido de que Lula 
se beneficiava pessoalmente desta relação12. Por outro lado, 
importante ressaltar apenas que esta relação (com Palocci/Planilha 
Italiano) meticulosamente detalhada por Marcelo em seus relatos e 
depoimentos e comprovada pelos diversos registros existentes 

                                                        
12 Neste sentido vide afirmação do MPF na pagina 108 “O intenso 
relacionamento estabelecido entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI 
restou devidamente retratado por vasto conjunto de e-mails, anotações e 
planilhas” 
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(planilhas, anotações, e-mails) não tinha relação com os contratos 
com a Petrobras. 
Neste sentido vide não apenas os depoimentos de Marcelo nesta e em 
outras ações penais como em especial os seus relatos do Anexo 2, 
4, 4.1.1 ao 4.2.5.e 5 ao 5.2. 
 

g) Aliás, Marcelo ajuda também a elucidar e corroborar nos seus 
relatos, depoimentos e provas juntadas13, o que o MPF alega da 
Página 108 (“Relevante destacar que ANTONIO PALOCCI era pessoa que 
gozava de prestígio no Partido dos Trabalhadores...”) à Página 115 
(“...não se confundindo com as causas da sua disponibilização”. 
 
Destacando, porém, as seguintes ressalvas com base no que já foi 
detalhado e comprovado por Marcelo em seus depoimentos e provas 
juntadas: 
 
a) Não havia um único “caixa geral” de Propinas. Marcelo tinha 

envolvimento apenas com a Planilha Italiano (que seria o “caixa 
geral” de Marcelo/Emilio com o Palocci/PT/Lula), e, por 
exemplo, outros executivos é que, ao que tudo indica, tinham 
relação com Vaccari e outros representantes do PT (como Barusco) 
administrando cada um seu próprio “caixa”. Ou seja, se, ao que 
tudo indica, havia um “caixa geral” decorrente de contratos da 
CNO com a Petrobras, Marcelo não tinha qualquer envolvimento 
com este “caixa geral” específico, cabendo a responsabilidade 
a outros executivos que tinham total autonomia dentro do seu 
Negócio (como aliás todos eles, colaboradores, já confirmaram 
em seus relatos e depoimentos). A reforçar ainda mais este 
ponto, de que não havia relação entre a Planilha Italiano (“o 
“caixa geral” de Marcelo/Emilio com o Palocci/PT/Lula) e os 
contratos da CNO com a Petrobras é de recordar que Palocci não 
foi denunciado, nesta ação penal. 

b) Ao invés do que alega o MPF de que: “Marcelo Odebrecht repartiu, 
entre os líderes empresariais do Grupo ODEBRECHT, a 
responsabilidade pela geração dos recursos necessários para 
tanto, como retratado nas “fontes” da planilha “Italiano”... 
(...) “Relevante destacar que, fora dois casos que geraram 
créditos para a planilha “Italiano” como contrapartidas 
específicas – R$ 50 milhões relacionados ao REFIS da crise e R$ 
64 milhões da linha de crédito de Angola –, MARCELO ODEBRECHT 
disse que todo o restante dos créditos, prestava-se a atender 
a agenda ampla que o Grupo ODEBRECHT tinha com o Governo 
Federal. Nesse sentido, fica bastante claro que as “fontes” da 
planilha “Italiano” apenas retratam a divisão da 
responsabilidade, internamente ao Grupo ODEBRECHT, pela geração 
dos recursos que seriam utilizados para o pagamento das 
vantagens indevidas, não se confundindo com as causas da sua 
disponibilização.” 
 
 

Vale destacar precisamente o que Marcelo de fato 

esclareceu em seu relato no Anexo 4: 

 

                                                        
13 Importante inclusive ressaltar que foi Marcelo que conseguiu 
identificar e juntar aos autos como prova de corroboração de seus 
relatos, e após a homologação do seu acordo, as versões mais atualizadas 
da Planilha Italiano, inclusive as que o MPF colocou nestas paginas de 
suas alegações finais, o que reforça mais uma vez a relevância e 
efetividade da colaboração de Marcelo. 
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Assim como em outros depoimentos de MARCELO ODEBRECHT e 

outros colaboradores, todos sob o contraditório judicial e sem 

maiores questionamentos por parte do MPF: 

 
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5063130-17.2016.404.7000, perdão, 
continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor 
Marcelo, eu interrompi pelo tamanho do áudio, mas o senhor pode retomar, 
o senhor estava dizendo que havia contrapartidas específicas, ou melhor, 
teria havido contrapartidas específicas em dois casos, um envolvendo o 
senhor Paulo Bernardo, uma linha de crédito, e outro envolvendo o senhor 
Guido Mantega, no que exatamente? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- No Refis da crise, que eu já relatei, que no 
total montam 114 milhões, e havia mais três créditos no valor de 112 
milhões que aí foram alocações internas minhas definidas com meus 
empresários, no caso BJ e HV, que é Bento Júnior e Henrique Valadares, 
que montam a 112 milhões, que essas alocações eram definidas como 
basicamente em função do quanto eles ocupavam da minha agenda com temas, 
aí é importante dizer, com temas que a outra parte, que aí no caso era 
Palocci e Guido, poderiam avaliar como gerador de recursos. Digamos 
assim, por exemplo, eu tive, durante esse tempo todo teve dois temas que 
ocuparam minha agenda tremendamente, foi o estádio do Corinthians e o 
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assunto do etanol, mas eram temas que na verdade era uma dívida moral 
até do governo conosco e, portanto, não eram vistos por eles como nos 
beneficiando, mas na questão, por exemplo, da agenda que eu tinha na 
área de infraestrutura com o Junior, principalmente o tema Prosub, e na 
questão da área de energia que tinha muita disputa, tinha projetos 
grandes, o lado de lá a meu modo de ver e, com certeza, enxergava que 
eram coisas que eles estavam ajudando e poderiam, como ocupavam minha 
agenda, então em uma distribuição interna eu aloquei a esses dois esses 
valores, futuramente, por exemplo, também as alocações internas eram em 
função, quando chegou em 2014, já aí com Guido, aí como naquele momento 
a CNO já estava bancando a campanha de Aécio e de Eduardo, aí eu combinei 
com a Braskem dela pegar o restante do valor, então tinha, eram alocações 
internas, mas o que eu acho importante é o seguinte, eram alocações 
internas fruto dessa expectativa que se criava de uma agenda ampla, onde 
ou talvez o grande erro, ou talvez o grande equívoco do governo do PT, 
tanto acho que com Lula e com Dilma, foi colocar como interlocutor dos 
empresários para atender, ainda que pleitos legítimos, o Ministro da 
Fazenda e ao mesmo tempo aquele que fazia a arrecadação de campanha, 
quer dizer, é difícil separar as coisas, quer dizer, apesar que eu 
defendo que os temas eu levava para eles eram temas legítimos, é óbvio 
que essa conversa estava contaminada pelo fato de que a pessoa com quem 
eu conversava, ela era a mesma que pedia os recursos e com quem eu 
negociava as arrecadações. 
 
(...) 
 
Defesa:- Certo. Eu não sei se o senhor tem aqui a planilha, o senhor tem 
uma versão aí? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tenho uma versão. 
Defesa:- Aqui fontes, o senhor pode explicar o que é isso, fontes? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A fonte é exatamente o seguinte, essa fonte é 
exatamente o tal dos créditos que eu falei, esses 64 milhões que está 
LM, LM é Luiz Mamere que é responsável pela Odebrecht Internacional, tem 
a ver com aprovação da linha de crédito, foi o tal que o Paulo Bernardo 
solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida específica. BJ que 
é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com algumas despesas alocadas, 
tem a ver com uma alocação interna que eu fiz por uma questão do peso 
que a agenda dele tinha na minha agenda à época com o Palocci e com o 
Guido e um, eu sei que 50 milhões desse foram alocados ao Prosub e os 
outros 50 eu não sei onde o Júnior alocou internamente. Os 50 da BK é 
da Braskem, é o do refis que é contrapartida específica e o 12 foi 
alocação interna HV, é o Henrique Valadares nosso presidente da área de 
energia, que foi feita também alocação interna, fruto do peso da agenda 
dele comigo junto a Palocci e Guido com o sistema da área de energia. 
Defesa:- Certo. Então isso aqui na verdade seria a origem desses 
recursos, é isso? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É exatamente, a origem dos recursos, os 
recursos da planilha Italiano vinham dessas fontes, eles é que pagavam 
a planilha Italiano, ou seja, eles é que tinham compromisso comigo de 
creditar na planilha italiano para eu fazer frente aos pedidos de Palocci 
e Guido. 
 

(...) 

 

 
Ministério Público Federal:- Qual era a relação que era estabelecida com 
o Ministro Palocci? 
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Márcio Faria da Silva:- Olha, a relação com o Ministro Palocci não era 
de minha alçada, não era escopo meu, eu não tratava com o Ministro 
Palocci. 

 
Ministério Público Federal:- Quem tratava com o Ministro Palocci? 

 
Márcio Faria da Silva:- Marcelo Odebrecht. 

 
Ministério Público Federal:- E quando precisava tratar algum assunto 
como se fazia? O senhor repassava o assunto ao Marcelo, como que era 
essa relação de...? 

 
Márcio Faria da Silva:- Eu não tinha essa demanda, eu não tinha demanda 
com o ex-Ministro Palocci” 
 

 

Nesse sentido também o depoimento prestado pelo 

Colaborador ao TSE na AIJE nº 1943-58, juntado no Evento 181, 

ANEXO10, dos presentes autos: 

 

 
(...) 

 

 
(...) 
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Ou seja, diferente do que o MPF quer fazer crer, Marcelo 

afirmou que o rateio de dava de acordo com os interesses das 

próprias empresas ou de sua agenda específica junto ao governo 

Federal. E no caso da Petrobras ela não fazia parte da agenda de 

Marcelo com Palocci.  Inclusive, fica evidente que se os contratos 

da CNO com a Petrobras fizessem parte da agenda de Marcelo com 

Palocci, Marcio Faria (Líder empresarial destes contratos) seria 

uma das fontes da Planilha Italiano, o que já está fartamente e 

detalhadamente comprovado que não é. 

 

 
h) Da página 115 à 119 o MPF cita o tal “pacto de sangue” (no que se 

insere o contexto da subconta amigo) descrito por Palocci de 300 
milhões entre Lula e Emilio (repita-se entre Lula e Emilio, e não 
Marcelo), sendo que foi Marcelo que com seu depoimento e provas 
juntadas (entre as quais o e-mail e anotação citados nas AFs do 
MPF) ajudou a elucidar e corroborar este pacto (ressalvando que 
Marcelo discorda do termo usado por Palocci). 
 

Neste sentido vide também o que relatou MARCELO 

ODEBREHT no anexo 5 de seu acordo: 
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i) O MPF também revela a efetividade de Marcelo ao destacar, inclusive 

corroborando com um e-mail por ele identificado e juntado aos 
autos, um fato extremamente relevante para esta ação penal: a de 
que o Sítio poderia estar enquadrado em um dos débitos da planilha 
italiano, como bem descreve este trecho de seu depoimento (também 
citado pelo MPF): 

 
“eu tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí da 
prisão, eu tive acesso ao meu computador, então eu tenho 
protocolado, eu tenho feito as pesquisas, identificado os emails, 
tenho protocolado, fiz uma petição de juntada de e-mails em 
fevereiro, mas de lá para cá eu já identifiquei outros e-mails que 
eu já protocolei na PGR, porque eu estou protocolando sempre junto 
à PGR todos os e-mails, e eu vou juntar todos os e-mails que têm 
a ver com o contexto da relação da Odebrecht, Marcelo, com o 
presidente Lula, que faz parte do anexo 5, e eu estou juntando 
também para ajudar a enfatizar, então um desses emails, por 
exemplo, mostra que eu tinha feito, inclusive quando eu vi esse 
processo de meu pai de fazer vários acertos com o Lula sem passar 
pelo contexto da planilha Italiano, eu até  combinei com o Palocci 
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de “Olha, Palocci, vamos fazer aqui...”, eu nem me lembrava disso 
na época do acordo, o e-mail me lembrou, “Vamos fazer aqui um 
débito na planilha Italiano de 15 milhões, eu e você, que é para 
atender a esses pedidos que nem eu nem você ficamos sabendo que 
Lula e meu pai acertam”, e aí não se falou na época sítio, não se 
falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou palestra, aviões, 
agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no contexto do 
que eu acertei com o Palocci” 
 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 22) 

 
 
 

j) Marcelo também colaborou efetivamente em elucidar e corroborar o 
que o MPF coloca das páginas 120 a 135, no sentido de que grande 
parte dos valores da Planilha Italiano foram repassados para João 
Santana e Monica Moura, os responsáveis pela elaboração da 
publicidade do Partido dos Trabalhadores. Além dos depoimentos já 
prestados em outras ações penais, Marcelo também elucidou este 
tema nos seus anexos 2, 3, 4, 4.2.1, 4.2.2, 6, 6.2.1 e 8.5 do seu 
acordo de colaboração. Para os quais inclusive já apresentou, 
respectivamente, 49, 29, 162, 1, 8, 305, 23, e 6 e-mails que 
corroboram amplamente e detalhadamente os seus relatos. 

 
 
 
 
14) Com relação ao alegado pelo MPF (para o qual se valeu em grande 
parte de depoimentos do próprio Marcelo) da página 135 à 141 (3.4.5.1 – 
Caixa geral de propinas via Setor de Operações Estruturadas do Grupo 
ODEBRECHT) é importante ressaltar que MARCELO ODEBRECHT ESCLARECEU E 
DETALHOU COMO FUNCIONAVA A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS 
QUE ERA REALIZADA POR HILBERTO SILVA E SUA EQUIPE, A ORIGEM DOS MESMOS, 
E OS LIMITES DE SUA RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO (item II.VI acima), 
e que já ficou cabalmente comprovado que, ao contrário do que o MPF 
ainda alega nesta ação penal o citado Setor de Operações Estruturadas, 
NÃO foi organizado por determinação de MARCELO ODEBRECHT. 
  

Nesse sentido, o próprio MPF logo desmente essa 

afirmação quando menciona que: “a realização de pagamentos não 

contabilizados foi prática comum do Grupo ODEBRECHT por várias 

décadas” (lembrando que Marcelo só assumiu posição de liderança 

nas empresas do grupo Odebrecht a partir de 2002). 
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Por fim, diferentemente do que MPF afirma na página 141 

de suas alegações finais, MARCELO ODEBRECHT não tentou negar o 

vínculo da PETROBRAS com os pagamentos a LULA. Pelo contrário, na 

realidade até colaborou efetivamente, e para além de suas 

responsabilidades, demonstrando que os valores utilizados em tais 

pagamentos podem ter sido originados dos acertos realizados pelos 

executivos da CNO com PEDRO BARUSCO. Nesse sentido, o Colaborador 

até apresentou uma planilha fornecida por CESAR ROCHA (testemunha 

arrolada por Marcelo Odebrecht na ação penal referente ao 

Instituto Lula): 

 

 

Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
 

(Ev. 1.328, TERMOTRANSCDEP2) 
 

  

Marcelo também procurou demonstrar que os pagamentos a 

Lula, como estes para o Sitio, acertados por Emilio, poderiam até 

mesmo ser considerados como oriundos da Planilha Italiano, sendo 

enquadrados no contexto de um débito de 15 milhões, conforme ele 

esclareceu no seu depoimento e corroborou com um e-mail que juntou 

aos autos (prova, aliás, muito esclarecedora e relevante, assim 

considerada pelo MPF em suas alegações finais): 
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“eu tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí da 
prisão, eu tive acesso ao meu computador, então eu tenho 
protocolado, eu tenho feito as pesquisas, identificado os emails, 
tenho protocolado, fiz uma petição de juntada de e-mails em 
fevereiro, mas de lá para cá eu já identifiquei outros e-mails que 
eu já protocolei na PGR, porque eu estou protocolando sempre junto 
à PGR todos os e-mails, e eu vou juntar todos os e-mails que têm 
a ver com o contexto da relação da Odebrecht, Marcelo, com o 
presidente Lula, que faz parte do anexo 5, e eu estou juntando 
também para ajudar a enfatizar, então um desses emails, por 
exemplo, mostra que eu tinha feito, inclusive quando eu vi esse 
processo de meu pai de fazer vários acertos com o Lula sem passar 
pelo contexto da planilha Italiano, eu até  combinei com o Palocci 
de “Olha, Palocci, vamos fazer aqui...”, eu nem me lembrava disso 
na época do acordo, o e-mail me lembrou, “Vamos fazer aqui um 
débito na planilha Italiano de 15 milhões, eu e você, que é para 
atender a esses pedidos que nem eu nem você ficamos sabendo que 
Lula e meu pai acertam”, e aí não se falou na época sítio, não se 
falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou palestra, aviões, 
agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no contexto do 
que eu acertei com o Palocci” 
 

 

 
(e-mail juntado pelo colaborador no Ev. 466, ANEXO2, p. 22) 

 

 
MARCELO ODEBRECHT apenas foi fiel à realidade dos fatos 

ao sempre ter afirmado, e corroborado com provas, desde seus 

relatos no acordo de colaboração, e em todos os seus depoimentos 

nas ações penais até então, que os valores por ele gerenciados na 

denominada Planilha Italiano, sejam destinados ao Partido dos 

Trabalhadores, sejam em benefício pessoal de LULA, não tinham como 

fonte a Petrobras, mas sim outras contrapartidas específicas (com 

envolvimento de Lula) como o Refis da Crise e Rebate de Angola, 

bem como uma contrapartida geral decorrente de sua agenda com 

ANTONIO PALOCCI, e de EMILIO com LULA (já que Emilio referendava 

os valores deste “caixa geral” gerido por Marcelo e Palocci, 

conforme assim definido por Lula e Emílio). 

Mas MARCELO ODEBRECHT foi mais além, deixando claro seu 

entendimento de que, conforme ficou extensivamente demonstrado, 
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os temas envolvendo a Petrobras sempre estiveram presentes na 

agenda e relação de Emílio com Lula. Isso, de certa forma, cria 

até um vínculo da Petrobras com a Planilha Italiano, já que foram 

Emílio e Lula que delegaram a conversa de valores para Marcelo e 

Palocci, e ambos referendavam estes valores14. 

Como colaborador meticuloso e comprometido com a 

verdade, MARCELO ODEBRECHT sempre procurou, e não podia ser 

diferente nesta ação penal, ser preciso ao elucidar e corroborar 

os fatos sob apuração nos autos. 

E é neste sentido que é importante ressaltar o quanto 

foi relevante a contribuição de MARCELO ODEBRECHT nas alegações 

do MPF da página 141 à página 144, com as seguintes observações: 

 
1) MARCELO ODEBRECHT tinha conhecimento, MAS NÃO o controle que as 

diretorias da PETROBRAS arrecadavam propinas no interesse do 
governo federal e que tal questão era estratégica para 
governabilidade. 

 
2) Os valores utilizados pelo citado Setor de Operações Estruturadas 

NÃO foram destinados para geração de recursos de Caixa 2, com 
transferências para um CAIXA ÚNICO e tiveram como fonte, inclusive, 
contratos da PETROBRAS.  
O correto é dizer que os recursos de caixa dois eram gerados via 
de regra por planejamento fiscal de atividades lícitas no exterior 
(incluindo, conforme entendimento do colaborador um único contrato 
da CNO com a Petrobras no exterior – PAC – SMS15) e que estes 
recursos gerados eram disponibilizados para offshores non related 
para fazer frente a pagamentos não contabilizados de diversas 
naturezas (entre os quais vantagens indevidas). Pagamentos estes 

                                                        
14 Emílio Odebrecht:- Teve um determinado momento que Marcelo me procurou 
e disse “Olhe, meu pai, o negócio está ficando, eles estão querendo 
coisa que nós não podemos dar, não temos como contribuir dessa forma, 
como o pedido foi feito ao senhor eu acho que o senhor devia ir e dizer 
a ele que da forma como o pessoal está querendo não vai dar”, então eu 
fui, realmente inclui esse assunto na minha agenda, fui a ele e disse 
“Olhe, é natural que um se puder não pagar nada não vai pagar nada, e 
outro vai querer o máximo, vamos nós dois orientar que eles encontrem o 
bom senso porque eles do lado de lá a informação pelos dados que eu 
recebi estão com boca de jacaré, então é preciso fazer com que de 
crocodilo, precisamos reduzir isso para jacaré”, foi algo nesse sentido 
que eu disse a ele, pronto, e ficamos acertados que eu ia agir com o meu 
pessoal e ele ia agir para que negociassem uma ajuda de campanha 
plausível, pronto, e isso foi encontrado esse meio termo, mas com certeza 
ele deve ter, porque eu ainda cheguei para ele e disse assim “Esse 
pessoal parece que está querendo jogar para cima da Odebrecht todo o 
custo da campanha do PT, quer dizer, isso tem um limite, tem várias 
outras empresas no Brasil, organização, não é só o grupo Odebrecht que 
precisa contribuir também, nós não podemos ficar aí atendendo 
ilimitadamente as necessidades do partido”. 
 
15 Aliás o único contrato da CNO em que Marcelo teve algum envolvimento 
no que tange às ilicitudes ocorridas, o que foi relatado no Anexo 18 do 
seu acordo de colaboração premiada. 
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autorizados por vários executivos do Grupo, cada um com seus 
diversos caixas gerais. Não havia, pois um único “caixa geral”. 
Fazendo uma analogia, seria como se os recursos de origem lícita, 
fruto da captação de um banco (a geração), fossem direcionados 
para várias contas de correntistas que contraíram empréstimos com 
o banco (os caixas gerais de cada executivo). Ou seja, a eventual 
ilicitude praticada pelos correntistas (executivos da Odebrecht) 
é de responsabilidade de cada um, com nenhuma conta tendo vínculo 
com outra (ainda que todas tenham recebido recursos da mesma origem 
– captação do banco). 
 

3) Ou seja, o que ocorria não é o alegado pelo MPF no sentido de que 
“o dinheiro é um bem fungível e tendo em vista que os recursos 
ilícitos de cada uma das empreiteiras, como é o caso da ODEBRECHT, 
revertia para o mesmo caixa geral de cada partido, os valores 
desviados de diferentes fontes, e aí inclui-se a PETROBRAS, nesse 
caixa se misturavam” 
O correto é dizer que os recursos de atividades lícitas (ainda que 
possam conter alguma ilicitude de natureza fiscal) da Odebrecht, 
revertiam para vários caixas gerais (junto a destinatários 
diversos) gerido por vários executivos de modo independente.  
O que é correto é também dizer, que dentro do contexto de cada 
“caixa geral”, o dinheiro é de fato fungível (como aliás esclareceu 
o próprio Marcelo em seus depoimentos, ao reconhecer que no 
contexto da Planilha Italiano, apesar de diferente fontes e usos, 
o dinheiro era fungível): 
 
 
Defesa:- O senhor já explicou aqui a planilha, falou aqui das 
fontes usadas nessa suposta planilha, e qual dessas fontes aqui 
teria sido utilizada para a compra ou a suposta compra do terreno 
da Haberbeck Brandão? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Olha, é a questão, primeiro deixa eu 
esclarecer, que uma vez eu tive essa discussão, acho que foi no 
TSE, que o ministro Herman Benjamim falou para mim “Olha, Marcelo, 
dinheiro é fungível, a partir do momento que entra numa conta você 
não consegue necessariamente”, então em tese esse dinheiro entrou 
numa conta que tinha ilícito de linha de crédito de Refis, ilícito 
de tudo.. 
 
 
 

Ou seja, o dinheiro é fungível dentro dos usos e fundos 

da Planilha Italiano, mas a planilha italiano não tem vínculo, 

por exemplo, com eventual “caixa geral” gerido pelos executivos 

da CNO com Paulo Roberto Costa ou Pedro Barusco. 

Aliás, os trechos dos votos dos eminentes julgadores 

da C. 8ª Turma da Corte Regional citados pelo MPF nas páginas 143 

e 144 suportam justamente este entendimento acima e não o que o 

MPF alega. A confusão talvez exista pelo fato de que, ao que tudo 

indica, a OAS (que foi alvo da 7ª Fase) ter de fato um caixa único 

gerido por Leo Pinheiro para o PT, enquanto a Odebrecht (que foi 

alvo da 14ª Fase) tinha vários “caixas gerais” junto ao PT, sendo 

um deles o da Planilha Italiano gerido por Marcelo e Emilio. Sendo 
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que os compromissos relativos a contratos da CNO eram geridos em 

outros caixas únicos de outros executivos da CNO, um deles, ao 

que tudo indica gerido por Marcio junto a Barusco. 

Assim como é certo dizer, baseado nos votos dos Des. 

Gebran e Paulsen que como o dinheiro é fungível, independentemente 

de que fonte veio o recurso especifico dos 15 milhões debitados 

da planilha italiano por Marcelo e Palocci para os acertos de 

Emilio e Lula (Rebate Angola16, Agenda da área de infraestrutura17, 

Refis da Crise18 ou Agenda da área de energia19 ou por uma 

agenda/relação geral20) este débito tem caráter indevido da 

vantagem e a caracterização da corrupção (apenas não foi oriundo 

de tratativas de Marcelo com Lula, e sim de Emilio com Lula, bem 

como não foram oriundas de contratos específicos da CNO com a 

Petrobras, os quais não faziam parte da agenda/relação geral de 

Palocci com Marcelo, ainda que pudessem ser oriundos de uma 

agenda/relação geral de Emilio com Lula, que como já ficou 

comprovado, envolvia fortemente temas da Petrobras. 

 
 
 

15) Ao fazer as VINCULAÇÕES DE LULA COM O SITIO DE ATIBAIA (item 3.5.1), 
o MPF mais uma vez coloca um depoimento de Marcelo reforçando a 
relevância de sua colaboração para esclarecer os fatos investigados:  
 
- Depoimento de MARCELO ODEBRECHT (Evento 1328, Termo 2) 
Marcelo Odebrecht: -Tinha, com certeza. E: olha, ele sabia que tinha, 
eu nâo escutei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para 
mim, que ele sabia que estava sendo custeado, e dentro de casa todos nós 
entendíamos que aquele sitio era de Lula, quer dizer, soube de outra. 
Juíza Federal Substituta: -O senhor naquela época não soube que o terreno 
estava registrado em nome de outra pessoa? 
Marcelo Odebrecht: -Não eu não tinha maiores detalhes. 
Juíza Federal Substituta: -Desde o começo era. 
Marcelo Odebrecht: -Eu não tinha maiores detalhes desse assunto, quando 
eu soube. 
Juíza Federal Substituta: -A obra era feita no mteresse do ex-presidente 
segundo a orientação de quem? Quem decidia as questões? 
Marcelo Odebrecht: -Olha eu soube foi que esse pedido chegou e foi 
autorizado, chegou via Alexandrino, foi autorizado por meu pai, e a obra 
era para o sítio do presidente. Digamos assim, eu não entrei em outros 
detalhes. 

 

                                                        
16 Anexo 4.1.1 
17 Anexo 4.1.2 
18 Anexo 4.1.3 
19 Anexo 4.1.4 
20 Anexo 4 
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Ou seja, mesmo em um fato no qual Marcelo não teve 

envolvimento (reforma do Sítio) sua contribuição foi decisiva não 

apenas pela clareza e consistência de seu depoimento, como pelas 

provas que juntou aos autos na forma de e-mails que vinculam 

definitivamente Lula ao Sítio. 

 

Aliás, esta declaração acima de Marcelo Odebrecht, 

assim como outras de seu depoimento, foi altamente explorada na 

mídia e redes sociais, reforçando que Marcelo, ao depor, não faz 

qualquer tipo de reserva mental: 

 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/reforma-do-
sitio-de-atibaia-era-para-pessoa-fisica-de-lula-diz-marcelo-
odebrecht/ 
Reforma do sítio de Atibaia era para pessoa física de Lula, diz 
Marcelo Odebrecht 
 
https://www.valor.com.br/politica/5973431/marcelo-odebrecht-diz-
que-lula-sabia-que-empresa-pagava-obras-em-sitio 
Marcelo Odebrecht diz que Lula sabia que empresa pagava obras em 
sítio 
 
https://oglobo.globo.com/brasil/marcelo-odebrecht-diz-que-obra-
no-sitio-de-atibaia-foi-1-destinada-pessoa-fisica-de-lula-
23219289 
Marcelo Odebrecht diz que obra no sítio de Atibaia era 'coisa 
pessoal' para Lula 
 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/obra-no-sitio-era-
coisa-pessoal-para-lula-diz-marcelo-odebrecht.shtml 
Obra no sítio era coisa pessoal para Lula, diz Marcelo Odebrecht 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/marcelo-
detalha-e-mails-que-complicaram-lula-nas-propinas-da-odebrecht/ 
Marcelo detalha e-mails que complicaram Lula nas propinas da 
Odebrecht 
 
 

16) Com relação ao que alega o MPF nas páginas 244 até 269 (3.5.4.1 – 
Crimes Antecedentes) mais uma vez é importante ressaltar a efetividade 
da colaboração de Marcelo Odebrecht. 
 
 

Marcelo, por exemplo, juntou aos autos depoimentos e 

uma planilha (colaboração ainda mais relevante por ter ido além 

do que Marcelo conhecia/se envolveu a época dos fatos, sendo 

obtida através de um colaborador arrolado como testemunha por 

Marcelo na ação penal do IL) que complementam e corroboram as 

informações indicadas na planilha de divisão de propinas elaborada 

por PEDRO BARUSCO (evento 2, ANEXO 120). 
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Importante, contudo, ressaltar que todos os 

colaboradores, cujos depoimentos são citados pelo MPF neste item, 

e que reconheceram que houve o pagamento de propina relacionada 

às obras da Petrobras – Marcio Faria, Rogério Araújo, Ricardo 

Pessoa, Paulo Roberto, Alberto Youssef, Pedro Barusco – também 

deixam claro o não envolvimento de Marcelo em seus depoimentos 

conforme visto exaustivamente nestas alegações finais. 

 

Da mesma forma, com relação à lavagem de dinheiro e 

corrupção ativa e passiva envolvendo a BRASKEM fica evidente, 

inclusive pelo que é descrito pelo próprio MPF e até pelo período 

em que ocorreram os acertos (Marcelo só veio a se tornar P-CA da 

Braskem em agosto/2008) o não envolvimento de Marcelo nestes 

ilícitos21.  

 

Aliás, o próprio acordo de leniência da Braskem, 

homologado nesta mesma Vara Federal, quando descreve os “recursos 

de caixa 2” deixa claro o não envolvimento de Marcelo na lavagem 

de dinheiro e atos de corrupção que não seja  com relação aos 

“Pagamentos em apoio ao PT e ao Governo Federal, tratados por 

Marcelo Odebrecht junto a Antonio Palocci e Guido Mantega22”, 

portanto, no contexto da Planilha Italiano e Pos-italia conforme 

Marcelo relatou no seu acordo e prestou vários depoimentos. 

 

Neste sentido vide também o que o próprio MPF alega nas 

páginas 252 a 269, o que deixa claro que a responsabilidade pelas 

tratativas com Lula no contexto da Braskem não era de Marcelo, e 

sim de Emilio: 

 

                                                        
21 Vide neste sentido também a pg 268 das AFs do MPF que cita um depoimento 
de Marcelo em que fica claro o limite do conhecimento/envolvimento no 
caixa 2 da Braskem por parte de Marcelo: “Ao ser questionado sobre a 
geração de valores para utilização pelo denominado Setor de Operações 
Estruturados da ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT ressaltou que, de fato, a 
BRASKEM também gerava valores para pagamentos não contabilizados no 
exterior, que seriam gerenciados por HILBERTO SILVA, responsável pelo 
Setor de Operações Estruturadas. 
22 Sendo certo que nenhum dos dois foi denunciado, e nem mesmo arrolado 
como testemunha, nesta ação penal, justamente por não terem relação com 
os fatos objeto desta denúncia, o que por si também exime Marcelo de 
responsabilidade, já que a relação e tratativas de Marcelo envolvendo 
Lula e o PT/Presidência sempre foram através dos dois. 
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EMÍLIO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR e PEDRO NOVIS, atuando em nome da 
BRASKEM, empresa do Grupo ODEBRECHT, obtiveram de LULA, no início do 
primeiro mandato presidencial deste, um compromisso de que o governo 
federal manteria a privatização do setor petroquímico brasileiro, 
propiciando, dessa forma, que o grupo empresarial direcionasse recursos 
e investimentos para desenvolvimento do seu braço petroquímico, 
capitaneado pela BRASKEM. 
Em razão do compromisso assumido por LULA em não estatizar o setor, que 
acarretou, inclusive, interferências diretas de LULA na PETROBRAS, a 
pedido de EMILIO ODEBRECHT, foi possível à BRASKEM se consolidar no 
mercado petroquímico e efetuar várias fusões (ex. QUATTOR, SUZANO, etc.) 
estratégicas. 
Nesse sentido, para consolidar os entendimentos com LULA e sua equipe, 
no início do primeiro mandato do ex-Presidente da República, foi 
realizada uma reunião no PALÁCIO DO ALVORADA, da qual participaram, pela 
ODEBRECHT, EMÍLIO ODEBRECHT, PEDRO NOVIS e ALEXADRINO ALENCAR, e, pelo 
governo federal, LULA, ANTONIO PALOCCI, DILMA ROUSSEF e JOSÉ EDUARDO 
DUTRA. 
Nessa reunião, EMÍLIO ODEBRECHT expôs ao então Presidente da República 
e integrantes do governo o cenário do setor petroquímico, as áreas de 
resistência que o grupo empresarial tinha na PETROBRAS, notadamente as 
tentativas da estatal em reestatizar o setor e prejudicar o interesse 
do grupo empresarial. Segundo EMÍLIO ODEBRECHT, na aludida reunião, 
realizada no Palácio da Alvorada, houve uma cobrança firme a LULA para 
que a PETROBRAS abortasse a tentativa de reestatização, pois prejudicaria 
os interesse da organização empresarial. 
Na ocasião, LULA posicionou-se favoravelmente ao pleito de EMÍLIO 
ODEBRECHT, como se colhe do interrogatório deste e da oitiva de PEDRO 
NOVIS, Presidente da BRASKEM à época: 
(...) 
Nesse contexto de audiências e encontros com LULA, ALEXANDRINO ALENCAR 
revelou que, na reunião no Palácio do Alvorada, em 2003, foi informado 
a LULA o descontentamento do grupo empresarial com o então Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS, ROGÉRIO MANSO, pois este era resistente aos 
pleitos do grupo empresarial na estatal, notadamente à celebração de 
contratos de longo prazo com a BRASKEM. A política de ROGÉRIO MANSO era 
de celebração de contratos spot para fornecimento de nafta e a companhia, 
no contexto de sua consolidação, tinha interesse em contratos de longo 
prazo com a PETROBRAS. 
(...) 
 
Aliás, ainda durante o mandato presidencial de LULA, foram também 
realizados novos encontros entre EMÍLIO ODEBRECHT e LULA para tratar do 
assunto relacionado ao setor petroquímico, tendo o então Presidente da 
República cumprido o compromisso firmado com o empresário para 
privatização do setor, o que possibilitou o crescimento e a expansão da 
BRASKEM, inclusive na aquisição de empresas concorrentes, caso que levou 
à criação da QUATTOR. 
 
(...) 
 
Em corroboração, as agendas com pautas entre EMILIO ODEBRECHT e LULA 
pontuam diversas conversas relacionados ao setor petroquímico (Eventos 
1317, Anexo 2 e Evento 1293, Anexos 7, 8, 9, 10 e 11). Cita-se, 
exemplificadamente, a conversa sobre o assunto PETROBRASSUZANO- BRASKEM, 
o que levou, conforme exposto por ALEXANDRINO ALENCAR, à criação da 
QUATTOR, como solução do governo para satisfazer o Grupo 
ODEBRECHT/BRASKEM: 
 
(...) 
Já no ano de 2004, em atendimento às demandas do PARTIDO PROGRESSISTA 
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(conforme exposto no item 3.2.3 destas alegações finais) que não estava 
a arrecadar a contento vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento 
da PETROBRAS, e também em harmonia com as aspirações da ODEBRECHT, 
ROGÉRIO MANSO deixou o cargo, tendo LULA indicado PAULO ROBERTO COSTA 
para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 
A partir daí, os assuntos de interesse da ODEBRECHT passaram a ser 
tratados de forma mais objetiva, tendo o grupo empresarial alcançado 
êxito em um dos seus principais interesses na estatal, consubstanciando 
no contrato de fornecimento de nafta a longo prazo para a PETROBRAS 
(Evento 1323, Anexo 173). Eis o teor do depoimento de ALEXANDRINO 
ALENCAR: 
 
(...) 
Em suma, em consequência das ingerências de LULA, foi possível a 
consolidação da BRASKEM no setor petroquímico, tendo EMILIO ODEBRECHT 
declarado expressamente que a conduta de LULA foi de tal importância 
para o grupo empresarial que consubstanciou um ativo de valor intangível 
para a companhia: 
 
(...) 
Dessa forma, a partir da consolidação das condições necessárias para 
crescimento da BRASKEM por parte de LULA, foi possível a BRASKEM 
encaminhar a negociação e almejada celebração do contrato de longo prazo 
para fornecimento de nafta (Evento 1323, Anexo 173). 
Nesse contexto, LULA atento aos pedidos de EMILIO ODEBRECHT para alterar 
a política da PETROBRAS e manter o compromisso de não reestatização do 
setor petroquímio e, como responsável pela nomeação e manutenção de 
PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, contava 
que os pleitos da ODEBRECHT e BRASKEM seriam antendidos por PAULO ROBERTO 
COSTA, que arrecadava valores no interesse do núcleo de sustentação da 
Diretoria de Abastecimento. 
 
(...) 
 
“Em depoimento, EMÍLIO ODBRECHT ressaltou que a consolidação do setor 
petroquímico nos moldes pretendidos pelo grupo ODEBRECHT/BRASKEM foi um 
dos principais motivos pelos quais atendou a pedido de reforma do Sítio 
de Atibaia, cujos valores foram empregados em benefício de LULA, de 
forma sub-reptícia, com o intuito de ocultar e dissimular a origem e 
natureza criminosa dos valores:” 
 

Além disso, o MPF ainda mencionou MARCELO para 

ressaltar na página 255 sua contribuição para esclarecer as 

agendas de Emilio e Lula: “Em harmonia, ao ser indagado sobre tais 

agendas, MARCELO ODEBRECHT confirmou que eram relacionadas aos 

assuntos que EMÍLIO ODEBRECHT trataria com LULA”. 

 

Também na página 258 o MPF cita trecho de e-mail23, 

também esclarecido por Marcelo em seu depoimento, quando fica 

                                                        
23 Nesse contexto, após a troca de comando da Diretoria de Abastecimento 
da PETROBRAS, MARCELO ODEBRECHT solicitou a EMILIO ODEBRECHT e PEDRO 
NOVIS, entre outros assuntos, fosse repassado a LULA a satisfação da 
companhia com os Diretores da PETROBRAS no atendimento aos pleitos do 
 



 

244 
 

evidente a coerência dos relatos de MARCELO no acordo e os seus 

depoimentos sobre o loteamento político das diretorias da 

Petrobras, e de que as agendas com LULA eram de responsabilidade 

de EMÍLIO: 

 

Ministério Público Federal:- Existe aqui... Eu vou lhe 
exibir alguns e-mails, então aqui, evento 1293, anexo 11, “Nas conversas 
com Lula e equipe acho importante mencionar em termos de pessoas...”, 
aí tem aqui as menções a alguns diretores, eu lhe pergunto se esses e-
mails eram assuntos junto aos seus liderados que o senhor levantava para 
tratar com o seu pai, e depois eu vou lhe mostrar alguns e-mails... 

Marcelo Odebrecht:- Esse e-mail é de 2006, então nessa época 
a interlocução com o governo federal, Palocci e tudo, era com o Pedro e 
meu pai, então... Mas era comum, ele sempre teve, quando tinha mudanças 
de governo você sempre consultava, eu consultava, meu pai também 
consultava os empresários pra saber a opinião de várias pessoas, porque 
nessa mudança de governo as pessoas sempre tem às vezes oportunidade de 
sondar com você como é que está essa outra pessoa, então se o cara não 
é bom você aproveita para detonar e se o cara é bom você aproveita para 
elogiar, então esse é um e-mail onde basicamente, pelo que eu entendi, 
meu pai e Pedro iam ter essa reunião, quem está copiado aqui é 
basicamente os executivos que provavelmente me deram...Vários desses, 
várias dessas sugestões minhas vieram deles, eu no fundo consolidei e 
passei para meu pai e Pedro que iriam ter essa conversa, agora eu não 
sei em que medida eles levaram à frente essa conversa. 

 
 

Cabe retificar, porém, que na página 259, quando o MPF 

afirma que “Assim, no interesse de LULA, foram direcionados ao 

núcleo de sustentação da Diretoria de Abastecimento, por 

intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, vantagens indevidas oferecidas 

por EMÍLIO ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR no 

montante de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-

americanos) que seriam pagos anualmente pelo prazo de duração do 

novo contrato de nafta”, na realidade ao invés de Marcelo, quem 

teve envolvimento neste tema foi Pedro Novis e José Carlos 

Grubisch, respectivamente P-CA e LE da Braskem a época que foi 

realizado o acerto com Paulo Roberto, Alberto Youssef e José 

                                                        
gruo empresarial, entre eles PAULO ROBERTO COSTA (Evento 1293, Anexo 
11): 
“Pedro, Meu pai, Nas conversas co Lula/equipe acho importante mencionar 
em termos de pessoas: 
(…) Petrobras: Gabrielli, Duque e Paulo Roberto: eficientes e de muita 
lealdade/compromisso com as necessidades do governo, sabendo conciliá-
las com os interesse internos corporativos” 
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Janene, como aliás confirmam os colaboradores envolvidos (tanto 

nos seus relatos dos seus acordos de colaboração como em vários 

depoimentos já relacionados nestas Alegações Finais). 

 

Vide também que conforme citado pelo próprio MPF nas 

páginas 260 e 261 fica claro o não envolvimento neste tema por 

parte de Marcelo, como bem diz Pedro Novis, antecessor de Marcelo, 

e DP da Odebrecht S.A e P-CA da Braskem à época do citado acerto 

com Paulo Roberto, Alberto Youssef e José Janene: 

 
Ao ser ouvido, PEDRO NOVIS relatou que os pagamentos ao núcleo de 
sustentação da Diretoria de Abastecimento, por intermédio de JOSÉ JANENE 
foram essenciais para resolução gradativa das demandas da BRASKEM na 
PETROBRAS, que culminaram na assinatura do contrato de nafta: 
Depoimento de PEDRO NOVIS (Evento 1133, Termo 5 c/c Evento 1046, Termo 
8) 
Juiz Federal: -Certo. E uma última indagação aqui, também o senhor 
mencionou isso na última oportunidade, mas, esses pagamentos feitos ao 
partido progressista, ao José Janene, que o senhor disse que foi 
informado que parte ia ao Paulo Costa, esses pagamentos envolviam ou não 
envolviam contrapartidas em favor da Braskem? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis: -Envolviam. Como eu comentei em depoimentos 
aí, em relatos anteriores, nós tínhamos mesmo depois que o diretor Paulo 
Roberto Costa foi nomeado, de que se falava então que ele tinha uma 
relação com o partido progressista, nós tínhamos sérias dificuldades no 
relacionamento com a diretoria de abastecimento da Petrobrás, por 
exemplo, as questões de volume de fornecimento de nafta, os problemas 
na negociação do investimento na fábrica de polipropileno de Paulínia, 
eram temas em discussão logo depois que o doutor Paulo Roberto foi 
nomeado diretor, e essas questões, assim como outras, se resolveram 
gradativamente na medida em que o deputado Janene se declarou 
representante, vamos dizer assim, da diretoria de abastecimento e capaz 
de resolver esses assuntos. 
Juiz Federal: -E ele recebia por conta disso, então, esses pagamentos? 
Pedro Augusto Ribeiro Novis: -Recebia por conta disso 
 

Neste sentido, quanto ao não envolvimento de Marcelo é 

esclarecedor o Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (Evento 455, 

TERMO1) citado pelo MPF nas paginas 261 e 262 quanto ao nome de 

todos os envolvidos pelo lado da Braskem/Odebrecht. 

 

Continuando, na página 263 de suas alegações finais, o 

MPF afirma que “Na outra ponta, pelo lado da BRASKEM, MARCELO 

ODEBRECHT, ao assumir o conselho de administração da companhia, 

em agosto de 2008, tomou conhecimento do pagamento de vantagens 

indevidas realizados pelo grupo empresarial no contexto da 

celebração e execução do contrato de longo prazo para fornecimento 

de nafta.” 
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Cabe apenas retificar essa informação com o que está 

escrito precisamente nos anexos 17 e 19 do acordo de colaboração 

de Marcelo: 

 
 

 
 

Anexo 19 
 
 
 
 

 
 

Anexo 17 
 
 

O MPF também afirma que “Em seu interrogatório, MARCELO 

ODEBRECHT sustentou que não negociou os valores e tentou se 

esquivar da responsabilidade pela continuidade do pagamento de 

vantagens indevidas para a Diretoria de Abastecimento. Entretanto, 

após insistentemente indagado, confirmou que, na condição de 

Presidente do Conselho, não fez cessar os pagamentos que 

continuaram sendo efetuados ao núcleo de sustentação da Diretoria 

de Abastecimento.” 

 

Na verdade, o que se pode claramente perceber do 

depoimento é que Marcelo em nenhum momento se esquivou de sua 

responsabilidade, e sempre se manteve coerente com os seus relatos 

e depoimentos anteriores que refletem a realidade dos fatos: 

 
 
 
Depoimento de MARCELO ODEBRECHT (Evento 1328, Termo 2) 
Juiza Federal Substituta: -Essas reuniões que foram citadas aqui com o 
início da presidência para tratar de assuntos da Braskem e de outros 
assuntos de interesse do grupo o senhor se recorda de ter ido? 
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Marcelo Odebrecht: -Não, essas reuniões que foram citadas, esses acertos 
com o Paulo Roberto, Youssef. Janene, todos eles foram anteriores a eu 
assumir como presidente do conselho, então eu não tinha envolvimento 
nisso, isso inclusive eu acho que foi dito até pelo próprio, o meu 
antecessor no cargo, que era Pedro Novis, e acho que meu pai também já 
confirmou, ou o Alexandrino, eu alo tive envolvimento com isso porque 
foi anterior, acho que foi em 2006, 2007, o primeiro mandato do 
presidente do Lula. 
Juiza Federal Substituta: -Mas a partir do momento em que o senhor 
assumiu o senhor tinha ciência dos acertos que eram feitos nos contratos 
da Petrobrás e de outras.. 
Marcelo Odebrecht: -Ai tem que separar duas coisas, tem a construtora e 
a Braskem no caso especifico da construtora eu já tive a oportunidade 
de relatar, eu coloquei o seguinte, era sabido que havia loteamento nas 
diretorias da Petrobrás, então... E era de conhecimento de que algum 
tipo de contribuição politica se fazia a pedido dos diretores da 
Petrobrás, a pretexto de doação eleitoral ou não, mas isso era sabido 
por todos, inclusive, eu sempre digo, estava na mídia que os partidos 
loteavam os cargos da Petrobrás, eu não tinha conhecimento dos acertos, 
dos detalhes específicos, isso eu não tinha envolvimento. 
(...) 
Ministério Público Federal:- Senhor Marcelo, o senhor assumiu a 
presidência do grupo em agosto de 2008, é isso? 
Marcelo Odebrecht:- Não, como presidente do conselho da Braskem em agosto 
de 2008 e assumi como diretor presidente do grupo em janeiro de 2009. 
Ministério Público Federal:- Aqui nós temos quatro contratos em que são 
apontados crimes de corrupção, o Rnest/Conest em 10 de dezembro de 2009, 
Rnest/Conest UDA em 10 de dezembro de 2009 também, o outro era UGHT e 
UGH, consórcio Pipe Rack, em 02/09/2011, consórcio TUC/Comperj em 
27/12/2011, e também tem a questão como crime antecedente o contrato de 
Nafta em 24 de julho de 2009, então nesse período o senhor era o 
presidente do grupo? 
Marcelo Odebrecht:- Eu era o presidente do grupo. Em relação a esses 
contratos, eu queria... 
Ministério Público Federal:- Eu vou questioná-lo e depois o senhor faz 
os esclarecimentos. Quem eram os líderes empresariais que tratavam esses 
assuntos na Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:- Desses contratos... 
Ministério Público Federal:- Desses contratos da Rnest e Comperj. 
Marcelo Odebrecht:- Era o Márcio Faria. 
Ministério Público Federal:- E quem era Rogério Araújo? 
Marcelo Odebrecht:- Rogério Araújo era ligado ao Márcio Faria, era a 
pessoa dele que tinha relação com a Petrobrás. 
Ministério Público Federal: -Em relação ao contrato de Nafta quem eram 
os lideres empresariais da Braskem que tratavam desses assuntos? 
Marcelo Odebrecht: -Bom, a nafta sempre foi um tema presente na discussão 
da Braskem com a Petrobrás, então todos os LE's, então até 2008 foi José 
Carlos Grubisich, inclusive o acerto feito com Janene, Paulo Roberto e 
Youssef, foi conduzido, pelo que eu entendi, por José Carlos Grubisich 
depois assumiu o Bernardo que, digamos assim, o Bernardo Gradin, que 
herdou esse acerto e parece que honrou, e depois assumiu o Fadigas em 
2010, final de 2010, início de 2011, e foi Fadigas que parece que encerrou 
o contrato em algum momento. 
Ministério Público Federal: -Mas foi honrado durante todo o período? 
Marcelo Odebrecht: -Pelo que eu fui informado, era unia coisa que eu não 
me envolvia, mas parece que eu fui informado que foi honrado em todo o 
período, era um valor anual que era pago ao PP a pedido de Youssef. 
Ministério Público Federal:- O senhor relatou que tinha conhecimento que 
as diretorias da Petrobrás eram loteadas a partidos da base aliada do 
governo, é isso mesmo? 
Marcelo Odebrecht:- Tinha. 
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Ministério Público Federal:- A diretoria de abastecimento do PRC era 
vinculada a qual agremiação? 
Marcelo Odebrecht:- A diretoria de abastecimento, pelo que me foi 
informado, no início era só o PP, em algum momento, até porque começou 
a se tornar muito grande, parece que o PT e até parece que o PMDB, isso 
eu escutei, digamos assim, escutei dos meus executivos, e que o PT e o 
PMDB também começaram, digamos assim, a ter influência nessa diretoria 
e, portanto, exigir também contribuições a pretexto de doações políticas. 
Ministério Público Federal:- A diretoria de serviços era comandada por 
quem? 
Marcelo Odebrecht:- Essa eu sempre soube que seria o PT. 
Ministério Público Federal:- E o diretor? 
Marcelo Odebrecht:- Era o Duque. 
Ministério Público Federal:- A diretoria internacional na época Cerveró 
e do Zelada era vinculada a qual agremiação? 
Marcelo Odebrecht:- No caso da diretoria internacional eu sempre soube 
que era o PMDB. 
Ministério Público Federal:- O senhor, prestando depoimento anterior, 
juntado no evento 1293 – anexo 2, o senhor disse o seguinte, “Você não 
tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum tipo de 
pagamento a pretexto de doação eleitoral, como a maior parte disso vai 
pra caixa 2 você nunca sabe se o valor vai realmente para caixa 
eleitoral”, e o senhor esclareceu o seguinte quando questionado a 
respeito dessas indicações “A indicação política com certeza está lá 
para obter algum benefício político para alguém que indicou, e esse 
benefício político passa por uma contribuição ao projeto de campanha ou 
pelo menos a pretexto da campanha, agora se depois vai para a campanha 
ou não você nunca sabe, isso é pra toda indicação política que existe 
no governo, se alguém faz esforço para botar alguém lá é porque alguém 
vai se beneficiar politicamente daquela atuação”, o senhor confirma essas 
declarações? 
Marcelo Odebrecht:- Infelizmente essa era a realidade da época. 
Ministério Público Federal:- O senhor confirma essas declarações? 
Marcelo Odebrecht:- Sim. 
Ministério Público Federal:- Márcio Faria e Rogério Araújo eram as 
pessoas que transitavam na diretoria de abastecimento para esse fim de 
contribuições? 
Marcelo Odebrecht:- Em relação, veja bem, em relação aos contratos dele 
se tinha alguma demanda política em função da atuação deles seriam eles, 
mas se era uma atuação, se era uma coisa relativa à Braskem seria o LE 
da Braskem. 
Ministério Público Federal:- Que seriam os três que o senhor nominou? 
Marcelo Odebrecht:- Depende da fase. 
Ministério Público Federal:- Pode me repetir, por favor? 
Marcelo Odebrecht:- Era o José Carlos Grubisich até 2008, agosto de 
2008, porque eu assumi e o Bernardo assumiu junto, Bernardo até final 
de 2010, e a partir daí o Fadigas. 
Ministério Público Federal:- Na diretoria de serviços quem interagia? 
Marcelo Odebrecht:- A diretoria de serviços, se eu não me engano, era 
só a construtora, eu acho que aí no caso seria basicamente o Márcio e o 
Rogério. 
Ministério Público Federal: -Então o senhor confirma que o senhor tinha 
ciência que os seus lideres empresariais tinham que efetuar pagamentos 
no interesse do PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht: -Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu não sabia. 
Ministério Público Federal: -O senhor confirma que tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht: -Confirmo que eu tinha ciência. 
Ministério Público Federal:- O senhor relatou em depoimento anterior que 
existia uma relação tripé com o poder público, eu queria que o senhor 
explicasse, por favor? 
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Marcelo Odebrecht:- Não, a questão política é o seguinte, a relação pelo 
menos da Odebrecht com o poder público sempre se baseou num tripé que 
eu digo, o seguinte, primeiro a gente tinha que performar, a gente tinha 
que ser uma empresa cumpridora, e as autoridades, os políticos, as 
pessoas que tinham cargo gostavam da Odebrecht no sentido de que ela era 
uma empresa que cumpria o que prometia, executava as obras com qualidade, 
no prazo, no custo, e tudo mais, agora além disso tem a questão o 
seguinte, você tem que ter a confiança desse agente público, então você 
tem que performar, mas você tem que criar uma relação de confiança, e 
nós tínhamos várias pessoas que tinham relação de confiança com várias 
pessoas que foram cultivando ao longo do tempo e você mantinha, e o 
terceiro é o seguinte, não adianta nada você performar e ter a relação 
se na hora da campanha você não ajuda o cara a se eleger, então era o 
terceiro tripé que eu digo, que era a contribuição de campanha que no 
Brasil, pelo menos na época, grande parte era caixa 2. 
Ministério Público Federal:- Como que era decidido na Odebrecht o 
interesse da companhia em obter determinada obra na Petrobrás? Tipo 
quero participar da obra x, eu quero ganhar o contrato y, como que se 
decidia isso internamente na construtora? 
Marcelo Odebrecht:- Aí era uma decisão do... Aí não sei exatamente como 
o Márcio fazia isso, mas na verdade o que eu entendo, ele sempre me 
disse o seguinte, ele se reunia com os executivos dele e via as obras 
que a gente tinha mais condição de participar, e... 
Ministério Público Federal:- E isso chegava ao conselho, alguém dava 
opinião? 
Marcelo Odebrecht:- Na verdade, é o seguinte, o Márcio, a gente tinha 
um acompanhamento trimestral junto com a equipe dele, junto com a minha, 
e ele sinalizava sempre, isso não o Márcio, todos os LE’s da construtora 
sinalizavam qual era dentro do mercado que a gente chamava, então vai 
ter os slides de apresentação o que é mercado, e dentro do mercado o que 
eram as obras que estavam em concorrência nos próximos meses e também 
nos próximos anos, quais eram aquelas que seriam as prioridades dele, 
então se pegar a evolução sempre tinha, eles apontavam dentro daquele 
mercado visualizado quais eram as prioridades. 
Ministério Público Federal:- Aí eles passavam isso para o senhor? 
Marcelo Odebrecht:- Eles passavam. 
Ministério Público Federal:- E o senhor? 
Marcelo Odebrecht:- E aí a gente discutia, explicava, mas era uma reunião 
de acompanhamento trimestral. 
Ministério Público Federal:- Então existia uma participação, uma 
interação nessa definição? 
Marcelo Odebrecht:- Não, a definição era dele, a gente questionava, 
dialogava, mas isso a delegação era dele fazer, e mesmo era uma 
tentativa, ele dizia quais eram as obras que ele estava visualizando, 
obviamente que podia ter contribuição, principalmente do tipo “Olha, 
você tem equipe para isso?”, porque tinha a questão da demanda, então 
esse tipo de contribuição, mas não tinha nenhuma discussão nesse ponto 
ilícito, eu digo assim... 
Ministério Público Federal:- Não, não estou falando que é ilícito, eu 
só quero saber como era decidido internamente. 
Marcelo Odebrecht:- Não, a decisão era dele, a... 
Ministério Público Federal:- Mas ele levava ao senhor na reunião 
trimestral? 
Marcelo Odebrecht:- Não, não levava, ele apresentava para mim e pra 
minha equipe, a ilicitude estava, eu digo assim, no subterrâneo, se 
sabia que havia alguma coisa. 
(...) 
Ministério Público Federal:- Senhor Marcelo, no depoimento que o senhor 
prestou, que está juntado no evento 1293 – anexo 2, o senhor dizia o 
seguinte, “Todo edital tem dono, o que se costuma dizer em negócio de 
construção é o seguinte, quando o edital sai na praça é porque teve 
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alguma empresa com algum acesso maior a determinado cliente ou com 
influência maior que trabalha o edital para o edital vir mais a 
contento”, o senhor confirma as suas declarações? 
Marcelo Odebrecht:- Confirmo, mas isso não é muito Petrobrás não, eu 
estava falando mais da administração pública de um modo geral. 
Ministério Público Federal:- Mas os seus diretores tinham autonomia e o 
senhor tinha ciência de que eles de alguma forma faziam algum tipo de 
ajuste de mercado? 
Marcelo Odebrecht:- Não são meus diretores, eu vou explicar, é o 
seguinte, isso aí é 40 anos no setor de construção, então eu nem tinha 
nascido e isso já era realidade, quando tinha um edital, normalmente, 
até pela capacidade que tinha maior no privado do que no público há 
muito tempo, o que acontecia é o seguinte, normalmente alguém do setor 
privado que tinha relação com aquele cliente, e não necessariamente 
relação ilícita, às vezes uma colaboração proativa, lícita, legítima, 
ele ajudava, depois até agora que existe o PPI, agora até 
institucionalizou isso, porque a gente pode, o privado pode de uma 
maneira explícita ajudar a construção da obra, então alguém ajudava na 
elaboração do edital com um projeto de engenharia e, obviamente, o que 
ganhava com isso, ganhava uma condição diferenciada de conseguir 
apresentar uma proposta com o menor tempo possível, uma proposta mais 
adequada ao seu, então eu sempre soube, então é comum isso muito antes 
de eu me formar como engenheiro, a gente dizia isso, quando tem edital 
na praça alguém ajudou esse cliente a fazer um edital, então alguém está 
mais propício ou capacitado para ganhar aquela obra do que você que não 
está sabendo, então a gente dizia isso, se você ganhar aquela obra da 
qual você não ajudou o cliente quer dizer que você com certeza vai ter 
um custo maior do que aquele outro. 
Ministério Público Federal:- O senhor tinha ciência que... 
Marcelo Odebrecht:- Petrobrás, desculpe, mas, Petrobrás não é muito 
realidade disso porque a Petrobrás, assim como outras estatais, digamos 
assim, mais estruturadas, não faziam esse tipo de coisa, então a 
Petrobrás é a mais hermética do ponto de vista disso. 
Ministério Público Federal:- O senhor tinha ciência que os seus 
diretores, os seus LE’s, faziam ajustes de mercado com as outras empresas 
para obter obras na Petrobrás? 
Marcelo Odebrecht:- Realmente os ajustes de mercado, os detalhes não, 
eu sabia da questão da contribuição política, o que eu sabia era o 
seguinte, obviamente que tinham conversas de mercado, mas não 
necessariamente que... E o que é a conversa, o que é normal, porque eu 
também já fui engenheiro e já sei, o que é normal, você sinaliza ao 
mercado quais são suas prioridades, é que nem faz um pessoal de qualquer 
mercado, você sinaliza, é quem nem faz, por exemplo, no setor de capital 
intensivo você sinaliza que você vai fazer investimento, aí outro vai e 
não faz aquele investimento porque sabe que você vai fazer, então na 
verdade você sinaliza para o mercado quais são aquelas obras e aí o 
mercado informalmente vai se ajustando, agora o ponto... 
Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- ... Das práticas anticompetitivas... 
Ministério Público Federal:- Mas o senhor sabia que esse tipo de coisa 
ocorria, essa sinalização? 
Marcelo Odebrecht:- Não as práticas, não práticas anticompetitivas. 
Ministério Público Federal:- Sinalização de preferências, o senhor sabia 
que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- Não, esse tipo de coisa, de conversa de mercado e 
tudo, isso é normal em qualquer negócio. 
Ministério Público Federal:- Então o senhor sabia que isso ocorria? 
Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que alguma coisa ocorria, mas não o que 
ocorria, e se era ilícito ou não. 



 

251 
 

Ministério Público Federal:- O senhor falou que, embora o senhor não 
sabendo os detalhes, mas o senhor sabia que poderia esse tipo de conversa 
de mercado, de preferências? 
Marcelo Odebrecht:- Sabia que podia ter. 
Ministério Público Federal:- Sabia que poderia ter contribuições a 
pretexto das ações políticas dentro da Petrobrás... 
Marcelo Odebrecht:- Eu sabia que com certeza havia, não sabia que 
poderia, no caso de contribuição política eu sabia que meus... Agora não 
sabia... 
Ministério Público Federal:- E o senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 
Marcelo Odebrecht:- Hein? 
Ministério Público Federal:- O senhor não fez nada para cessar essas 
práticas? 
Marcelo Odebrecht:- Eu não fiz nada. Veja bem, primeiro vamos separar 
as duas coisas... 
Ministério Público Federal:- Não, eu estou perguntando... 
Marcelo Odebrecht:- Pensando em conduta de mercado eu não sabia de nada 
de ilícito em relação à conduta do mercado, o que sabia é que se tem, e 
essa questão de conduta de mercado é muito perigosa porque é difícil 
você saber, é uma zona cinza muitas das vezes, então só quem está no 
detalhe é que pode saber realmente se é anticompetitivo ou não, mas que 
todo negócio em todos os setores praticam alguma conduta de mercado 
praticam, na questão dos pagamentos aos políticos eu sabia que grande 
parte dos meus executivos, inclusive os executivos que lidavam com 
Petrobrás, faziam, sim, pagamentos a pretexto de doações políticas e que 
uma parte disso era caixa 2, e que no caso do Márcio, por exemplo, e do 
pessoal da Odebrecht eu sabia que eles tinham esse alinhamento com os 
diretores da Petrobrás, agora eu não sabia qual era o tipo de acerto.. 
Ministério Público Federal: -Mas o detalhe eu sei que o senhor não sabe, 
mas o senhor não fez parar essa politica dentro da companhia, a companhia 
do grupo? 
Marcelo Odebrecht: -A verdade é o que eu digo, é uma prática, 
infelizmente, nós sempre tivemos noção que essa era a questão, é errado, 
aqui estou reconhecendo, já confessou, mas infelizmente foi assim que 
eu entrei, foi assim que isso já existia há muito tempo antes de mim e 
realmente eu não fiz nada para mudar isso. 
Ministério Público Federal: -Ok. Nesse setor. 
Marcelo Odebrecht:- Doutor, eu posso só esclarecer aqui? 
Ministério Público Federal:- Pode. 
Marcelo Odebrecht:- Porque eu acho importante porque a denúncia menciona 
especificamente esses contratos, mas eu acho importante esclarecer o 
seguinte, tem um depoimento que já está juntado aos autos, que é, pode 
dizer, o depoimento de Márcio, o Márcio Faria, eu fiz até um cuidado, o 
seguinte, quando começou esse processo de depoimentos de colaboração eu 
até fiz questão de não ficar lendo ou assistindo muitos depoimentos dos 
meus executivos até para eu não me confundir, porque depois de três anos 
você chega a um ponto que você começa a confundir o que você sabia à 
época e o que você soube depois de ver os depoimentos, mas tem uns 
depoimentos de Márcio em que ele explica muito bem como era a questão... 
É esse aqui? Evento 624, termo 3... 
Defesa:- É dessa ação penal. 
Marcelo Odebrecht:- É dessa ação penal qual? 5054932-88.2016.404.7000, 
e tem o outro que é o evento 686, termo de transcrição o que? 2, que é 
da ação penal 5063130-17.2016.404.7000, esse depoimento... 
Ministério Público Federal:- Eu tenho conhecimento dos autos, doutor. 
Marcelo Odebrecht:- Pronto. Eu estou falando aqui até... Então, veja 
bem, nesse depoimento o Márcio deixa muito claro, eu acho até importante 
ler porque tem muito a ver com essa denúncia, que ele diz muito claro o 
seguinte, “E mais especificamente os contratos da Petrobrás com a área 
que era...”, ele está perguntando de propina... 
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Defesa:- O senhor vai ler o depoimento? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não... 
Juíza Federal Substituta:- Um trecho, não é? 
Marcelo Odebrecht:- Um trecho só. Aí o Ministério Público Federal 
pergunta assim “Em termo de colaboração número 4, que está juntado, o 
senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era 
destinada à casa e uma parte ao partido”, aí Márcio responde “Doutora, 
via de regra quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviços 
a gente pagava ao Barusco, e ele dizia inclusive, eu ouvi alguns dele, 
que a metade desse dinheiro era para o que ele chamava de casa e metade 
para o PT", o que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse e deixou 
bem claro é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de 
serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco 
dizia a ele como pagar, ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia 
para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido, o que o 
Barusco dizia é que metade ia para um e metade ia para outro, e num 
depoimento que teve, que eu já juntei aos autos e que é só da ação do 
Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou 
uma planilha inclusive desses três contratos onde ele detalha todos os 
pagamentos indevidos acertados e pagos para estes contratos, eu não 
conhecia essa planilha à época, não conhecia esses acertos, mas está lá, 
e ele diz claramente pra onde foi cada centavo acertado, então, o que 
eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses 
contratos não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa 
minha, foi através dessa questão do Barusco, mas isso nem meu executivo 
que pagou ao Barusco sabe se o Lula recebeu ou não, desses contratos. 
Eu vou juntar aos autos essa planilha também. 
Ministério Público Federal: -Mas vamos voltar só áquela questão, o senhor 
disse o seguinte, "Eu entrei na companhia, já existia pagamentos 
indevidos, eu cheguei lá continuavam os pagamentos indevidos, e eu como 
presidente do grupo não fiz nada para cessar o senhor confirma? 
Marcelo Odebrecht: -Eu confirmo o que está no meu relato, eu fui punido 
por isso, o que eu estou dizendo é o que está na denúncia. 
 
 

Quanto ao que alega na continuidade o MPF na página 264 

de que “A ciência e o envolvimento de MARCELO ODEBRECHT na 

continuidade dos pagamentos se extrai de várias provas 

colacionadas aos autos, a exemplo de e-mails trocados entre 

MARCELO ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO, MARCIO FARIA e CARLOS FADIGAS, 

em que tratam a respeito do contrato para fornecimento de nafta 

para a PETROBRAS por meio da BRASKEM, além de registros de visitas 

e agendamentos de reuniões com PAULO ROBERTO COSTA, SERGIO 

GABRIELII e BERNARDO GRANDIN para tratar do assunto (evento 1323, 

ANEXOS 174 a 176).” 

 

É importante retificar de que não existe nenhuma “prova 

colacionada” aos autos no sentido de envolver MARCELO na 

continuidade dos pagamentos a Paulo Roberto Costa. O citado e-

mail (e não e-mails) já foi devidamente explicado, deixando claro 

de que se trata de algo genuinamente lícito, sem relação com 
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qualquer ilicitude havida entre a Braskem e Petrobras). E que ao 

invés de registros de visitas e agendamentos de reuniões com Paulo 

Roberto Costa, Gabrielli e Bernardo Gradin) trata-se de uma única 

reunião totalmente lícita havida no contexto da negociação da 

fusão com a Quattor entre os 4 citados, dos quais dois – justamente 

os presidentes da Braskem e Petrobras – não foram nem denunciados 

e o 4º (Paulo Roberto Costa) já confirmou que nunca tratou de 

ilícitos com Marcelo. 

 

Por fim, é importante também ressaltar que este acerto 

com Paulo Roberto Costa não tem relação com objeto desta ação 

penal, já que como o próprio MPF confirma na pagina 259  “Os 

valores relativos à propina seriam divididos, sendo 60% destinados 

ao Partido Progressista – PP, 20% destinados ao pagamento de 

despesas operacionais (como a emissão de notas fiscais e outros 

documentos fraudados que embasariam a transação e ainda o 

pagamento de mensageiros), sendo os 20% restantes rateados entre 

PAULO ROBERTO COSTA (70%) e JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF (30%). 

Com o falecimento de JOSÉ JANENE, ALBERTO YOUSSEF passou a receber 

tal montante integralmente”. 

 

Ou seja, no caso destes valores não haveria relação com 

as vantagens recebidas por Lula. 

 

Não menos importante é citar o que o próprio MPF alega 

nas páginas 266 e 267 de suas Alegações Finais: 

 
“Foi assim que diante das condutas de LULA na adoção de atos de ofício 
do Grupo ODEBRECHT, que em contrapartida acertava com EMILIO ODEBRECHT 
valores destinados ao Partido dos Trabalhadores, inclusive em anos não 
eleitorais (vide item 3.4.5 desta peça), que foi possível o 
desenvolvimento, crescimento e consolidação da BRASKEM. 
Parte de tais valores que eram gerenciados por MARCELO ODEBRECHT e 
ANTONIO PALOCCI eram reservados a LULA, tendo MARCELO ODEBRECHT separado 
R$ 15 milhões de reais em razão de acertos entre EMILIO ODEBRECHT e 
LULA, que seriam aplicados no contexto do Sítio de Atibaia”24 
 
(...) 
 
Em consequência, com a prática de crimes de corrupção ativa e passiva 
em benefício do núcleo de sustentação da Diretoria de Abastecimento, no 
interesse de LULA, o qual atuou fortemente em prol dos interesses de 
                                                        
24 Importante ressaltar que este fato relevantíssimo foi elucidado e 
corroborado por Marcelo nos autos desta ação penal. 
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EMILÍO ODEBRECHT para não reestatizar o setor, a BRASKEM obteve junto a 
PETROBRAS a celebração de contrato de longo prazo para fornecimento de 
nafta. 
 

Ou seja, o próprio MPF deixa claro que no máximo caberia 

a Marcelo o crime de operacionalizar o exaurimento (ou mesmo a 

lavagem de dinheiro) no contexto da Planilha Italiano, do crime 

de corrupção praticado por Emilio, que além de líder de Marcelo, 

é quem fazia as tratativas com Lula. 

 
 

17) Por fim, como mais uma prova inconteste da efetividade de Marcelo 
em elucidar e corroborar os fatos desta ação penal é importante mencionar 
os vários e-mails juntados por Marcelo sobre o Sítio de Atibaia, bem 
como trechos dos depoimentos de Marcelo que foram inseridos nas Páginas 
295 a 302 das alegações finais do MPF para corroborar o depoimento dos 
demais colaboradores da Odebrecht25, vinculando o Sítio definitivamente 
a Lula. 
 

Juíza Federal Substituta:- Especificamente em relação à 
reforma do sítio de Atibaia, a partir de que momento o senhor soube 
dessa questão? 

Marcelo Odebrecht:- Eu soube em algum momento, a obra já 
estava em andamento, deve ter sido lá para final de dezembro, em algum 
momento eu soube, eu não sei se por Alexandrino, pelo meu próprio pai 
ou por alguém que eu me encontrei, em algum momento eu soube, no início 
eu inclusive reagi, fui contra por duas razões específicas, eu até 
reclamei porque primeiro eu achava que era uma exposição desnecessária 
porque seria até então, fora a questão que eu já sabia que havia, que 
eu também tinha me posicionado contra, mas que era uma coisa bem antiga, 
que era o assunto, eu até já protocolei um e-mail, que era o assunto do 
irmão, o apoio ao irmão, mas pelo que eu soube era uma coisa bem antiga, 
fora... E que foi renovado, chegou um momento eu acho que acabou, fora 
essa questão seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa 
pessoal para o presidente Lula, até então, por exemplo, tinha tido o 
caso do terreno do instituto, o terreno do instituto bem ou mal era para 
o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele, e quando eu vi lá, 
eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra, quer dizer, a 
dificuldade de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era 
enorme, outra coisa, que aí é uma coisa mais pragmática, eu tinha uma 
discussão com o meu pai que o alinhamento que eu tinha com ele era de 
que tentasse todo acordo que ele fizesse com o Lula passar pelo contexto 
da planilha Italiano, quer dizer, a conta corrente que eu tinha com o 
Palocci, para que a gente não pagasse duas vezes... 

(...) 
 
Marcelo Odebrecht:- Então o primeiro e-mail que eu achei sobre o sítio 
é de um ou dois dias antes da reunião, que é o Alexandrino me atualizando, 
quer dizer, eu na verdade falei para Alexandrino sobre um assunto, que 
eu estava perguntando sobre um jantar, eu acho, e aí Alexandrino me 

                                                        
25 Ainda que o MPF não tenha feito referência ao fato de que os e-mails 
foram identificados por Marcelo em seu computador por iniciativa própria 
e juntado aos autos desta ação penal. 
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atualizou, eu perguntei “É sítio?”, aí ele me atualizou, me disse que 
estaria pronto dia 15, eu nem sabia à época a data, depois ele até me 
mandou umas fotos, eu não achei as fotos, mas tenho o e-mail vazio, mas 
são as fotos eu não achei, mas ele mandou as fotos, eu até disse “Olha, 
esse negócio não vai acabar dia 15”, quando eu olhei as fotos eu até 
falei “A piscina está... Não vai acabar”, ele me garantiu que ia acabar 
dia 15, para que meu pai pudesse atualizar Lula nessa reunião do dia 30. 
No final do ano tanto eu como meu pai passamos na Bahia, a gente sempre 
passava na Bahia, e tem um e-mail também que eu protocolei, eu devo ter 
conversado com meu pai sobre a agenda que nós teríamos em conjunto com 
Lula e com Dilma, eu botei esse e-mail, e nesse e-mail fica claro, e aí 
eu devo ter anotado a agenda, ele falou, a gente alinhou, eu devo ter 
escrito a agenda e eu passei a agenda para a secretária dele e para a 
minha, não sei se a versão final acabou sendo aquela, mas aquele foi... 
Aquela conversa, mas refletiu a conversa que eu tive com o meu pai, o 
alinhamento prévio, mandei para a secretária dele. E nessa agenda tem 
os pontos que ele deve falar com Lula, entre eles tem o sítio, aí é só 
ele e Lula. Eu me lembro, eu tenho certo na cabeça que o assunto do 
sítio foi conversado com Lula.  Agora eu não me lembro se foi meu pai 
que me disse depois da reunião, que ele falou... 
Juíza Federal Substituta:- O não participou da reunião? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu participei da reunião, só que eu não me 
lembro, só que teve um momento da reunião que meu pai se afastou, se 
afastou para conversar com o presidente Lula e eu fiquei com a presidente 
Dilma, então eu não me lembro se esse assunto sítio foi no momento em 
que estávamos nós presentes ou nesse momento em que meu pai se afastou, 
mas eu me lembro, que seja eu que tenha participado, que seja meu pai 
me dito, esse assunto foi tratado e ele... 
Juíza Federal Substituta:- Ele tinha ciência? 
Marcelo Odebrecht:- Ele tinha ciência, foi dito... 
Juíza Federal Substituta:- Que a reforma estava sendo custeada em parte 
pela Odebrecht? 
Marcelo Odebrecht:- Tinha, com certeza. E, olha, ele sabia que tinha, 
eu não escutei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para 
mim, que ele sabia que estava sendo custeado, e dentro de casa todos nós 
entendíamos que aquele sítio era de Lula, quer dizer, soube de outra... 
 
 

 
 

Concluindo, MARCELO ODEBRECHT foi fundamental para 

elucidar e corroborar fatos relevantes relacionados à presente 

ação penal (mais que qualquer outro colaborador) e o fato de que 

alguns pontos por ele elucidados e corroborados não se enquadrem 

naquilo que incialmente supôs o MPF não pode prejudicar a 

avaliação de sua efetividade por esse MM. Juízo. Ainda mais porque 

após um ciclo de 4 ações penais de alta relevância junto a esse 

juízo, envolvendo ANTONIO PALOCCI e JOÃO SANTANA (que se tornaram 

colaboradores da Justiça após a colaboração de Marcelo 

Odebrevcht), ALDEMIR BENDINE (único ex-presidente da Petrobras e 

Banco do Brasil denunciado/sentenciado) e o ex-presidente da 

República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o Colaborador Marcelo 

Odebrecht merece avaliação por parte deste juízo quanto à 
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concessão de uma redução expressiva de sua pena por conta da 

relevância e efetividade de sua colaboração, inclusive com muitos 

fatos e provas de corroboração novas e fundamentais para essas já 

citadas e outras ações penais (as recentes referentes ao Refis da 

Crise e à 56ª Fase da Lava Jato) e que vão muito além da sua 

responsabilidade direta. 

 
 
 

V - CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE A ADEQUAÇÃO JURÍDICA DA 
IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA 

 

Como visto, os relatos que compõem o acordo de 

colaboração premiada de MARCELO ODEBRECHT explicitam a existência 

de um acordo geral feito em 2008 com ANTONIO PALOCCI, o qual nunca 

envolveu explicitamente os fatos que são objeto desta denúncia 

(a. contratos com a Petrobras, à exceção do pedido de propina 

negado pelo colaborador e que teve o suporte de Palocci relativo 

ao tema das sondas, objeto da condenação na ação penal nº 5054932-

88.2016.404.7000, e b. reformas do Sítio de Atibaia/SP, à exceção 

de estar implicitamente enquadrado naquele débito não especificado 

de R$ 15 milhões acordado entre Palocci e o colaborador, para 

despesas de Lula acertadas entre Lula e Emilio). 

 

A existência desta negociação geral de valores entre 

o Colaborador MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, com a abertura 

de uma “conta-corrente” em que pessoas poderiam sacar em nome do 

PARTIDO DOS TRABALHADORES restou plenamente comprovada. 

 

Este acordo foi inclusive utilizado como argumento 

para negar a solicitação de outras vantagens indevidas, conforme 

o Colaborador relatou e corroborou no âmbito dos Anexos 4.1.2, 

4.1.4 e 17 de seu acordo. Os possíveis benefícios obtidos pelo 

GRUPO ODEBRECHT nos mais variados casos decorrem deste crime de 

corrupção ativa já esclarecido e detalhado pelo Colaborador 

MARCELO ODEBRECHT no Anexo 4 e no Anexo 6 (já na sua continuidade 

com GUIDO MANTEGA). 
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Portanto, em relação aos fatos que são objeto da 

presente ação penal (i) caso possam ser enquadrados no débito de 

15 milhões acertado genericamente com Palocci, constituem, para o 

Colaborador, meros exaurimentos (pagamentos) do delito de 

corrupção ativa praticado anteriormente (acordo geral feito em 

2008 com ANTONIO PALOCCI); e (ii) só poderiam servir eventualmente 

para caracterizar crime de corrupção passiva por parte do agente 

público que foi beneficiário das vantagens indevidas, mas não 

configuram, quanto ao Colaborador qualquer, outro ilícito penal. 

 

Insista-se: o acordo geral com ANTONIO PALOCCI, por 

si só, é que configura o crime de corrupção ativa e é objeto do 

acordo de colaboração premiada firmado entre MARCELO ODEBRECHT e 

a Procuradoria Geral da República e inclusive já foi objeto de 

condenação específica em sentença proferida por esse MM. Juízo 

nos autos da ação penal nº 5054932-88.2016.404.7000: 

 

280. O Grupo Odebrecht mantinha uma conta corrente 

informal de acertos financeiros com agentes políticos 

do Partido dos Trabalhadores. Parte dos acertos teria 

por causa contrapartidas específicas, especificamente 

benesses legislativas ou em contratos públicos 

dirigidos ao Grupo Odebrecht. Parte dos acertos tinha 

por causa uma expectativa geral de manter um bom 

relacionamento com o Governo Federal e o Partido dos 

Trabalhadores. A planilha "Posição Programa Especial 

Italiano" representava tal conta corrente. Era ela 

administrada pelo Presidente do Grupo Odebrecht, 

Marcelo Bahia Odebrecht. Os lançamentos ali constantes 

a título de "Feira" representavam repasses, efetuados 

pelo Setor de Operações Estruturadas, em favor de Mônica 

Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho 

por solicitação de agentes do Partido dos 

Trabalhadores. O acusado Antônio Palocci Filho era um 

dos três principais interlocutores do Grupo Odebrecht 

na administração dos recursos constantes na aludida 

planilha e era identificado como "Italiano" ou 

"Itália". Nessa atividades, Antônio Palocci Filho teria 

contado com o auxílio de Branislav Kontic, seu assessor 

de confiança. 
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Confira-se, a propósito, o dispositivo da sentença 

em referência, no qual consta expressamente a condenação pela 

“conta corrente geral de propinas entre o Grupo Odebrecht e o 

Partido dos Trabalhadores”: 

 

810. Condeno Marcelo Bahia Odebrecht: 

a) por um crime de corrupção ativa do art. 333 do CP, 

com a causa de aumento na forma do parágrafo único do 

mesmo artigo, no contrato de construção das sondas entre 

Sete Brasil e o Estaleiro Enseada do Paraguaçu combinado 
com a conta corrente geral de propinas entre o Grupo 
Odebrecht e o Partido dos Trabalhadores; e 

 

 

A contribuição do colaborador é relevantíssima e 

elucidou os fatos de forma eficaz, sendo que inclusive os 

“créditos” feitos na “Planilha Italiano” no contexto do mencionado 

acordo geral (contrapartidas específicas e alocações internas), 

para além da condenação acima referida, também já são objeto de 

apurações autônomas em outros órgãos de persecução. 

 

Portanto, algumas observações quanto ao correto 

momento consumativo do delito de corrupção ativa e as imputações 

formuladas nos presentes autos precisam ser feitas. Isso porque 

os fatos que vêm sendo apontados pelo MPF como supostamente 

configuradores de crimes autônomos de corrupção ativa ou mesmo do 

tipo penal de lavagem de dinheiro (os “usos” ou “débitos” da 

“Planilha Italiano”, mediante diversas transferências ou 

pagamentos que não eram definidos ou controlados nos seus detalhes 

por MARCELO ODEBRECHT), na verdade, não passam de meros 

exaurimentos de um único crime de corrupção ativa e, portanto, em 

relação ao Colaborador, poderiam importar tão somente para a 

aferição das conseqüências jurídicas do delito, mas não para a 

sua tipificação autônoma. 
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No direito brasileiro a relação de bilateralidade 

entre corrupção ativa e corrupção passiva não é perfeita. Vale 

dizer, a prática de um não implica necessariamente a prática do 

outro, nem sempre uma corrupção passiva virá acompanhada de uma 

corrupção ativa. 

 

No ponto, pede-se vênia para colacionar um notável 

e sempre lembrado precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

da Relatoria do Desembargador ACÁCIO REBOUÇAS (RT 437/322), em 

que tal matéria recebeu tratamento verdadeiramente adequado, como 

destacado por RUI STOCO em obra especializada. É ler-se: 

"Excluída, no Direito brasileiro, a bilateralidade da 
corrupção, mister se faz apurar, para a responsabilização do 
extraneus, de quem teria partido a iniciativa do ataque ao bem 
jurídico, ou seja, da mercancia da função pública." (Rui Stoco, 
in Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 7ª edição, 
pág. 4027) 

Confira-se, ainda, Nelson Hungria26, primus inter 

pares no círculo dos penalistas brasileiros, que ao tratar do 

crime de corrupção passiva dá a exata dimensão da quaestio juris: 

Modernamente, da disciplina jurídico-penal de tal crime, 
apresentam-se dois sistemas: ou se enfeixam a corrupção passiva 
e ativa numa unidade complexa (crime bilateral de concurso 
necessário), condicionando-se o respectivo summatum opus à 
convergência de acordo de vontades entre o intraneus 
(corrompido) e o extraneus (corruptor); ou se incriminam 
separadamente as duas espécies, de tal modo que a consumação 
de qualquer delas não fica, irrestritamente, na dependência de 
consumação da outra (ou seja, do encontro de vontades). Êste 
último critério é o que foi adotado pelo nosso Código. 

 

Nessa orientação, os verbos nucleares dos tipos 

penais da corrupção ativa e passiva não possuem fina 

correspondência; tampouco os elementos descritivos se repetem. 

Confira-se a legislação brasileira: 

                                                        
26 Comentários ao Código Penal, vol.9º, Editora Revista Forense, Rio de 
Janeiro, 1959, pág. 367) 
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Corrupção Ativa 

Art. 333. Oferecer ou 
prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de 
ofício. 

Corrupção Passiva 

Art. 317. Solicitar ou 
receber, para si ou para 
outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal 
vantagem. 

 

Os núcleos ativos “oferecer” e “prometer” tem 

correspondência simétrica com o passivo “aceitar”. Entretanto, os 

verbos solicitar e receber não possuem a mesma correspondência 

daqueles do art. 333, CP.  

Tabela de correspondência 
(crimes de corrupção) 

Corrupção Ativa 

 

Corrupção Passiva 

 
Oferecer e prometer Aceitar 

? Solicitar e receber 

 

Além disso, a solicitação de um funcionário 

público pode não ser aceita pelo particular. Nessa situação se 

configura a corrupção passiva, mas não a corrupção ativa. Eis a 

primeira assimetria entre os tipos de corrupção ativa e passiva e 

que demonstra que pelo Código Penal brasileiro, não são crimes 

perfeitamente bilaterais. 
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Veja-se também que “dar”, “pagar” ou “repassar”, 

possíveis correspondentes simétricos de receber do art. 317 do 

CP, não estão previstos no art. 333. Qualquer pretensão de se 

punir o agente por estes comportamentos esbarrará no mandamento 

fundamental de respeito à legalidade, princípio da taxatividade 

da lei penal (nullum crimen nulla poena sine lege certa); art. 

5º, XXXIX da Constituição Federal e art. 1º do Código Penal. 

Ademais, é preciso estar configurado também o 

especial fim de agir exigido pelo delito de corrupção ativa: deve 

o agente cometer o crime para determinar o funcionário público a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Sem o preenchimento 

destes elementos de motivação não há corrupção ativa possível, 

embora pela dicção do art. 317 do CP àquele que receba uma vantagem 

desmotivada ilegal possa, em tese, ser autor de corrupção passiva. 

Os fatos acidentais, não descritos no tipo penal, 

como modo de execução e consequências do crime, influenciam apenas 

na aplicação da pena. E só! Não podem ser classificados como 

configuradores de novos crimes! 

Justamente por esse motivo, consagrou-se na 

jurisprudência o entendimento de que a consumação do delito de 

corrupção ativa independe do efetivo pagamento da vantagem 

indevida. 

Nesse exato sentido é o entendimento do egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 

“PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA.  

 
1. A corrupção ativa é um crime formal, ou seja, 

em que a consumação acontece com o simples oferecimento 
da vantagem indevida. Portanto, a efetiva entrega da 
vantagem é mero exaurimento do crime já consumado. [...].  

 
(TRF4, ACR 5003014-14.2013.404.7012, Oitava 

Turma, Relator p/ Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado 
aos autos em 15/06/2015) 

 
 

O momento consumativo do crime de corrupção ativa 

está justamente no comportamento que estabelece a oferta ou a 
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promessa; o tipo objetivo realiza-se antes mesmo de qualquer 

“acordo” ou “contrato”; realiza-se, na realidade, nas 

manifestações pessoais anteriores às tratativas que estabelecem o 

papel de cada uma das partes corruptora e corrompida. 

 

Como ensina NELSON HUNGRIA: 

“Como a corrução passiva já se entende consumada 
até mesmo na hipótese de simples solicitação, por parte 
do intraneus, da vantagem indevida, ainda que não seja 
atendida pelo extraneus, assim também a corrução ativa 
se considera consumada com a simples oferta ou promessa 
da vantagem indevida por parte do extraneus, pouco 
importando que o intraneus a recuse”27. 

 
 

Os fatos que se protraem no tempo para o 

“adimplemento” do ajuste delituoso constituem questões acidentais 

ao tipo objetivo; são pós-fatos co-punidos28, simples exaurimentos 

sem possibilidade de punição autônoma. Obviamente importarão para 

a dosimetria de pena e são punidos conjuntamente como especiais 

consequências ou modos de execução do crime. 

 

Nesse sentido, a pretensão acusatória encontra 

óbice na vedação do bis in idem em matéria penal. Como se sabe o 

pagamento da corrupção é mero exaurimento do crime; já que os 

delitos de corrupção se consumam com o simples 

oferecimento/promessa/aceitação. Trata-se, pois, de um elemento 

acidental que não importa à consumação; e os fatos acidentais – 

não descritos no tipo legal – não mudam a tipificação; quando 

muito influenciam na aplicação da pena. 

 

Isso significa que não se pode dizer que o puro 

repasse de valores seja ele próprio uma outra ação autônoma de 

corrupção ativa ou de lavagem de dinheiro (não obstante possa ser 

considerado corrupção passiva); ainda que os valores sejam ilegais 

                                                        
27  HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, vol. IX, 2a. ed., Editora 
Forense, Rio de Janeiro, 1959, p. 429. 
 
28  "O antefato e o pós-fato co-punidos estão, geralmente, em relação 
de consunção com o fato principal: são punidos em conjunto com o fato 
principal." CIRINO DOS SANTOS, Direito Penal. Parte Geral, 3a. ed., 
Editora Lumen Juris, Curitiba, 2008, p. 429. 
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e destinados para um terceiro que não os solicitou, mas recebeu 

como mero exaurimento do crime de corrupção ativa ajustado com 

outra pessoa. 

 

Desse modo, se houve um (um único!) grande ajuste, 

ainda que não escrito, ainda que tácito, então houve a consumação 

do crime de corrupção ativa uma única vez (em relação ao qual já 

foi proferida sentença condenatória na ação penal nº 5054932-

88.2016.404.7000, pela “conta corrente geral de propinas entre o 

Grupo Odebrecht29 e o Partido dos Trabalhadores”), não importando 

quantas sejam as facilidades ilicitamente vendidas, ou quantas 

sejam as remessas de dinheiro, ou quantos sejam os atos de ofício 

praticados, omitidos ou retardados. 

 

Outro não é o entendimento do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região: 

 

“Tanto a corrupção ativa quanto a passiva consumam-se 
instantaneamente, com a primeira oferta ou promessa de vantagem 
indevida ao funcionário público e com a primeira solicitação 
ou recebimento da vantagem, não havendo falar em continuidade 
do suborno que deu causa à série subsequente dos crimes de 
sonegação fiscal”. 

 
(TRF4, 1ª Turma, ACR-97.04.71851-9/PR, rel. Des. 

Federal AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI. ac. un. 17.08.1999, DJU 
15.09.1999, p. 637). 

 

 

Conforme foi cabalmente demonstrado nos autos, os 

contornos do “contrato criminoso” entre Marcelo e Palocci foram 

estabelecidos previamente, em tempo passado, e nunca dependeram 

para sua efetivação da celebração de contratos com a PETROBRAS. 

As destinações (pagamentos) dos valores creditados não pode ser 

tido por uma nova corrupção ativa, mas apenas corrupção passiva 

daquele que recebeu. 

 

                                                        
29 Ressalte-se que se trata da conta geral fruto da relação entre Marcelo, 
Palocci e Guido (e não outras eventuais contas-correntes com o PT de 
responsabilidade de outros executivos da Odebrecht e sem o envolvimento 
de Marcelo)  
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Nesse sentido, vide, por exemplo, os seguintes 

trechos do interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal 

conexa referente ao Instituto Lula, esclarecendo perguntas do MPF: 

 

Ministério Público Federal:- Pois não. No termo de colaboração número 
3, o senhor já referiu aqui, mas eu gostaria que ficasse claro para o 
Ministério Público, o senhor disse que "é importante ver que os 
créditos..." no que se refere à planilha "...não têm necessariamente um 
vínculo direto com os pagamentos, fontes e usos não têm vínculos 
diretos", o senhor confirma isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Confirmo, é aquilo que eu falei, quer dizer, 
os créditos eram acertados com aqueles (inaudível) contrapartida 
específicos, os três foram alocações internas, fruto de uma agenda mais 
ampla, os desembolsos e saques não tinham nada a ver com créditos, então 
eu estou aqui defendendo porque não se pode aqui dizer, por exemplo, um 
político recebeu dinheiro da planilha ele não necessariamente sabe da 
planilha, sabe qual foi a fonte, ele foi no Palocci, Palocci pediu para 
mim e eu autorizei, é porque aqui a gente tem que ser justo, por exemplo, 
eu até me esqueci, era um ponto em que eu queria ser justo, é o seguinte, 
o Prosub, que eu falei muito, o Prosub foi uma alocação interna minha, 
por que eu digo isso? Eu acho que a operação Lava Jato tem um peso 
público muito grande, então, por exemplo, o Prosub, eu quero afirmar, 
não foi um acerto de propina vinculado ao Prosub, eu digo isso para 
fazer justiça inclusive à Marinha do Brasil pela seriedade e competência 
dela, quer dizer, não houve nenhum acerto que eu saiba de propina 
envolvendo o Prosub, o que houve, sim, foi uma alocação interna minha 
(inaudível), sei que houve até um pagamento com um consultor a pedido 
do nosso parceiro, mas que não tinha a ver com a Marinha do Brasil, eu 
digo isso porque às vezes, por que eu quero descasar o crédito do saque? 
Quem recebeu saque pode ter referido em caixa 2 e tudo, mas não 
necessariamente ele sabia como se originou o crédito, diferentemente por 
exemplo de Lula, que sabia, até porque Paulo Bernardo, por exemplo, foi 
orientação dele para conversar comigo sobre assuntos da linha de crédito, 
por exemplo, quando o Paulo Bernardo também pediu assunto para a mulher 
dele lógico que ele sabia porque ele tinha... Então tinha alguns saques 
que a pessoa sabia a ilicitude da origem, mas tinha várias pessoas que 
recebiam o saque que não sabiam da ilicitude da origem. 

Ministério Público Federal:- Mas não estavam necessariamente ligados 
àquela fonte, porque era uma agenda ampla, é isso? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, é isso que eu digo... 

Ministério Público Federal:- Porque era uma agenda ampla? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- É, teve dois créditos de contrapartida 
específica e três que eram frutos de uma agenda geral de alocação 
interna, os saques não têm nada a ver com os créditos, eles são 
exaurimentos, digamos assim, como o pessoal costuma dizer. 

Ministério Público Federal:- E os primeiros 18 milhões sequer tinham 
fonte? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sequer tinham fonte, mas já estava acertado 
que ia se descontar do valor que acertasse no futuro, então, no meu modo 
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de ver, pode ter ilicitude eleitoral, mas a ilicitude está mais na fonte 
do que no uso, a menos que quem usou sabe, como era o caso, por exemplo, 
do Amigo, quer dizer, Lula, que sabia que eu estava usando recurso de 
um provisionamento feito com fonte ilícita. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Senhor Marcelo, por favor, eu queria só que 
o senhor esclarecesse um aspecto, no início, quando o senhor estava 
respondendo ao doutor Moro, o senhor disse em relação à planilha Italiano 
que os valores foram utilizados para compra do terreno e depois 
retornado, aí o senhor disse assim “O dinheiro não era meu, não 
interessava se voltava”, o que o senhor quis dizer com “Esse dinheiro 
não era meu”? 

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu quis dizer o seguinte, na verdade a partir 
do momento em que eu acertava com eles o crédito eu guardava, mas não 
era mais meu, era deles, como eles gastariam isso era problema deles, 
eu quero dizer o seguinte, a partir do momento em que eles me autorizaram 
a gastar 12 milhões no terreno se por acaso a gente não tivesse vendido 
o terreno eu não estornaria de volta, o problema não era meu, eles que 
gastaram 12 milhões, eu quero dizer o seguinte, na minha lógica eu tinha 
feito, a conta ficava comigo, mas era deles, eu apenas... É que a 
orientação do meu pai era "gaste aos poucos", por quê? Uma das maneiras 
inclusive de você manter a relação é a pessoa saber que você está com o 
dinheiro dela, quer dizer, isso nunca foi falado assim, mas obviamente 
se ele tem comigo um crédito enorme de certo modo ele vai me receber com 
mais cuidado do que receberia a outro, então o fato de eu ter prometido 
um crédito e estar comigo, mas era dele, na minha cabeça ele gastava 
como ele queria, entendeu? 

 

Assim, na medida em que (i) MARCELO ODEBRECHT já 

foi condenado em decorrência do acordo geral com ANTONIO PALOCCI 

consubstanciado na “Planilha Italiano” (“a conta corrente geral 

de propinas entre o Grupo Odebrecht30 e o Partido dos 

Trabalhadores”, a que se referiu esse MM. Juízo na sentença da 

Ação Penal nº 5054932-88.2016.404.7000) e que (ii) os fatos 

apontados pela denúncia do MPF como supostamente configuradores 

do crimes autônomos de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro 

(que podem estar implicitamente incluídos naquele débito de R$ 15 

milhões acertado com Palocci), em realidade, não passariam de 

meros exaurimentos do crime de corrupção ativa já sentenciado, 

então, embora o Colaborador reconheça a existência dos fatos e 

sua veracidade, as imputações a título de novas corrupções  

ativas, sob o prisma estritamente jurídico, não podem prosperar. 

                                                        
30 Ressalte-se que se trata da conta geral fruto da relação entre Marcelo, 
Palocci e Guido (e não outras eventuais contas-correntes com o PT de 
responsabilidade de outros executivos da Odebrecht e sem o envolvimento 
de Marcelo)  
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Assim, requer seja julgada improcedente, neste ponto específico, 

a pretensão acusatória movida em face de MARCELO ODEBRECHT. 

 

Todavia, caso não seja esse o entendimento de 

Vossa Excelência, mas considerando que, conforme visto acima, cada 

um dos créditos da “Planilha Italiano” (ou seja, as “fontes” dos 

pagamentos realizados a pedido de PALOCCI e MANTEGA) já são objeto 

de apurações específicas em outras instâncias e procedimentos 

(Inquéritos 4342, 4437, 4430, 4462 e 4075 do STF e IPL 189/2017-

SR/DPF/SP), havendo risco de eventual conflito de competência e 

até mesmo da ocorrência de litispendência, subsidiariamente, com 

o intuito de preservar, de forma integral, a efetividade do acordo 

de MARCELO ODEBRECHT, bem como a completa integral elucidação e 

apuração dos fatos e pagamentos a eles relacionados, dada 

inclusive a complexidade e abrangência da colaboração prestada, 

requer a suspensão do feito em relação a MARCELO ODEBRECHT, na 

forma dos arts. 92 e 93 do CPP. 

 

 

 

VI - CONSIDERAÇÕES SOBRE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE 
PERDIMENTO E EFEITOS DA CONDENAÇÃO ANTE A CELEBRAÇÃO DE ACORDO 

COM O ESTADO 
 

Dentre os pedidos veiculados nas alegações 

finais do órgão acusatório constam: o) “a decretação do perdimento 

do produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente, incluindo 

aí os numerários bloqueados”; p) “sem prejuízo do disposto nas 

alíneas anteriores, também se requer, o arbitramento cumulativo 

do dano mínimo, solidariamente, porém, proporcionalmente à 

participação de cada denunciado nos fatos, a ser revertido em 

favor da Petrobras, com base no art. 387, caput e IV, do CPP”; e, 

q) “perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores 

relacionados, direta o indiretamente, à prática dos crimes de 

lavagem de ativos”.  

Necessário ressaltar, porém, que estes pedidos 

não podem nem devem ser estendidos à condenação do ora colaborador 

MARCELO ODEBRECHT – que tem regras próprias relativas ao 
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ressarcimento e indenização, cláusulas já ajustadas no acordo de 

colaboração celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 

homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

VII - CONSIDERAÇÕES A AMPLITUDE E RELEVÂNCIA DA EFETIVIDADE DA 
COLABORAÇÃO DE MARCELO 

 

Considerando toda a colaboração exposta nos 

tópicos anteriores, bem como pelo fato de se tratar já da 5ª ação 

penal a que Marcelo responde na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR 

(a 4ª após a celebração de acordo de colaboração) o colaborador 

estima que esse MM. Juízo é que melhor pode aferir a efetividade 

e relevância da colaboração de forma ampla, inclusive para que 

possa conceder benefícios de redução de pena não incialmente 

previstos no acordo. 

Isso porque o artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, ao 

regular o instituto da colaboração premiada, estabeleceu os 

critérios para aferição da efetividade e qualidade da colaboração 

com vistas à concessão de benefícios ao colaborador e previu 

expressamente que “o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 

delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a 

manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou 

representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 

colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 

proposta inicial”. 

Nesse sentido, sentenças anteriormente proferidas 

por esse MM. Juízo em relação a Marcelo Odebrecht (5035263-

15.2017.4.04.7000 e 5054932-88.2016.4.04.7000) já previram 

possibilidade de aferição da efetividade de sua colaboração e da 

concessão de benefícios em um aspecto mais amplo do aquele 

restrito aos casos específicos, o que, conforme visto, é possível 

no âmbito da presente ação penal: 
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A efetividade da colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht não 
se discute. Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para 
Justiça criminal de um grande esquema criminoso. Embora parte 
significativa de suas declarações demande ainda corroboração, já houve 
confirmação pelo menos parcial do declarado. 

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação 
penal. 

Além disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento de 
R$ 73.399.314,07 como multa indenizatória, o que garantirá a recuperação 
pelo menos parcial dos recursos públicos desviados, em favor da vítima, 
a Petrobras. 

Não cabe, porém, perdão judicial. A efetividade da 
colaboração não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo 
presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº 
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos 
crimes praticados por Marcelo Bahia Odebrecht, não cabe perdão judicial. 

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração 
premiada. 

Observo que há alguma dificuldade para concessão do 
benefício decorrente do acordo, uma vez que Marcelo Bahia Odebrecht 
responde a outras ações penais, inclusive já tendo sido condenado em 
duas, com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia 
unificação de todas as penas. 

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com 
os outros processos (se neles houver condenações), não ultrapassarão o 
total de trinta anos de reclusão 

 

De fato, a amplitude da colaboração de Marcelo 

Odebrecht, notadamente a partir do acesso a seu computador, 

possibilita essa aferição. Desde as tratativas do acordo de 

colaboração o Colaborador sempre manifestou a importância de 

acessar o conteúdo de seu notebook que se encontrava aprendido 

pela Polícia Federal desde o dia 19/06/2015 (data da deflagração 

da 14ª Fase da Operação Lava Jato, na qual o Colaborador foi preso 

preventivamente), com vistas à elaboração de seus relatos e 

obtenção de elementos de corroboração. 

Posteriormente à homologação de seu acordo de 

colaboração, o acesso ao computador foi possibilitado a partir da 

indicação, pelo Colaborador, das possíveis senhas de desbloqueio 

(depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba no dia 

04/08/2017 – evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-
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25.2014.404.7000/PR), bem como por diligências realizadas por 

técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht S.A. junto à Polícia 

Federal, que dispensaram a necessidade de token para acessar a 

máquina (reunião realizada com peritos criminais federais em 

04/09/2017 – laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito 

Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR). Assim, a cópia do 

conteúdo extraído do notebook foi entregue pela Força Tarefa Lava-

Jato do MPF no Paraná à defesa técnica do Colaborador em 

05/12/2017. 

Dessa forma, após a progressão para o regime fechado 

diferenciado ocorrida no dia 19/12/2017, o Colaborador teve acesso 

a um HD contendo o espelhamento de seu computador apreendido, 

quando passou a realizar buscas por mais elementos de corroboração 

e complementação dos fatos relatados no acordo por ele celebrado 

(cópia disponibilizada pela Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria 

da República em Curitiba/PR). 

O Colaborador teve pleno acesso ao conteúdo do referido 

HD mediante a utilização de um programa de pesquisa/indexação e 

com os e-mails em parte descriptografados, tendo verificado haver 

aproximadamente 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) e-mails, 

230.000 (duzentos e trinta mil) anexos de e-mail/attachments e 

70.000 (setenta mil) documentos no espelhamento do computador. 

Diante do volume de dados e visando localizar os 

elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no seu 

acordo de colaboração, ou mesmo evidências que possam conduzir a 

novas linhas investigativas, o Colaborador procurou filtrar os e-

mails conforme o período em que foram trocadas as mensagens, seus 

interlocutores, além de outros critérios que possibilitassem 

direcionar a pesquisa de forma mais efetiva. 

Como resultado das pesquisas já efetuadas para reforçar 

a efetividade de sua colaboração, o Colaborador já apresentou mais 

de 5.000 (cinco mil) e-mails em petições protocolizadas junto à 

PGR nos dias 05/02/2018, 28/02/2018, 12/03/2018, 04/04/2018, 

12/04/2018, 07/05/201, 11/06/2018, 26/07/2018, 12/09/2018 e 

07/12/2018, conforme sumário do histórico de apresentação de e-

mails e elementos de corroboração anexo à presente petição.  
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Os arquivos eletrônicos originais dessas mensagens, que 

demonstram a sua higidez, assim como seus anexos (attachments), 

podem ser obtidos diretamente no computador do Colaborador que se 

encontra apreendido junto à Polícia Federal em Curitiba/PR 

(conforme Ev. 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-

25.2014.404.7000/PR), do qual a Força Tarefa Lava Jato da 

Procuradoria da República no Paraná detém cópia. 

A partir da apresentação desses elementos que apenas o 

Colaborador teve condições de localizar (mesmo com o computador e 

senhas já disponibilizadas a PF e ao MPF há mais de um ano), 

diversos eventos relevantes foram desencadeados em investigações 

e processos criminais. 

Veja-se que o Colaborador priorizou a busca por 

elementos de prova dos fatos relacionados a ações penais que 

estavam em andamento e conseguiu, antes do encerramento das 

instruções, apresentar e-mails essenciais para o esclarecimento 

dos fatos sob apuração. 

A postura do colaborador, inclusive realizando 

diligências investigativas está em plena consonância com aquela 

que a doutrina considera para a concessão do prêmio máximo no 

âmbito da colaboração: 

“Para que o Ministério Público chegue a este prêmio máximo 
(concessão de imunidade ao colaborador) deverá realizar detida 
análise do mérito das informações prestadas pelo colaborador. 
E para que isso seja possível devemos potencializar a fase 
investigativa (pré-processual), a exemplo do que já ocorre na 
grande maioria dos países Europeus. Vale dizer, devem a Polícia 
Judiciária, o Ministério Público e os advogados, e também o 
juiz atuando como juízo das garantias) atuarem de forma mais 
presente.  
A fase processual é curta para se apurar todos os fatos, e por 
isso deve a fase investigativa ser potencializada, convocando 
o advogado do colaborador e eventuais delatados a participarem 
do procedimento investigatório, de forma a se garantir o 
contraditório e a ampla defesa.31 

 

                                                        
31 GOMES, Luiz Flávio. SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações 
criminosas e técnicas especiais de investigação: questões 
controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 
12.850/2013. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015.  
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Veja-se alguns dos vários casos em que os e-mails 

encontrados pelo Colaborador foram fundamentais para a instauração 

de procedimentos de apuração e para a completa elucidação dos 

fatos: 

 

a. No dia 09/02/2018 o Colaborador juntou 47 páginas com 
e-mails nos autos da ação penal nº 5035263-15.2017.404.7000 

da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (decorrente da 42ª Fase da 

Lava Jato – Operação Cobra), elementos que levaram à 

condenação de Aldemir Bendine (ex-presidente do Banco do 

Brasil e da Petrobras) e outras 3 pessoas. Na sentença, 

proferida em 07/03/2018, o MM. Juiz Federal Sérgio Moro 

destacou que “187. Ouvido em Juízo, Marcelo Bahia Odebrecht 

confirmou a autenticidade de todos esses documentos, por ele 

mesmo apresentados no processo de colaboração (evento 297)”. 

 

b. No dia 21/02/2018 o Colaborador juntou 34 páginas com 
e-mails nos autos da ação penal nº 5063130-17.2016.404.7000 

da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (caso referente ao 

Instituto Lula). Após essa juntada, foi realizada perícia da 

Polícia Federal confirmando a autenticidade do material e 

designado reinterrogatório no qual Marcelo Odebrecht 

esclareceu em detalhes o conteúdo de cada um dos e-mails 

apresentados, ato que levou mais de uma hora e meia. Nas 

alegações finais, o MPF fez diversas referências aos e-mails 

apresentados pelo colaborador. 

 

c. No dia 28/02/2018 o Colaborador juntou 54 páginas com 
e-mails na Ação Penal nº 5021365-32.2017.404.7000 da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR (caso referente ao Sítio de Atibaia), 

elementos que corroboram seu relato e contribuem de forma 

indiscutível para a elucidação dos fatos, demonstrando as 

responsabilidades de Lula e outros denunciados. Esse material 

foi objeto de vários questionamentos do MPF no interrogatório 

do Colaborador realizado em 07/11/2018. 
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d. No dia 30/03/2018, nos autos do Inquérito 4342, a 

Procuradoria Geral da República ofereceu denúncia contra 

Lula, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo e Antonio Palocci, com 

várias referências expressas na exordial acusatória a e-mails 

que foram apresentados pelo colaborador Marcelo Odebrecht: 

“Registre-se que Marcelo Bahia Odebrecht juntou mídia 

contendo e-mails sobre o assunto, documento que instrui a 

cota anexada a esta denúncia. Alguns destes e-mails estão 

transcritos ao longo da denúncia”.  

 

e. No dia 04/04/2018 o Colaborador apresentou 10 e-mails 
à PGR que corroboram seu Anexo nº 8.3 (Eleições de 2014 – 

acertos com Michel Temer e Eliseu Padilha). O material foi 

direcionado aos autos do Inquérito nº 4462 (caso referente ao 

jantar no Palácio do Jaburu) e, no relatório final apresentado 

em 04/09/2018, a autoridade policial destacou que “MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT, além das narrativas iniciais, relatou fatos 

com desenvoltura, inclusive acompanhados de elementos de 

corroboração, o que muito contribuiu para as conclusões 

apresentadas neste relatório, especialmente no que concerne 

à natureza das solicitações de valores dirigidas à ODEBRECHT 

pelos investigados”. 

 

f. No dia 17/04/2018 o Colaborador destacou, dentre mais 
de 400 e-mails apresentados à Força-Tarefa Lava-Jato da 

Procuradoria da República no Paraná, 50 mensagens contendo 

elementos que instruíram denúncia oferecida contra Guido 

Mantega e outras 9 pessoas nos autos de Ação Penal nº 5033771-

51.2018.404.7000 da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (caso 

referente ao Refis da Crise). 

 

g. No dia 03/08/2018 a Procuradora Geral da República 

juntou aos autos da Ação Penal nº 1027 (caso que apura atos 

de corrupção do Senador Romero Jucá) vários e-mails 

apresentados pelo colaborador em petições protocolizadas 

junto ao Grupo de Trabalho Lava Jato da PGR no dia 04/04/2018. 
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h. No dia 11/09/2018 foi deflagrada a 53ª Fase da Operação 
Lava Jato (“Piloto”), cujo pedido de prisão dos investigados 

contém várias referências a e-mails apresentados pelo 

Colaborador à PGR em petição protocolizada no dia 26/07/2018, 

com referência ao anexo 8 de seus relatos. 

 

i. No dia 23/11/2018 foi deflagrada a 56ª fase da Operação 
Lava Jato (“Sem Fundos”), cujo pedido de prisão preventiva 

dos investigados contém várias referências a e-mails 

apresentados pelo Colaborador à PGR em petição protocolizada 

no dia 12/09/2018, com referência ao anexo 25 de seus relatos. 

 

j. No dia 03/12/2018 a Procuradora Geral da República 

juntou aos autos do Inquérito nº 4389 (caso que investiga 

atos de corrupção do Senador Renan Calheiros) vários e-mails 

apresentados pelo colaborador em petições protocolizadas 

junto ao Grupo de Trabalho Lava Jato da PGR nos dias 

04/04/2018 e 12/09/2018, com destaque para a referência, na 

petição, à “participação ativa do colaborador MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT, que diligenciou no sentido de obter novos elementos 

de corroboração' de suas declarações, notadamente na análise 

de e-mails e documentos que constavam de seu notebook (segundo 

informado são aproximadamente 480 mil e-mails)”. 

 

Assim, diante da máxima efetividade de sua 

colaboração e de sua conduta exemplar como colaborador, para além 

de seu compromisso individual inicial, no presente caso, requer a 

concessão de benefícios adicionais, tais como a redução do tempo 

de cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto que foram 

previstos no acordo ou, ainda, seja substituído o tempo restante 

de cumprimento de pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos. 
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VIII - PEDIDOS 
 
 

Ante tudo o que foi exposto, requer-se: 

 

(i) a suspensão da presente ação penal em relação a MARCELO 

ODEBRECHT, em razão de ter superado 30 (trinta) anos de pena 

em condenações com trânsito em julgado, nos termos da cláusula 

5ª de seu acordo de colaboração premiada; 

 

(ii) considerando que o artigo 4º da Lei nº 12.850/2013 possibilita 
inclusive a concessão de perdão judicial, sejam concedidos 

benefícios adicionais aos que foram previstos no acordo, tais 

como a redução do tempo de cumprimento de pena em regime 

semiaberto e aberto ou, ainda, seja substituído o tempo 

restante de cumprimento de pena privativa de liberdade do 

colaborador por penas restritivas de direitos, tendo em vista 

a máxima efetividade de sua colaboração e de sua conduta 

exemplar como colaborador da justiça, para além de seu 

compromisso individual inicial; 

 
(iii) quanto ao mérito da ação penal, a improcedência da pretensão 

acusatória quanto às imputações autônomas de corrupção ativa 

deduzidas em face do colaborador nestes autos, uma vez que 

consistiriam, no máximo, meros exaurimentos do crime de 

corrupção ativa pelo qual já foi condenado na Ação Penal nº 

5054932-88.2016.404.7000; 

 
(iv) subsidiariamente, com o intuito de preservar a efetividade do 

acordo de MARCELO ODEBRECHT e de outras apurações em 

andamento, bem como a completa elucidação e apuração dos fatos 

e pagamentos a eles relacionados, dada inclusive a 

complexidade e abrangência da colaboração prestada em sua 

integralidade, a suspensão do presente feito em relação ao 

Colaborador, na forma prevista nos artigos 92 e 93 do CPP; 

 
(v) o reconhecimento de que as características e motivações que 

circundam os fatos imputados ao colaborador demonstram que 

eles não constituem crimes autônomos e, ainda que assim não 
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fosse, suas particularidades autorizariam, de qualquer forma, 

o reconhecimento da continuidade delitiva na forma do art. 71 

do Código Penal; 

 
(vi) por fim, que sejam estritamente observadas as disposições 

prescritas no acordo de colaboração acerca não apenas dos 

regimes pactuados para o cumprimento das penas privativas de 

liberdade e de fixação da pena de multa no mínimo legal, mas 

também do perdimento do produto e proveito dos crimes 

imputados, ressaltando que, no caso de MARCELO ODEBRECHT, 

tais questões estão submetidas ao E. Supremo Tribunal Federal, 

no âmbito da Pet nº 6.500.  

 

Pede deferimento. 

Curitiba/PR, 07 de janeiro de 2019. 

 

 
A. Nabor A. Bulhões           Eduardo Sanz                     

    OAB/DF 1.465-A    OAB/PR 38.716 




