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Excelentí ssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Zona Eleitoral de Sa o Paulo – Estado de Sa o Paulo. 

 

 

 

Autos do IPL n. 0016/2020 

 

 

 

 

1.  O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelos Promotores de Justiça eleitorais 

subscritores, no uso das suas atribuiço es constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, 

I, da Constituiça o Federal, vem, respeitosamente, perante Vossa Excele ncia, oferecer DENÚNCIA 

contra:  

 

a) PAULO ANTÔNIO SKAF (fls. 687), pela pra tica dos crimes do artigo 350 do Co digo 

Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, c.c. 

artigo 29 e 69 do Co digo Penal;  

b) JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA MENDONÇA”) (fls. 930), 

pela pra tica dos crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do 

Co digo Penal, e artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

c) ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA (fls. 1131 E 1214), pela pra tica dos crimes 

do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, 

da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

d) PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU”) (fls. 1034), pela pra tica dos crimes do 

artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, da 

Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal;   

e) MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fls. 889), pela pra tica dos crimes do artigo 350 

do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, da Lei n. 

9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

f) HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (fls. 39 e 65), pela pra tica 

dos crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, 
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e artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal;  

g) FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (fls. 60), pela pra tica dos crimes do artigo 350 

do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, da Lei n. 

9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

h) MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES (fls. 678), pela pra tica dos crimes do artigo 

350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, da Lei n. 

9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

i) ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) (fls. 997), pela pra tica dos crimes 

do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º, 

da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal. 
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1) SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES 

 

1.1) DO CRIME DO ARTIGO 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL 

 

2.  Consta dos inclusos autos de inque rito policial federal, que entre junho e outubro 

de 2014, em Sa o Paulo/SP, PAULO ANTÔNIO SKAF solicitou e recebeu para si, antes de assumir 

funça o pu blica e em raza o dela, vantagem indevida, direta e indiretamente, em raza o da sua 

candidatura ao cargo de governador do Estado de Sa o Paulo.  

 

3.  Consta, ainda, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES 

TAVARES e ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) concorreram para a pra tica do 

crime acima descrito, ao efetuarem os pagamentos solicitados no valor de R$ 5.169.160,00 

(cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), para PAULO ANTONIO 

SKAF em 2014, por meio do Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, 

em espe cie. 

 

4.   Consta, tambe m, que JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA 

MENDONÇA”), ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI 

(“PALU”), concorreram para o crime acima descrito, no planejamento e execuça o das aço es para 

o recebimento, por PAULO ANTÔNIO SKAF, dos valores pagos pelo Grupo ODEBRECHT. 

 

1.2) DO CRIME DO ARTIGO 1º DA LEI N. 9613/98 
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5.  Consta dos inclusos autos de inque rito policial federal, que no perí odo 

compreendido entre 21/08/2014 e 30/10/2014, em Sa o Paulo/SP, PAULO ANTÔNIO 

SKAF, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA MENDONÇA”) e PAULO 

LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU”), dissimularam a origem do valor de R$ 5.169.160,00 (cinco 

milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), provenientes do crime de 

corrupça o passiva acima imputado. 

 

6.  Consta, ainda, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES 

TAVARES e ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) concorreram para a pra tica do 

crime acima descrito, ao autorizarem e efetuarem os pagamentos no valor de R$ 5.169.160,00 

(cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), em espe cie, de forma 

dissimulada e na o contabilizada, nos hote is previamente definidos por meio da identificaça o de 

uma senha, cientes de que tais valores visavam dissimular a sua origem ilí cita. 

 

7.   Consta, tambe m, que ALEXANDRE MARTINS CAVALCANTI concorreu para a 

pra tica desse crime, na medida em que definiu os hote is nos quais os pagamentos pelo Grupo 

ODEBRECHT fossem realizados, ciente de que tais valores visavam dissimular a sua origem 

ilí cita. 

 

1.3) DO CRIME DO ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL 

 

8.  Consta dos inclusos autos de inque rito policial federal, que no perí odo 

compreendido entre 21/08/2014 e 30/10/2014, em Sa o Paulo/SP, PAULO ANTÔNIO SKAF 

omitiu em documento pu blico e particular, declaraça o que dele devia constar, para fins 

eleitorais, ao na o declarar ter recebido R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, cento e sessenta e nove 

mil e cento e sessenta reais) do Grupo ODEBRECHT, em espe cie, atrave s de JOSÉ EDUARDO 

CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA MENDONÇA”) e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI 

(“PALU”), como forma de custear gastos em sua campanha eleitoral.  
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9.  Consta, ainda, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES 

TAVARES e ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) concorreram para a pra tica do 

crime acima descrito, ao autorizarem e efetuarem os pagamentos no valor de R$ 5.169.160,00 

(cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), para a campanha de PAULO 

ANTONIO SKAF em 2014, por meio do Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo 

ODEBRECHT, em espe cie, de forma dissimulada e na o contabilizada, cientes de que tais valores 

na o seriam declarados a  Justiça Eleitoral. 

 

10.   Consta, tambe m, que JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (“DUDA 

MENDONÇA”) e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU”) concorreram para a pra tica desse 

crime na medida em que receberam do Grupo ODEBRECHT valores destinados ao custeio dos 

serviços prestados a  campanha eleitoral de PAULO ANTONIO SKAF ao Governo de Sa o Paulo, 

no valor total de R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta 

reais), entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, em Sa o Paulo/SP, cientes de que tais valores 

na o seriam declarados a  Justiça Eleitoral. 

 

11.   Consta, por fim, que ALEXANDRE MARTINS CAVALCANTI concorreu para a 

pra tica desse crime, na medida em que definiu os hote is nos quais os pagamentos pelo Grupo 

ODEBRECHT fossem realizados em benefí cio da campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014, 

entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, ciente de que tais valores na o seriam declarados a  

Justiça Eleitoral. 

 

2) DOS FATOS PENALMENTE RELEVANTES 

 

2.1) A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS DO GRUPO ODEBRECHT 

  

12.  A presente aça o penal esta  inserida no contexto das seguintes aço es penais 

ajuizadas no juí zo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR: ação penal nº 5036528-
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23.2015.404.70001, ação penal nº 5051379-67.2015.404.70002, ação penal nº 5036528-

23.2015.404.70003, ação penal nº 5019727-95.2016.404.70004, ação penal nº 5019727-

95.2016.404.70005, ação penal nº 5054932-88.2016.404.70006, ação penal nº 5021365-

32.2017.404.70007 e ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.70008, cujo objeto versa sobre 

a acusaça o de agentes pu blicos e privados, em particular executivos, ex-executivos, funciona rios 

e ex-funciona rios do Grupo ODEBRECHT, dentre os quais MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA 

LÚCIA GUIMARÂES TAVARES, pela pra tica dos crimes de organizaça o criminosa (art. 2º da Lei 

n. 12850/13), lavagem de dinheiro (art. 1º da lei n. 9613/98), corrupça o passiva e ativa (arts. 

317 e 333 do Co digo Penal), dentre outros correlatos. 

 

13.  As aço es penais citadas, assim como a presente aça o penal, sa o originadas dos 77 

                                                 
1

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=OROq&hdnRefId=a6a9b549735de3

eccd27c38f7efbca20&selForma=NU&txtValor=5036528-

23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txt

Chave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
2https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=amdA&hdnRefId=99137e7d1d95
5e5017d4da67893ca685&selForma=NU&txtValor=5051379-
67.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtCh
ave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
3https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=AHfq&hdnRefId=6b57436394f052c

449c5f0b781ebc9a1&selForma=NU&txtValor=5036528-
23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txt

Chave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
4https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=PYfJ&hdnRefId=b8fd14686a26aec5
2242facb3160118c&selForma=NU&txtValor=5019727-

95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtC

have=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
5https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=qFcP&hdnRefId=f148a5f4cbac82a9

4c9e818e41b1d155&selForma=NU&txtValor=5019727-
95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtC

have=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
6https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=FBpg&hdnRefId=a0a5958d02d75de
5dbe775f836ee198c&selForma=NU&txtValor=5054932-

88.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txt

Chave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
7https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=sVOm&hdnRefId=58b86f45852f58f

189a3a663df6d7cc4&selForma=NU&txtValor=5021365-

32.2017.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txt
Chave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
8https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=YHrk&hdnRefId=d49329a0cceda77

aa14c98228449347b&selForma=NU&txtValor=5063130-
17.2016.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txt

Chave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras (acesso em 16/03/2020) 
 
 

 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=OROq&hdnRefId=a6a9b549735de3eccd27c38f7efbca20&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=OROq&hdnRefId=a6a9b549735de3eccd27c38f7efbca20&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=OROq&hdnRefId=a6a9b549735de3eccd27c38f7efbca20&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=OROq&hdnRefId=a6a9b549735de3eccd27c38f7efbca20&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=amdA&hdnRefId=99137e7d1d955e5017d4da67893ca685&selForma=NU&txtValor=5051379-67.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=amdA&hdnRefId=99137e7d1d955e5017d4da67893ca685&selForma=NU&txtValor=5051379-67.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=amdA&hdnRefId=99137e7d1d955e5017d4da67893ca685&selForma=NU&txtValor=5051379-67.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=amdA&hdnRefId=99137e7d1d955e5017d4da67893ca685&selForma=NU&txtValor=5051379-67.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=AHfq&hdnRefId=6b57436394f052c449c5f0b781ebc9a1&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=AHfq&hdnRefId=6b57436394f052c449c5f0b781ebc9a1&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=AHfq&hdnRefId=6b57436394f052c449c5f0b781ebc9a1&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=AHfq&hdnRefId=6b57436394f052c449c5f0b781ebc9a1&selForma=NU&txtValor=5036528-23.2015.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=PYfJ&hdnRefId=b8fd14686a26aec52242facb3160118c&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=PYfJ&hdnRefId=b8fd14686a26aec52242facb3160118c&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=PYfJ&hdnRefId=b8fd14686a26aec52242facb3160118c&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=PYfJ&hdnRefId=b8fd14686a26aec52242facb3160118c&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=qFcP&hdnRefId=f148a5f4cbac82a94c9e818e41b1d155&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=qFcP&hdnRefId=f148a5f4cbac82a94c9e818e41b1d155&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=qFcP&hdnRefId=f148a5f4cbac82a94c9e818e41b1d155&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=qFcP&hdnRefId=f148a5f4cbac82a94c9e818e41b1d155&selForma=NU&txtValor=5019727-95.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=FBpg&hdnRefId=a0a5958d02d75de5dbe775f836ee198c&selForma=NU&txtValor=5054932-88.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=FBpg&hdnRefId=a0a5958d02d75de5dbe775f836ee198c&selForma=NU&txtValor=5054932-88.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=FBpg&hdnRefId=a0a5958d02d75de5dbe775f836ee198c&selForma=NU&txtValor=5054932-88.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=FBpg&hdnRefId=a0a5958d02d75de5dbe775f836ee198c&selForma=NU&txtValor=5054932-88.2016.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=sVOm&hdnRefId=58b86f45852f58f189a3a663df6d7cc4&selForma=NU&txtValor=5021365-32.2017.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=sVOm&hdnRefId=58b86f45852f58f189a3a663df6d7cc4&selForma=NU&txtValor=5021365-32.2017.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=sVOm&hdnRefId=58b86f45852f58f189a3a663df6d7cc4&selForma=NU&txtValor=5021365-32.2017.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=sVOm&hdnRefId=58b86f45852f58f189a3a663df6d7cc4&selForma=NU&txtValor=5021365-32.2017.404.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=YHrk&hdnRefId=d49329a0cceda77aa14c98228449347b&selForma=NU&txtValor=5063130-17.2016.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=YHrk&hdnRefId=d49329a0cceda77aa14c98228449347b&selForma=NU&txtValor=5063130-17.2016.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=YHrk&hdnRefId=d49329a0cceda77aa14c98228449347b&selForma=NU&txtValor=5063130-17.2016.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=YHrk&hdnRefId=d49329a0cceda77aa14c98228449347b&selForma=NU&txtValor=5063130-17.2016.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
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acordos de colaboraça o premiada firmados por executivos e funciona rios do Grupo 

ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da Repu blica, que foram homologados pelo Supremo 

Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboraça o reunidos revelaram centenas de atos 

ilí citos praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de 

forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes pu blicos e financiamento de campanhas 

eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 

14.  Para atender a necessidade de pagar valores ilí citos e indevidos a agentes pu blicos 

brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos pu blicos com poder deciso rio para viabilizar, 

a partir de eventual assunça o das funço es, benefí cios econo micos futuros, os executivos do 

Grupo ODEBRECHT, pelo menos desde 2006 ate  2015, contaram com um departamento, 

denominado de “Departamento de Operações Estruturadas”, orientado para a realizaça o de 

pagamentos na o contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a  cu pula do 

Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denu ncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727-

95.2016.404.7000(9) perante o juí zo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 

 

15.  Trabalhavam diretamente no “Departamento de Operaço es Estruturadas”, 

funciona rios antigos e de grande confiança da alta administraça o do Grupo Odebrecht, como: 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA DA 

SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES e ÂNGELA 

PALMEIRA FERREIRA.  

 

16.  Na divisa o de trabalho, cabia a HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA a 

coordenaça o do Departamento de Operaço es Estruturadas. Desempenhava a funça o de chefe do 

Setor, subordinado apenas a MARCELO ODEBRECHT. LUIZ EDUARDO SOARES atuava, ao lado 

de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, na operacionalizaça o dos pagamentos ilí citos. Este 

funcionava como tesoureiro do departamento, sendo responsa vel pelos pagamentos e pelo 

                                                 
9A existência e funcionamento do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht foi comprovada em diversos 

processos criminais julgados ou em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, dentre os quais se destacam-se os autos 

5019727-95.2016.404.7000 e 5054932-88.2016.404.7000. Dentre os elementos de prova produzidos nos autos 5019727-

95.2016.404.7000. 
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controle de fluxo de caixa, enquanto aquele aparelhava o Departamento de Operaço es 

Estruturadas, por meio de criaça o de estruturas (abertura de contas em nome de offshores no 

exterior) e instrumentos operacionais para viabilizar os pagamentos paralelos e seus 

respectivos fins ilí citos. Por fim, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES operacionalizava os 

pagamentos efetuados no Brasil, realizados em reais e em espe cie, e ÂNGELA PALMEIRA 

FERREIRA era responsa vel pela operacionalizaça o de pagamentos internacionais, sendo ambas 

subordinadas a FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA. 

 

17.   Enquanto LUIZ EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA trabalhavam 

sobretudo na cidade de Sa o Paulo/SP, ANGELA PALMEIRA e MARIA LUCIA GUIMARÃES 

TAVARES concentravam suas atividades em Salvador/BA, sendo que o lí der do setor, HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA, se dividia entre as duas cidades. Ao lado desses empregados 

diretos do Grupo ODEBRECHT, o Setor recebia suporte dos operadores financeiros OLIVIO 

RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, que constituí am e figuravam como beneficia rios de 

diversas contas banca rias no exterior em nome de offshores, utilizadas para os pagamentos 

ilí citos. 

 

 18.  Tendo vista o propo sito de ocultaça o dos atos ilí citos, foram instalados no 

“Departamento de Operaço es Estruturadas” dois sistemas de informática específicos: um 

utilizado para a alimentaça o e controle dos dados financeiros relativos a  contabilidade paralela 

(“Sistema MyWebDay B”), e outro para a comunicaça o sigilosa entre os envolvidos em tais 

transaço es (“Sistema Drousys”). 

 

19.  O “MyWebDay B” consistia em versa o do sistema informa tico de contabilidade do 

Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilizaça o especí fica do “Departamento de Operaço es 

Estruturadas”, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e 

organizar a operacionalizaça o do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo 

ODEBRECHT. 

 

20.   O “Sistema Drousys”, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado 

ao armazenamento de arquivos e a  comunicaça o entre os membros da equipe do “Departamento 
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de Operaço es Estruturadas” e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores 

de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instanta neas e e-

mails entre si sobre os fatos ilí citos.  

 

 21.  Assim, ale m dos funciona rios do Grupo ODEBRECHT, tambe m faziam uso do 

“Sistema Drousys” os doleiros e operadores financeiros envolvidos nas transaço es ilí citas, 

incluindo funciona rios de instituiço es financeiras nas quais mantidas as contas controladas pelo 

grupo, como, por exemplo, os funciona rios do Antigua Overseas Bank e, posteriormente, Meinl 

Bank de Antí gua, VINÍCIUS VEIGA BORIN, MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI e LUIZ 

AUGUSTO FRANÇA. 

 

22.  A fim de viabilizar a comunicaça o de forma ainda mais dissimulada, nas conversas 

travadas pelo “Sistema Drousys” eram utilizados codinomes: MARIA LUCIA GUIMARÃES 

TAVARES usava o apelido “TULIA”; FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, “WATERLOO”; LUIZ 

EDUARDO SOARES, “TUSHIO” (e posteriormente “NERUDA”); ANGELA PALMEIRA, 

“TUMAINE”; HILBERTO SILVA, “CHARLIE”; OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, “GIGO” 

(posteriormente “MAVERICK”); e MARCELO RODRIGUES, “GIGINHO” (posteriormente 

“MONTANA”). 

 

23.  Os executivos do Meinl Bank VINÍCIUS BORIN e MARCO BILINSKI utilizavam, 

respectivamente, os codinomes “FEELING” (e posteriormente “MUSTANG”) e “SAM” 

(posteriormente “THOR”). Tambe m alguns doleiros que prestavam serviços ao “Departamento 

de Operaço es Estruturadas” tinham comunicaça o por meio do “Sistema Drousys”, como, por 

exemplo, RODRIGO TACLA DURAN, com o codinome “BLACKZ”, bem como ALVARO JOSÉ 

GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) e um de seus funciona rios, identificados respectivamente 

pelos apelidos “VINHO” e “PEIXE”. 

 

24.   Havia uma sistema tica bem definida para a realizaça o dos pagamentos ilí citos 

feitos por meio do “Departamento de Operaço es Estruturadas”, organizada e operacionalizada 

com base na interaça o entre tre s insta ncias do Grupo ODEBRECHT: (i) geraça o de recursos; (ii) 

autorizaça o; e (iii) distribuiça o. 
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25.  O departamento de geração de recursos na o contabilizados funcionou, pelo 

menos entre 2006 e 2015, predominantemente fora do Brasil, onde as margens de lucro eram 

do Grupo ODEBRECHT maiores e as regras tributa rias mais simples ou flexí veis. Inicialmente 

comandado por ANTÔNIO FERREIRA e, a partir de 2010, por MARCOS DE QUEIROZ GRILLO, 

o departamento dedicava-se basicamente a, em comum acordo com os responsa veis pelos 

projetos em cada paí s (Lí deres Empresariais, Diretores Superintendentes e Diretores de 

Contratos), gerar aumento artificial de custos em obras. Para isso, valiam-se de 

superfaturamento ou absoluta falsidade de contratos das mais variadas espe cies, obtendo, 

assim, dois resultados: (a) diminuiça o dos tributos incidentes sobre os lucros das empresas 

integrantes do Grupo; e (b) geraça o de “caixa 2”. 

 

26.   Para a realizaça o dessas operaço es simuladas ou superfaturadas em regra eram 

utilizadas tanto empresas subsidia rias offshore do pro prio Grupo, principalmente a OSEL 

(Odebrecht Serviços no Exterior Ltd.), quanto empresas na o relacionadas formalmente a  

companhia. Essas empresas faturavam diversos tipos de serviços fictí cios ou superfaturados 

contra os referidos projetos do Grupo ODEBRECHT. Na seque ncia, tais empresas transferiam, 

com lastro em contratos e faturas tambe m fictí cias, os valores para contas banca rias de outras 

empresas offshore controladas pelo Grupo ODEBRECHT, que consistiam na primeira camada do 

esquema de lavagem. 

 

 27.  Para o funcionamento dessa grande estrutura de empresas subsidia rias e 

parceiras, o “Departamento de Operaço es Estruturadas” contava com o apoio de agentes 

fiducia rios que constituí am novas empresas, e de pessoas que, mediante remuneraça o, se 

dispunham a figurar como procuradores dessas empresas e beneficial owners para abertura e 

movimentaça o das respectivas contas banca rias. 

 

28.   Os recursos na o contabilizados, disponibilizados nessas contas banca rias no 

exterior, ficavam enta o a  disposiça o do departamento de distribuiça o para, mediante ordem dos 

executivos do Grupo ODEBRECHT, realizar pagamentos ilí citos, seguindo enta o o mecanismo de 

lavagem de ativos, e distribuiça o de valores ilí citos para alcance de futuros ganhos, em diversas 
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camadas. 

 

29.  De forma geral, a estrutura de lavagem transnacional de ativos e de liberaça o 

de recursos para terceiros envolvia: 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

Contrataça o, pelos projetos 

desenvolvidos no exterior 

pelo Grupo ODEBRECHT, de 

despesas fictí cias ou 

superfaturadas com 

empresas subsidia rias do 

pro prio grupo (como a OSEL) 

ou empresas formalmente 

na o relacionadas ao Grupo, 

mas, controladas ou 

parceiras do departamento 

de geraça o18. 

Realizaça o de faturamento do 

tipo “espelho”, sem 

contabilizaça o, por meio do 

qual os valores eram 

devolvidos ao Grupo 

ODEBRECHT. Esse 

faturamento “espelho” era 

feito, em geral, por uma 

segunda camada de empresas 

na o relacionadas ao Grupo, 

mas, controladas ou parceiras 

do departamento de geraça o, 

ou, eventualmente, 

diretamente por empresas 

controladas pelo 

“Departamento de Operaço es 

Estruturadas”19. 

Envio dos valores na o 

contabilizados para contas 

banca rias controladas pelo 

“Setor de Operaço es 

Estruturadas”, que enta o, 

mediante autorizaça o de 

executivos do Grupo 

ODEBRECHT, dava-lhes 

destinaça o, seguindo o 

mecanismo de lavagem de 

ativos e distribuiça o de 

valores ilí citos para alcance de 

futuros ganhos em diversas 

camadas, conforme a seguir 

esquematizado. 

 

30.   Nesse contexto, os Lí deres Empresarias e Diretores Superintendentes do Grupo 

ODEBRECHT, responsa veis por “centros de resultados” (empresas ou projetos com receita e 

custo pro prios), podiam autorizar a realização de pagamentos não contabilizados, 

incluí dos a negociaça o e o pagamento de propina a autoridades pu blicas no interesse do Grupo, 

inclusive candidatos a cargos pu blicos com poder deciso rio suficiente para viabilizar a partir de 

eventual assunça o das funço es a concessa o de benefí cios econo micos e indevidos ao Grupo. 

Havendo a necessidade de pagamento, esses executivos endereçavam a ordem a integrantes do 
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“Departamento de Operaço es Estruturadas”, repassando todas as informaço es necessa rias para 

a concretizaça o do pagamento (valor, codinome, senha, local, e, quando o caso, dados de conta 

no exterior, etc). 

 

31.   Na seque ncia, primeiramente ISAÍAS UBIRACI CHAVES SANTOS (BIRA) 

analisava se o “centro de resultados” apresentava “caixa positivo” (em regra, somente era 

autorizado o pagamento caso o solicitante tivesse disponí veis os recursos no respectivo caixa 

oficial, para que se pudesse, em u ltima ana lise, efetuar a compensaça o interna dos valores 

utilizados para o pagamento da propina). Assim, para os pagamentos eram utilizados recursos 

do caixa na o contabilizado disponibilizados no exterior, mas o valor equivalente (somado aos 

“custos de geraça o” desse “caixa 2”) era alocado gerencialmente – na contabilidade extraoficial, 

evidentemente – na empresa ou no projeto relacionado ao pagamento de propina. Dessa forma, 

nada obstante a geraça o de recursos na o contabilizados (“caixa 2”) ocorresse majoritariamente 

no exterior, a partir de um sistema de compensaça o, os pagamentos eram diretamente 

vinculados ao caixa do projeto em raza o da qual eram requisitados os pagamentos, ja  que ali 

eram alocados gerencialmente os custos, na etapa de autorizaça o. 

 

32.   Havendo “caixa positivo”, UBIRACI preenchia os dados do pagamento pretendido 

no sistema de informa tica “MyWebDay B”, alocando-o “gerencialmente” (sem que isso integrasse 

a contabilidade oficial) ao custo da empresa ou projeto solicitante. Em regra, somente a partir 

da confirmaça o de que o solicitante dispunha dos recursos necessa rios no respectivo caixa 

oficial era dado seguimento ao procedimento para pagamento dos valores. 

 

33.   Autorizado o pagamento ilí cito, as informaço es eram enviadas aos integrantes do 

“Departamento de Operaço es Estruturadas” para a sua efetivaça o, conforme para metros 

registrados no “Sistema MyWebDay B” e repassados por meio do “Sistema Drousys”. 

 

34.   Em engenhosa seque ncia de operaço es de lavagem de dinheiro, estruturada em 

diversas “camadas” (transfere ncias sucessivas entre diferentes contas banca rias no exterior), 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e LUIZ 

EDUARDO SOARES distribuíam os valores disponibilizados ao “Departamento de 
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Operações Estruturadas” para contas mantidas pelos operadores financeiros OLÍVIO 

RODRIGUES JÚNIOR e MARCELO RODRIGUES. Estes, por sua vez, se responsabilizavam pelos 

pagamentos de beneficia rios finais com contas tambe m mantidas no exterior e pelo 

abastecimento de doleiros encarregados de produzir valores em espe cie para serem utilizados 

em pagamentos no Brasil, como RODRIGO TACLA DURAN e ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS 

(“PAULISTINHA”), proprieta rio da HOYA CORRETORA DE VALORES. 

 

 

 

 

35.   Especificamente, em um primeiro momento, as contas banca rias no exterior 

abastecidas pelo departamento de geraça o de recursos na o contabilizados transferiam recursos 

para outras contas mantidas tambe m no exterior pelo Grupo ODEBRECHT em nome de 

offshores. Essas contas eram movimentadas por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, e a sua 

abertura havia sido, em grande parte, providenciada por LUIZ EDUARDO SOARES. Exemplos 

sa o as ja  conhecidas contas em nome da “GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP.”, 

“HAVINSUR S.A.”, dentre outras. 

  

36.  Apo s os valores serem aportados nessas contas na o declaradas controladas 

diretamente pelo Grupo ODEBRECHT no exterior, em regra, eram transferidos para contas 

tambe m na o declaradas mantidas no exterior por operadores financeiros exclusivos do Grupo 

ODEBRECHT, quais sejam, OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES. Estes, enta o, 

efetuavam o pagamento aos destinata rios das vantagens indevidas ou providenciavam a 
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remessa de valores a doleiros (quando necessa rio para efetuar pagamento em espe cie no 

Brasil). Nessa terceira camada, situam-se diversas contas controladas por OLIVIO e MARCELO, 

nas quais somente transitavam recursos de propriedade do Grupo ODEBRECHT, dentre as quais 

as contas em nome de “CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR S.S.”, “INNOVATION 

RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD.”, “TRIDENT” e “KLIENFELD SERVICES 

LTD”. 

 

37.  Os pagamentos sub-reptí cios eram, assim, finalmente realizados no exterior, por 

meio de transfere ncias para contas em nome de offshores mantidas pelos beneficia rios finais, ou 

em territo rio brasileiro, em espe cie, por meio de doleiros. 

 

38.   No que se refere aos valores pagos no exterior, as comunicaço es para 

operacionalizaça o e controle eram, em regra, realizadas por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA 

e ANGELA PALMEIRA, sendo os valores pagos diretamente por OLÍVIO e MARCELO 

RODRIGUES, por meio das contas que mantinham no exterior para as contas internacionais dos 

respectivos beneficia rios.  

 

39.   No que toca a s entregas em espe cie, como na hipo tese dos autos, MARIA LUCIA 

GUIMARÃES TAVARES extraí a do “Sistema MyWebDay B” uma planilha de requisiço es de 

pagamento. A partir desta planilha, ela verificava o montante global que deveria ser 

disponibilizado em espe cie para honrar as requisiço es de pagamento e comunicava a 

FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, via “Sistema Drousys”. A seguir, MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES encaminhava aos doleiros participantes do esquema ilí cito, tambe m por 

meio do “Sistema Drousys”, uma listagem com o valor total de propina que deveria ser entregue 

naquela semana, bem como a senha que estava associada a cada uma das entregas, colocando 

ao lado o valor de cada uma das entregas individuais. Para concluir a sistema tica de entrega da 

propina, cabia a FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA ou a  pro pria MARIA LÚCIA levantar com 

os solicitantes ou destinata rios do pagamento o endereço no qual seriam entregues os valores. 

MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES retransmitia, por interme dio do “Sistema Drousys”, tais 

informaço es aos doleiros prestadores de serviço. 
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40.   Os doleiros disponibilizavam, enta o, no Brasil, os valores em reais como 

contrapartida aos valores que recebiam, em moeda estrangeira no exterior, das contas 

internacionais comandadas pelo grupo ODEBRECHT com auxí lio de OLIVIO RODRIGUES e 

MARCELO RODRIGUES. Posteriormente a  entrega, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES 

confirmava com os doleiros se os pagamentos haviam sido concretizados, o que fazia por meio 

do “Sistema Drousys”, raramente tendo feito uso de telefone. Ela tambe m era responsa vel, na 

companhia de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, pelo controle do saldo existente nas contas 

paralelas mantidas pelo Grupo ODEBRECHT com doleiros, de forma a assegurar a constante 

efetivaça o dos pagamentos ilegais. 

 

41.   Tendo em vista que o volume de pagamentos na o contabilizados realizados pela 

ODEBRECHT era extremamente elevado e que os locais de pagamento tambe m eram diversos, o 

“Departamento de Operaço es Estruturadas” mantinha contato com doleiros situados em 

diversas localidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Sa o Paulo, Porto Alegre e Recife. Embora 

situados em diversas cidades, todos estes operadores mantinham um relacionamento bastante 

estreito com o “Departamento de Operaço es Estruturadas”, na o apenas por serem recorrentes 

os pedidos de entrega de vantagens indevidas, mas, tambe m por terem instalado em seus 

escrito rios o “Sistema Drousys”, a fim de viabilizar a comunicaça o direta e em linguagem cifrada. 

 

42.   O esquema criminoso contava, assim, com procedimento composto por uma 

elaborada cadeia de operaço es sucessivas de lavagem de ativos e liberaça o de recursos ilí citos 

para terceiros: 
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PRIMEIRA CAMADA DE 

 

OPERAÇÕES DE LAVAGEM 

SEGUNDA CAMADA DE 

 

OPERAÇÕES DE LAVAGEM 

TERCEIRA CAMADA DE 

  

OPERAÇÕES DE LAVAGEM 

Utilizaça o de contas banca rias 

nas quais era aportado pelo 

Grupo ODEBRECHT o 

dinheiro gerado no exterior 

para fazer frente aos 

pagamentos na o 

contabilizados. Dentre estas 

contas esta o aquelas criadas 

em favor do Grupo 

ODEBRECHT no Banco PKB 

PRIVATBANK AG, na Suí ça, em 

nome das offshores SMITH & 

NASH ENGINNERING 

COMPANY INC., ARCADEX 

CORP., GOLAC PROJECTS 

AND CONSTRUCTION CORP. e 

Utilizaça o de “contas elo”, 

tambe m criadas em nome de 

offshores, a exemplo da 

CONSTRUCTORA 

INTERNATIONAL DEL SUR 

SA, 

INNOVATION   RESEARCH 

ENGINEERING AND 

DEVELOPMENT LTD, 

TRIDENT e KLIENFELD 

SERVICES LTD, as quais eram 

responsa veis por fazer fluir o 

dinheiro sujo – dificultando 

ainda mais o seu 

rastreamento – das contas de 

primeiro ní vel (utilizadas na 

primeira camada) para as 

contas 

Aqui os valores foram: (i) 

transferidos diretamente 

para as contas banca rias dos 

destinata rios no exterior; ou 

(ii) transferidos para contas 

controladas por doleiros no 

exterior, os quais, em 

contrapartida, em operaço es 

do lar-cabo, disponibilizavam 

os montantes equivalentes 

em espe cie e em reais no 

Brasil aos agentes 

corrompidos ou beneficia rios 

por eles indicados. 

HAVINSUR S.A.. A 

CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S.A. e  a 

beneficia ria econo mica de 

todas essas contas. 

de terceiro ní vel (utilizadas na 

terceira camada), ou seja, 

entre as contas de corruptores 

e corrompidos. 

 

 

43.  Por fim, destaca-se que, aproximadamente em agosto de 2015, apo s a deflagraça o 

da 14ª fase da Operaça o Lava Jato e da prisa o de MARCELO ODEBRECHT e de outros altos 

executivos da empresa, foi determinada a desmontagem do “Departamento de Operaço es 
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Estruturadas”, com a descontinuaça o do uso dos sistemas de informa tica ate  enta o utilizados 

especificamente para a operacionalizaça o do esquema de pagamento de propina. 

 

44.   Todavia, embora tenha sido determinada a desarticulaça o do setor, a atividade de 

controle das contas e dos pagamentos ilí citos ocorreu, pelo menos, ate  novembro de 2015, 

conforme demonstra e-mail remetido por MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES a FERNANDO 

MIGLIACCIO DA SILVA em novembro de 2015. 

 

45.  Na o bastasse a admissa o de todo esquema pelos pro prios envolvidos, deve-se 

ressaltar que em busca e apreensa o realizada na reside ncia de MARIA LUCIA GUIMARÃES 

TAVARES foram apreendidos diversos documentos com refere ncias aos pagamentos, incluindo 

planilhas impressas nas quais estavam indicados inu meros pagamentos de vantagens indevidas. 

Destacam-se, nesse sentido, planilhas de controle da contabilidade paralela, e-mails com dados 

de pagamentos e planilhas trocados entre os funciona rios do setor e telas extraí das do Sistema 

“MyWebDay B” com dados sobre pagamentos. 

 

46.   Desses documentos, vale destacar o seguinte exemplo a fim de ilustrar como eram 

organizadas as tabelas e registrados os dados relativos a s entregas de propina no sistema 

MyWebDay B: 
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47.   Conforme se observa, eram registrados nos controles dos pagamentos 

de propina informaço es como o nome do beneficia rio, o endereço, os valores 

entregues e negociados, o empresa rio responsa vel pela negociaça o e a senha 

utilizada para a entrega. 

48.  O procedimento utilizado na hipo tese dos autos foi o mesmo, sendo:   

  a) os pagamentos pelo Grupo ODEBRECHT foram autorizados por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA 

FILHO e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, apo s solicitaça o de PAULO ANTONIO 

SKAF, em raza o da sua candidatura ao cargo de governador do Estado de Sa o Paulo, 

em 2014; 

  b) os pagamentos, uma vez autorizados, foram operacionalizados pelo 

Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, atrave s de MARIA 

LUCIA GUIMARÃES TAVARES, os valores entregues em espe cie por ALVARO JOSÉ 

GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”), proprieta rio da HOYA CORRETORA, e 
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dissimulados por interme dio de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI MENDONÇA e 

PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI para ocultar a sua origem. Os pagamentos foram 

realizados em hote is previamente indicados por ALEXANDRE MARTINS 

MENDONÇA, programados com os codinomes KIBE e TABULE, refere ncia a PAULO 

ANTÔNIO SKAF, e cuja liberaça o efetivada por meio das senhas utilizadas para 

pagamento foram “locomotiva, carta o, castanha, maquinista, trilho e dormente”.  

49.    Com efeito, o esquema delituoso construído pela organização 

criminosa estruturada a partir do Grupo ODEBRECHT, possuía a finalidade 

pré-constituída de potencializar os ganhos ilícitos, de maneira que a 

cooptação de agentes públicos, em particular detentores ou pretendentes ao 

exercício de mandato eletivo, constituía uma das imprescindíveis peças da 

engrenagem delituosa para a garantia de êxito nas licitações futuras e/ou 

manutenção de contratos. Nesse sentido, sendo tal cooptação com finalidade 

futura ilícita, os valores necessários para o recrutamento dos atores políticos, 

circularam de forma dissimulada, através de “doleiros”, em espécie, com uso 

de codinomes e senhas, o que confirma a intenção deliberada em reduzir o 

risco de detecção pelas autoridades públicas quanto ao funcionamento da 

organização criminosa, em particular as prestações de contas eleitorais. 

 

50.  Sí ntese gra fica dos pagamentos realizados, apo s solicitaça o de PAULO 

ANTÔNIO SKAF em 2014, de forma dissimulada: 
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51.   Nesse contexto que se inserem, lo gica e cronologicamente, as 

imputaço es pela pra tica dos crimes dos artigos 317, do Co digo Penal, artigo 1º da 

Lei n. 9613/98 e artigo 350 do Co digo Eleitoral, a seguir detalhadas. 

 

2.2) DA SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PAULO 

ANTONIO SKAF E A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 317, “CAPUT” DO 

CÓDIGO PENAL 

 

52.  As tratativas referentes aos pagamentos apurados nos presentes 

autos, ocorreram em um jantar, no dia 28/05/2014, no Pala cio do Jaburu, em 

Brasí lia, no qual participaram os executivos da ODEBRECHT CLAUDIO MELO FILHO 

e MARCELO BAHIA ODEBRECHT, assim como o enta o Vice-Presidente da Repu blica 

MICHEL TEMER e o Ministro ELISEU PADILHA, apo s solicitaça o de apoio financeiro 

feita por PAULO ANTÔNIO SKAF. 
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52.2.  Nessa ocasia o, dentre outros assuntos, foi acordada a destinaça o da 

quantia de R$ 10 milho es para o PMDB, sendo que R$ 6 milho es para a campanha de 

PAULO ANTONIO SKAF ao governo do Estado de Sa o Paulo, a ser paga pelo grupo 

ODEBRECHT, por meio do Departamento de Operaço es Estruturadas, os quais 

seriam pagos atrave s de um contrato fictí cio com a empresa de DUDA MENDONÇA. 

A solicitaça o de vantagem indevida foi feita por PAULO ANTONIO SKAF a MARCELO 

ODEBRECHT, e justamente em raza o de sua enta o posiça o de candidato a 

governador do Estado de Sa o Paulo em 2014. 

 

52.3  Os valores solicitados por PAULO ANTONIO SKAF ao Grupo 

ODEBRECHT lhe foram entregues posteriormente em espe cie e por interme dio de 

interpostas pessoas, mediante sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, pelo 

Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, destinado a 

cooptaça o de agentes pu blicos e polí ticos, por meio de recursos na o contabilizados. 

A estrate gia e finalidade eram, com isso, viabilizar a concessa o futura de vantagens 

e benefí cios econo micos ao Grupo, seja garantindo a manutença o dos contratos que 

matinha a  e poca com o Estado de Sa o Paulo, seja na facilitaça o de novas 

contrataço es. 
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52.4.   O Grupo ODEBRECHT firmou os acordos de lenie ncia 14/201710 e 

21/201711 com o CADE – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONO MICA, 

ocasia o em que reconheceu participaça o em esquema de cartel envolvendo obras do 

Governo do Estado de Sa o Paulo, respectivamente, a construça o do trecho Sul do 

Rodoanel Mario Covas, e os projetos de infraestrutura de transporte de passageiros 

sobre trilhos (em especial metro  e monotrilhos). Em ambos os acordos de lenie ncia, 

uma das empresas do Grupo Odebrecht, a Construtora Norberto Odebrecht S/A, e  

uma das signata rias para fins de reconhecimento da pra tica de condutas 

anticompetitivas. Em outras palavras, a cartelizaça o apurada no a mbito do CADE em 

relaça o a ambas as situaço es acima descritas, assegurou a contrataça o das empresas 

signata rias dos acordos de lenie ncia, em particular o Grupo Odebrecht, a justificar a 

importa ncia na manutença o de uma relaça o de interesse direta e pro xima com o 

Poder Executivo do Estado de Sa o Paulo. 

      

52.4.  A vantagem indevida solicitada por PAULO ANTONIO SKAF ao Grupo 

ODEBRECHT se deu enquanto candidato ao cargo de Governador do Estado de Sa o 

Paulo. E isso por ter cie ncia de que era pra tica comum deste Grupo a entrega de 

“propinas” como estrate gia para obtença o de benefí cios econo micos futuros se 

confirmada sua eleiça o, considerando a necessa ria correlaça o entre a funça o 

pretendida e o poder de fato, e sem qualquer explicaça o razoa vel.  

 

52.5.   O Grupo ODEBRECHT, por sua vez, dada a habitualidade dessa pra tica, 

continha Departamento pro prio para entrega dessas “propinas”, e que no presente 

caso repetiu modo de atuaça o ana logos a diversos outros, mediante o uso de doleiro, 

com entrega em espe cie dos valores solicitados e em hote is, a partir de interpostas 

pessoas, com o uso de senhas e codinomes. 

                                                 
10https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNj7BTP3D10aveIXMtNa0b2hkWIW7qJIUl6aaSooIGvtqmZ8mHn8WVgKvnItvYJk-
vXqHv9grWpgj8q6bWrwtdd (acesso em 19/02/2020) 
11 https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMoltZo5z4vp3n4q_mjpjiTYeSAl2Mr607bQvrbIhNvy5euagIVL41bjSBA8XiQh-
sIYoJi3PkkOnxyg0hpANCH (acesso em 19/02/2020). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNj7BTP3D10aveIXMtNa0b2hkWIW7qJIUl6aaSooIGvtqmZ8mHn8WVgKvnItvYJk-vXqHv9grWpgj8q6bWrwtdd
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNj7BTP3D10aveIXMtNa0b2hkWIW7qJIUl6aaSooIGvtqmZ8mHn8WVgKvnItvYJk-vXqHv9grWpgj8q6bWrwtdd
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNj7BTP3D10aveIXMtNa0b2hkWIW7qJIUl6aaSooIGvtqmZ8mHn8WVgKvnItvYJk-vXqHv9grWpgj8q6bWrwtdd
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMoltZo5z4vp3n4q_mjpjiTYeSAl2Mr607bQvrbIhNvy5euagIVL41bjSBA8XiQh-sIYoJi3PkkOnxyg0hpANCH
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMoltZo5z4vp3n4q_mjpjiTYeSAl2Mr607bQvrbIhNvy5euagIVL41bjSBA8XiQh-sIYoJi3PkkOnxyg0hpANCH
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMoltZo5z4vp3n4q_mjpjiTYeSAl2Mr607bQvrbIhNvy5euagIVL41bjSBA8XiQh-sIYoJi3PkkOnxyg0hpANCH
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52.6.  Essas circunsta ncias sa o suficientes para confirmar a cie ncia de todos 

os envolvidos, ora denunciados, que se tratava de sofisticado mecanismo de entrega 

de vantagem indevida a favorecer PAULO ANTONIO SKAF e que em momento algum 

seria declarada oficialmente como doaça o de campanha. 

 

52.7   O quadro de corrupça o passiva descrito, em que o postulante  do cargo 

de governador do Estado de Sa o Paulo, em tratativas realizadas com agentes 

pu blicos do Poder Executivo Federal, com o pretexto de financiamento de 

campanhas eleitorais, materializou-se em circunsta ncias claramente ilí citas, com o 

manuseio de altas cifras em espe cie, a  revelia do sistema financeiro oficial e com o 

uso de estruturas especificamente voltadas a  pra tica de ilí citos. 

 

 
2.3) DOS PAGAMENTOS A PAULO ANTÔNIO SKAF NA CAMPANHA PARA 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2014, A DISSIMULAÇÃO DO 

RECEBIMENTO DOS VALORES DO GRUPO ODEBRECHT POR INTERMÉDIO DE 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA CAVALCANTI E PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, E 

A OMISSÃO DOLOSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL – 

CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES DO ARTIGO 1º DA LEI N. 9613/98 E ARTIGO 

350 DO CÓDIGO ELEITORAL 

 

53.  PAULO ANTÔNIO SKAF  recebeu R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, 

cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais) entre 21/08/2014 e 

30/10/2014, em Sa o Paulo/SP, do Grupo ODEBRECHT, atrave s de JOSÉ EDUARDO 

CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA MENDONÇA”) e PAULO LUCIANO TENUTO 

ROSSI (“PALU”), de forma dissimulada, como forma de custear gastos em sua 

campanha eleitoral, valores que foram dolosamente omitidos na prestaça o de 

contas a  Justiça Eleitoral, nas circunsta ncias de tempo e espaço a seguir descritas.  
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53.1.  Conforme dito, os pagamentos acordados para a campanha de PAULO 

ANTONIO SKAF foram realizados por meio do Departamento de Operaço es 

Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, atrave s de DUDA MENDONÇA e PAULO 

LUCIANO TENUTO ROSSI, e os valores foram entregues a MILTON PIAZENTI 

SANTOS, NADYA VILLAS BOAS, PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI e CRISTINA 

PASSOS, indicados por DUDA MENDONÇA, em hote is previamente indicados por 

ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA, filho e so cio de DUDA MENDONÇA. A 

efetivaça o do pagamento pelo recebedor somente foi realizada apo s a apresentaça o 

da respectiva senha de identificaça o. As senhas utilizadas foram: “locomotiva, cartão, 

castanha, maquinista, trilho e dormente”, conforme programaça o abaixo, 

notadamente entre 21/08/2014 e 30/10/2014. 

 

53.2.  O gerenciamento dos pagamentos foi feito por FERNANDO 

MIGLIACCIO DA SILVA, que mantinha contato com o filho de DUDA MENDONÇA, 

ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA, apo s ajuste ocorrido em uma reunia o no 

edifí cio da ODEBRECHT em Sa o Paulo, presentes HILBERTO MASCARENHAS 

ALVES DA SILVA FILHO, DUDA MENDONÇA e seu filho ALEXANDRE MARTINS 

MENDONÇA. Ficou acordado que o codinome usado para identificar os pagamentos 

a PAULO ANTONIO SKAF eram “TABULE” e “KIBE”, conforme mensagens, que 

constam do Anexo 25-E do acordo de colaboraça o de MARCELO ODEBRECHT, 

trocadas via e-mail com HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, 

responsa vel pelo Departamento de Operaço es Estruturadas, abordando tratativas 

relacionadas aos pagamentos realizados a “DM” (DUDA MENDONÇA) no interesse 

de “PS” (PAULO SKAF). 
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53.3.   FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA passava as senhas para 

ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA, e esse definia os hote is em que os valores 

seriam entregues. Os pagamentos a PAULO ANTONIO SKAF foram realizados sob o 

codinome “KIBE” ou “TABULE”, cuja existe ncia e  confirmada pelas pesquisas na base 

de dados formada por arquivos dos sistemas Drousys e MyWebDay, norteadas por 
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tais crite rios, que revelaram os resultados materializados no Laudo nº 0631/2018 

(fls. 695/721): 

 

53.4.   Mensagem trocada pelo sistema Drousys entre “MT” (MARIA LÚCIA 

TAVARES) e “FM” (FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA) revela os pagamentos 

programados para a semana de 18 a 22 de agosto de 2014, incluindo R$ 500.000,00 

no dia 21/08/2014 e R$ 500.000,00 no dia 22/08/2014, ambos vinculados ao 

codinome “TABULE”, o que confirma a sincronicidade entre as tratativas assumidas 

com PAULO ANTONIO SKAF para o perí odo de campanha e o modelo de pagamento 

por meio de recursos na o contabilizados. 

 

53.5.   Os registros das conversas realizadas por meio do aplicativo 

tecnolo gico Skype, cujo processamento se deu no RAPJ nº 063/2018 (fls. 

1018/1036), espelham a previsa o referida no para grafo acima, e indicam, ainda, que 

uma outra entrega tambe m estava prevista, no valor de R$ 419.160,00, ligada a  

senha “carta o”, que seria realizada pela mesma pessoa da entrega prevista para a 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/Laudo%20631%20fls%20695%20a%20721.pdf
https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/RAPJ%20063%20fls%20%201018%20a%201036.pdf
https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/RAPJ%20063%20fls%20%201018%20a%201036.pdf
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senha “locomotiva”, sendo que ambas acabaram sendo canceladas. Os registros 

detalham o modelo de pagamento utilizado pelo Grupo ODEBRECHT por meio do 

Departamento de Operaço es Estruturadas, com refere ncia a data, local e senhas para 

recebimento dos pagamentos: 

 

21498 
20/08/2014 
17:44:29 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
entregas do 
mar 
21/08/2014 

 

2149
9 

20/08/201
4 17:50:46 

1:j.araujo1505@hotmail.co
m 

live:gtnsaopaul
o 

1) hotel 
mercuri sa o 
paulofunchal, 
funchal ,11 
vila 
olimpiacristin
a a senha 
locomotiva 
entregar 500 
mil das 
15/17hs apt° 
te passo 
amanha  

 

215
04 

20/08/2
014 
18:02:44 

1:j.araujo1505@hotm
ail.com 

live:gtnsaop
aulo 

6) avibirapuera, 2577, hotel 
intercitypremiumibirapuer
acristina a senha e  carta o 
entregar 500 mil 

 

21506 
20/08/2014 
18:04:47 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
a entrega 
num 01) 
cancelou !!!! 

 

21507 
20/08/2014 
18:22:24 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
a entrega 
num 6) 
cancelou 

 

53.6.   As entregas que ocorreriam no dia 20/08/2014, conforme acima 

descrito, foram efetivadas no dia seguinte, ou seja, em 21/08/2014, todos de forma 
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unificada, conforme os registros abaixo, e com observa ncia ao mesmo procedimento 

acordado: 

 

2158
1 

21/08/20
14 
13:42:37 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopau
lo 

Av. Ibirapuera 2927 
apt 524 hotel 
bourbonconvention
sra Cristina senhas 
sao locomotiva e 
cartaoemtregar 
919.160 

 

21582 
21/08/2014 
13:43:23 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

Veja o horario 
por favor dessas 
2 entregas do 
mar para hoje, 
ele disse q 
passou p 
venancio e ele 
disse q dava p 
fazer 

 

2161
3 

21/08/20
14 
16:10:26 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopau
lo 

Av. Ibirapuera 2927 
apt 524 hotel 
bourbonconvention
sra Cristina senhas 
sao locomotiva e 
cartaoemtregar 
919.160 

 

2162
0 

21/08/201
4 18:01:31 

live:gtnsaopau
lo 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

finalizadoibirapue
ra 919.160..... 

 

53.7.   NADJA NARA MORAES VILLAS BOAS, apontada por DUDA 

MENDONÇA como uma das pessoas para receber os valores provenientes do Grupo 

ODEBRECHT, conforme registros de fls. 1039/1045, hospedou-se no apartamento 

524 do HOTEL BOURBON CONVENTION, situado a  Av. Ibirapuera, 2927, Sa o 

Paulo/SP, no dia 21/08/2014: 
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53.8.   Nova operaça o de pagamento encontra-se detalhada no Laudo nº 

0631/2018, para os dias 03 e 04/09/2014, com o codinome acordado, notadamente 

“TABULE”, em refere ncia a PAULO ANTÔNIO SKAF, conforme dados constantes no 

quadro abaixo: 
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53.9.   MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES solicitou confirmaça o para o 

pagamento a FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, via Drousys, acerca das duas 

operaço es envolvendo o codinome “TABULE”, ambas com o valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), previstas para 03/09/2014 e 04/09/2014, com a mesma 

senha “dormente”.  

 

53.10.   MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES pediu a confirmaça o de que se 

tratava de operaço es da conta “PAULISTINHA”, refere ncia ao doleiro ÁLVARO JOSÉ 

GALLIS NOVIS, que prestava serviços para o Grupo ODEBRECHT, cuja planilha de 

programaça o dos pagamentos confirma as datas, valores e o uso da mesma senha 

(“dormente”), para ambas as operaço es: 
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53.11.   Com efeito, ainda, as conversas mantidas por Skype corroboram os 

detalhes das operaço es dos dias 03 e 04/09/2014:  

22348 
03/09/2014 
16:50:44 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

Entregas 
Mar 
p/amanha 
04/09 

 

223
51 

03/09/
2014 
17:02:2
8 

1:j.araujo1505@ho
tmail.com 

live:gtnsaopaulo 

3- alameda dos anapurus 
1661 moemathepalace 
flat 5 star hotel sr Milton 
a senha e  dormente 
entregar 500 mil 

 

223
60 

03/09/
2014 
17:46:0
3 

live:gtnsaopaulo 
1:j.araujo1505@hot
mail.com 

1-10 e 12 2-10 e12 3-10 
e12 4 -10 e 13 511 e 14-6 
11 e 14 7-14 e16 8- 14 
e16 9-14 e 17 10 14-e 17 

 

22380 
04/09/2014 
10:12:37 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com 

ve pra mim 
apartamento 
da entre 
numero 3 do 
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mar&apos; 

 

22381 
04/09/2014 
10:41:10 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com conseguiu? 

 

223
83 

04/09/
2014 
10:47:3
4 

1:j.araujo1505@ho
tmail.com 

live:gtnsaopaulo 1109 

 

22390 
04/09/2014 
11:12:36 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com 

ja me ajuda o 
apartamento 
1109 ´esta  o 
contato 
willian 

 

22391 
04/09/2014 
11:12:55 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com 

preciso do 
apartamento 
que esta  o 
MILTON a 
entrega 
numero 3 

 
 

53.12.   Nessas duas operaço es dos dia 03 e 04/09/2014, o responsa vel pelo 

recebimento dos valores foi a pessoa denominada "MILTON", identificada como 

MILTON LUIZ PIAZENTI SANTOS, tambe m indicado por DUDA MENDONÇA para 

recebimento dos valores em  espe cie encaminhados pelo Grupo ODEBRECHT e em 

seu nome, que se hospedou na unidade 0510 do THE PALACE FLAT MOEMA, 

localizado no endereço da Alameda dos Anapurus, 1661, Sa o Paulo/SP: 
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53.13.   Seguindo a programaça o acima referida, nova entrega de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi realizada igualmente no THE PALACE FLAT 

MOEMA, no dia 04/09/2014: 

224
77 

04/09/2
014 
16:52:3
7 

1:j.araujo1505@ho
tmail.com 

live:gtnsaopaulo 
entrega mar para 
amanha  05/09 

 

224
80 

04/09/2
014 
16:53:4
2 

1:j.araujo1505@ho
tmail.com 

live:gtnsaopaulo 

3) ALAMEDA DOS 
ANAPURUS, 1661, 
MOEMA, THE PALACE 
FLAT 5 STAR HOTEL, 
APTº 510, PAULO OU 
MILTON, A SENHA E  
DORMENTE, ENTREGAR 
R$ 500.000.00 

 

22485 
04/09/2014 
17:17:21 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com 

1- 09 e 11 
2- 10 e 12 
3- 10 e 12 
4- 11 e 13 
5- 11 e 13 
6- 13 e15 

 

22501 
05/09/2014 
10:13:57 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

na entrega 3 
do mar o 
apto e  1207 
e o contato 
so  e  sr Paulo 

 

22518 
05/09/2014 
12:02:46 

live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hotmail.com 

finalizado 
entrega 3 
entregue 
500mil 

 
53.14.   Nesse caso, no curso da conversa, houve a correça o da unidade em que 
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estaria a pessoa habilitada a receber o dinheiro, passando do nº 510 (da qual 

MILTON era ho spede mensalista) para o nº 1207, que, naquela data, era ocupada por 

PAULO ROSSI, segundo informou o pro prio estabelecimento: 

 

 
 

 
 

 
53.15.   Tal pagamento foi efetuado a PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI12, 

so cio da empresa ILHA PRODUÇA O LTDA e referido por DUDA MENDONÇA, no 

interesse da campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014. 

 
53.16.   Conforme registros das conversas via Skype, MILTON LUIZ PIAZENTI 

SANTOS ainda participou de outras operaço es de pagamento, notadamente entre os 

dias 16/09 e 17/09/2014, conforme os seguintes dia logos13: 

16/09/2014 
16:24:47 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
entregas mar para 
amanha  

16/09/2014 
16:27:16 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

1) alameda dos 
anapurus 1661 
apt°1301 moema the 
palace flat 5 star 
hotel sr william, tel 
(11) 98078-5115 
entregar 
1.000.000,00 

16/09/2014 1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 2) Rua Pamplona, 83 

                                                 
12 PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI também é investigado no Inquérito Policial14-88.2019.6.26.0000, 
que tramita na 1ª Zona Eleitoral de SP, e que investiga LUIS FELIPE BALEIA ROSSI pelo crime do 
artigo 350 do Código Eleitoral, também pelo recebimento de pagamentos em espécie do Grupo 
ODEBRECHT, por meio da empresa ILHA PRODUÇÃO. 
13 RAPJ nº 063-A (fls. 1286/1288) 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/RAPJ%20063-A%20fls%201286%20a%201288.pdf
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16:29:09 flat the universe, 
apt°1702, sr fabio a 
senha e  vermelho 
entregar 
1.000.000,00 

16/09/2014 
16:31:12 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

3) Av brigadeiro 
faria lima vila 
olimpia apt/ 205 
hotel blue tree faria 
lima , sr carlos 
Henrique vilela 
senha e  semente 
entregar 
906.000.000,00 

16/09/2014 
16:31:20 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 906 mil 

16/09/2014 
16:32:49 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

4) rua manguata n° 
9 casa ,brooklin , 
senhor Eduardo 
castro senha e  
cimento entregar 
1.000.000,00 

16/09/2014 
16:35:53 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
coletou Nestor 
pestana e 
lavandisca ? 

16/09/2014 
16:39:19 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

5) Rua Funchal ,111 
mercure sa o Paulo 
Funchal hotel , vila 
olimpia 
apt°103 ,Elizabeth 
oliveira a senha e  
quibe entregar 500 
mil 

16/09/2014 
16:41:21 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

6) Av lorena 427 , 5° 
andar conjunto 51 e 
52 senhor apolonio 
a senha e  Diamante 
entregar 240 mil 

16/09/2014 
16:43:59 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 
7)Rua tuim 18 
transame rica theb 
special ,moema sr 
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Milton ou nadia a 
senha e  maquinista 
entregar 500 mil 
falta o apt° 

16/09/2014 
16:48:26 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

8) Rua Henrique 
fausto lancelotti 
633,campo belo 
hotel blue tree 
premium cangonhas 
airport , sr 
jose  ,(051) 9597-
1023 a senha e  
concreto , entregar 
1.000.000,00 falta o 
apt° 

16/09/2014 
16:51:40 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

9) Rua Pedro 
alvarenga 1256 hotel 
transame rica 
executive faria lima 
Itaim bibik a senha e  
piscina entregar 
1.000.000,00, falta o 
nome da pessoa e o 
apt° 

 
53.17.   O pagamento acima descrito nas mensagens e  confirmado na planilha 

“paulistinha” (mí dia de fls. 946/947), refere ncia ao doleiro ALVARO JOSÉ GALLIS 

NOVIS (“PAULISTINHA”), proprieta rio da HOYA CORRETORA, que operava os 

pagamentos em espe cie para o Grupo ODEBRECHT, inclusive com refere ncia a  senha 

“maquinista”, tambe m mencionada na mensagem de Skype: 

 

17/09/2014 1.000.000,00 VERMELHO 

17/09/2014 500.000,00 MAQUINISTA 

17/09/2014 1.000.000,00 ASPIRINA 

17/09/2014 906.000,00 SEMENTE 

17/09/2014 1.000.000,00 CIMENTO 

17/09/2014 500.000,00 QUIBE 

17/09/2014 500.000,00 ASFALTO 

17/09/2014 240.000,00 DIAMANTE 
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53.18.   Nova operaça o de pagamento foi identificada no dia seguinte 

18/09/2014, tambe m por meio da senha “maquinista”: 

18/09/2014 
09:04:56 

jferreira.ferreira1 
live:gtnsaopaulo 

RESUMO DAS LIQ DE H OJE 

18/09/2014 
09:07:33 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 

1 MAQUINISTA 500.000,00 
RUA TUIM, 18, APTº 1708, 
TRANSAME RICA THE 
SPECIAL, MOEMA, SR. PAULO 
OU SR. MILTOM 2 JIBO IA 
500.000,00 RUA PEDROSO 
ALVARENGA, 1256, APTº 
1210, ITAIM BIBI, HOTEL 
TRANSAMERICA EXECUTIVE 
FARIA LIMA, SR. RICARDO 3 
PISCINA 1.000.000,00 RUA 
PEDROSO ALVARENGA, 1256, 
APTº 1202, ITAIM BIBI, HOTEL 
TRANSAME RICA EXECUTIVE 
FARIA LIMA, SR. ALVARO, 4 
CAMARA O 100.000,00 AV. 
PAULISTA, 726, 17º ANDAR, 
CONJUNTO 1707 - D, SR. 
FA BIO FERREIRA, TEL 9 6850 
- 4815 5 ALGODA O 300.000,00 
AV. PAULISTA, 1337, 
CONJUNTO 21, SR. EDUARDO 6 
CALHAMBEQUE 200.000,00 
ALAMEDA LORENA, 521, 
HOTEL HB NINETH, APTº 
1907, SR. ERON FLAUTA 
100.000,00 7 ROTEIRO 
387.000,00 RUA DA 
CONSOLAÇA O, 2303, APTº 
HOTEL IBIS BUDGET SA O 
PAULO PAULISTA HOTEL, SR. 
AFONSO FA BIO, TEL ( 61 ) 
9666-3315 8 BESOURO 
500.000,00 RUA TAMANDARE , 
348, 4º ANDAR ( ANDAR 
INTEIRO ), LIBERDADE, SR. 
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EDILSON 9 VELUDO 
500.000,00 RUA AUGUSTA, 
467, APTº 908, SR. WILSON, 
TEL ( 11 ) 9 9946-7365 10 
CONCRETO 1.000.000,00 
ALAMEDA CASA BRANCA, 799, 
APTº 23 G , JARDINS, SRª CRIS 
15:52 11 SENHA FRANELA 
500 MIL RUA MINISTRO 
GODOY 1131 FLAT 
RESIDENCIAL APT°93 

18/09/2014 
11:08:41 

live:gtnsaopaulo jferreira.ferreira1 
entrega n°1 rua tuin finalizado 
entregue 500mil 

 

53.19.   Os valores envolvidos na operaça o novamente esta o consignados na 

planilha “paulistinha”, de ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”), doleiro, 

proprieta rio da HOYA CORRETORA, que operava para o Grupo ODEBRECHT no 

pagamento dos valores em espe cie, em que consta, tambe m, a refere ncia a  senha 

“maquinista”: 

 

18/09/2014 500.000,00 MAQUINISTA 

18/09/2014 500.000,00 JIBOIA 

18/09/2014 1.000.000,00 PISCINA 

18/09/2014 100.000,00 CAMARÃO 

18/09/2014 300.000,00 ALGODÃO 

18/09/2014 200.000,00 CALHAMBEQUE 

18/09/2014 100.000,00 FLAUTA 

18/09/2014 387.000,00 ROTEIRO 

18/09/2014 500.000,00 BESOURO 

18/09/2014 500.000,00 VELUDO 

18/09/2014 1.000.000,00 CONCRETO 

18/09/2014 500.000,00 FLANELA 
 

53.20.   Os pagamentos dos dias 17 e 18/09/2014 foram realizados a MILTON 

LUIZ PIAZENTI SANTOS, que se encontrava hospedado na unidade 1708, do HOTEL 

TRANSAME RICA EXECUTIVE MOEMA, conforme registros abaixo: 
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53.21.   De acordo com o Laudo nº 631/2018, outro pagamento, segundo o 

mesmo procedimento descrito nos to picos anteriores, e  vinculado a DUDA 

MENDONÇA, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), associado ao 

codinome "TABULE", e destinados a “NADYA ou CRISTINA”, no dia 29/10/2014, cuja 

senha e  “lentilha”. “NADYA ou CRISTINA” sa o, respectivamente, NADYA VILLAS 

BOAS e CRISTINA LAERT COTRIM PASSOS, tambe m indicadas por DUDA 

MENDONÇA para o recebimento dos pagamentos realizados pelo Grupo 

ODEBRECHT para a campanha de PAULO ANTONIO SKAF: 

 

53.22.   Os mesmos para metros foram localizados em outro arquivo, 

denominado “EXTRATO BANCA RIO 01/10/2014 a 03/11/2014”, que e  uma planilha 

do Grupo ODEBRECHT, com a refere ncia a “paulistinha” (doleiro ALVARO JOSÉ 

GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”), proprieta rio da HOYA CORRETORA, que operava 

os pagamentos em espe cie, na o contabilizados, para o Grupo ODEBRECHT, a data 

(29/10/2014), o evento (CP14- Evento BJ): 
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53.23.   Pesquisa realizada nos dia logos mantidos via Skype resultaram em 

detalhes adicionais que confirmam a efetivaça o da operaça o no dia 29/10/2014: 

 

26175 
28/10/2014 
17:08:57 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo entregas mar p/amanha 

 

26177 
28/10/2014 
17:10:36 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 

2-AV. JAMARIS, 100, 
MERCURE 
APARTAMENTS SP - 
TIMES SQUARE, 
entregar 500 mil DAS 12 
AS 16 HS, SR., senha 
lentilha 

 

26213 
29/10/2014 
11:29:01 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 
na entrega da jamaris e  
pra procurar nadia ou 
Cristina 

 

26219 
29/10/2014 
15:42:28 

live:gtnsaopaulo jferreira.ferreira1 
VE O AP DA ENTREGA 
JAMARIS PRA MIM 

 

26222 
29/10/2014 
16:05:52 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 1405 

 

26228 
29/10/2014 
16:21:57 

live:gtnsaopaulo jferreira.ferreira1 
JAMARIS FINALIZADO 
500MIL ENTREGUE 
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53.24.   A efetivaça o do pagamento ocorreu no hotel MERCURE TIMES 

SQUARE, a  ho spede CRISTINA PASSOS, com registro de ocupaça o nos dias 29 e 

30/10/2014, na unidade 1405. Trata-se de CRISTINA LAERT COTRIM PASSOS, 

cujo e-mail cristina@grupoduda.com.br (informado ao hotel) remete diretamente 

a DUDA MENDONÇA, tambe m incumbida pelo publicita rio de receber valores em 

espe cie: 

 

 
 

 

53.25.   A partir dos nomes das pessoas que exerciam a interposiça o no 

interesse de DUDA MENDONÇA, notadamente NADYA VILLAS BOAS e CRISTINA 

LAERT PASSOS, foram identificados os seguintes dia logos mantidos por Skype, 

relativos ao pagamento realizado no dia 29/10/2020: 

26230 
29/10/2014 
17:14:10 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 
ENTREGAS MAR 
P/AMANHA 30/10 

 

262
36 

29/10/201
4 17:33:07 

jferreira.ferreir
a1 

live:gtnsaopaulo 

6- AV JAMARIS 100 , MOEMA , 
MERCURE APARTMENTSSP 
TIME SQUARE , APT 1405 , 
NADJA / CRISTINA 
ENTREGAR 750 MIL COM A 
SENHA CASTANHA 

 

26239 
29/10/2014 
17:51:34 

jferreira.ferreira1 live:gtnsaopaulo 
me passa os hora rios 
por favor 

 

26240 29/10/2014 live:gtnsaopaulo jferreira.ferreira1 10/13 todas 

mailto:cristina@grupoduda.com.br
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17:58:34 

26276 
30/10/2014 
12:15:37 

live:gtnsaopaulo jferreira.ferreira1 
ENTREGA 4 E ENTREGA 
6 FINALIZADAS 

 
 

53.26.   A planilha "paulistinha" (mí dia de fls. 946/947), refere ncia a ALVARO 

JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”), doleiro, proprieta rio da HOYA CORRETORA, 

que efetuava os pagamentos em espe cie para o Grupo ODEBRECHT, confirma a 

operaça o do dia 29/10/2014 no valor de R$ 1.000.000,00 (um milha o de reais) e 

na o de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) (valor mencionado no 

dia logo acima). Ha  tambe m refere ncia a  senha “castanha” na planilha, igualmente 

detalhada na planilha dos dia logos via Skype: 

 

 

 

53.27.   Soma-se aos pagamentos realizados nos dias 21/08/2014, 

03/09/2014, 04/09/2014, 17/09/2014, 18/09/2014 e 29/10/2014, conforme 

descrito nos to picos anteriores, o recebimento de valores em nome de MILTON 
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(Hotel Quality Moema, em 10/09/2014), assim como remessa adicional a PAULO 

LUCIANO TENUTO ROSSI14 (hotel Merak, em 11/09/2014), segundo Relato rio de 

Ana lise de Polí cia Judicia ria nº 88/2018 (fls. 1214/1223). 

 

53.28.  Nesse sentido, quanto ao pagamento efetuado no dia 10/09/2014, 

este e  confirmado pelas conversas mantidas via Skype, e, tambe m, por meio da 

planilha “paulistinha”, refere ncia a ÁLVARO JOSÉ GALLIS NOVIS, doleiro e 

proprieta rio da HOYA CORRETORA, que operacionalizava os pagamentos em espe cie 

para o Grupo ODEBRECHT, com a indicaça o da senha “trilho”: 

 

10/09/2014 
15:48:41 

1:j.araujo1505@hotmail.com live:gtnsaopaulo 

av rouxinol 57 
hotel quality 
moema sr nilton 
senha trilho 
entregar 500 mil 

  

10/09/201
4 15:48:53 

1:j.araujo1505@hotmail.co
m 

live:gtnsaopaulo 

q horas 
consegue 
entregar 
isso hj ? 

10/09/201
4 15:49:27 

live:gtnsaopaulo 
1:j.araujo1505@hotmail.co
m 

depois das 
19h devido 
ao 
recolhiment
o domino  
6milhoes 

10/09/201
4 15:50:42 

1:j.araujo1505@hotmail.co
m 

live:gtnsaopaulo Perai 

10/09/201
4 15:53:59 

1:j.araujo1505@hotmail.co
m 

live:gtnsaopaulo 

o cliente 
disse q pode 
ser apo s as 
19 hras 

 

                                                 
14 PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI também é investigado no Inquérito Policial14-88.2019.6.26.0000, 
que tramita na 1ª Zona Eleitoral de SP, e que investiga LUIS FELIPE BALEIA ROSSI pelo crime do 
artigo 350 do Código Eleitoral, também pelo recebimento de pagamentos em espécie do Grupo 
ODEBRECHT, por meio da empresa ILHA PRODUÇÃO. 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/RAPJ%20088%20fls%201214%20a%201223.pdf
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10/09/2014 500.000,00 RECEITA 

10/09/2014 500.000,00 COENTRO 

10/09/2014 500.000,00 MELANCIA 

10/09/2014 500.000,00 GATO 

10/09/2014 334.000,00 SUBMARINO 

10/09/2014 466.000,00 BORRACHA 

10/09/2014 500.000,00 TRILHO 

 
53.29.  No mesmo sentido, a confirmaça o de hospedagem de MILTON 

PIAZENTI SANTOS no HOTEL QUALITY MOEMA, na data correspondente, 

10/09/2014 (fls. 1232/1239): 

 

53.30.   Quanto ao recebimento de valores por PAULO LUCIANO TENUTO 

ROSSI15, os registros iniciais constam na operaça o nº 10, realizada pela 

TRANSNACIONAL no dia 11/09/2014: 

 

11/09/201
4 09:03:26 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo bom diA 

11/09/201
4 09:03:53 

live:gtnsaopaulo 
1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

confirma pra 
mim oque 
temos 
agendado 
por 
favor&apos; 

11/09/201
4 09:04:03 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 
1- hotel 
mercure , rua 
macuco 579 

                                                 
15 PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI também é investigado no Inquérito Policial14-88.2019.6.26.0000, 
que tramita na 1ª Zona Eleitoral de SP, e que investiga LUIS FELIPE BALEIA ROSSI pelo crime do 
artigo 350 do Código Eleitoral, também pelo recebimento de pagamentos em espécie do Grupo 
ODEBRECHT, por meio da empresa ILHA PRODUÇÃO. 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/Hotel%20Quality%20fls%201232%20a%201239.pdf
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moema apt 
2601 rogerio 
Martins , 
entregar 
1.100.000,00
0 o mais 
cedo possí vel 

11/09/201
4 09:04:13 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

2- alameda 
dos 
anapurus 
1661 moema 
teh palace 
flat 5 star 
hotel apt 
1301 willian 
entregar 
1.000.000,00 

11/09/201
4 09:04:23 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

3 - rua 
augusta 467 
sala 505 cid 
oliveira a 
senha e  
pedregulho 
entregar 500 
mil 

11/09/201
4 09:04:33 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

4- rua rocha 
pombo 
94 ,11° 
andar 
Marcelo 
Cavalcante a 
senha e  
Chevrolet 
entregar 500 
mil 

11/09/201
4 09:04:44 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

5- rua 
alberto faria 
646 alto de 
pinheiros sr 
a gil senha 
dinossauro 
entregar 200 
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mil 

11/09/201
4 09:04:57 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

6- av faria 
lima 2128 
conjunto 
202 , 22° 
andar Pedro 
ou victor a 
senha e  
tomate 
entregar 500 
mil 

11/09/201
4 09:05:07 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

7-alameda 
santos 1437 
hotel tivoli , 
sr Franklin 
mandin a 
senha e  
amarelo 
entregar 500 
mil 

11/09/201
4 09:05:18 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

8- rua diogo 
Moreira 247 
hotel quality 
faria lima 
pinheiro , 
Leonardo 
senha e  
sucuri 
entregar 360 
m 

11/09/201
4 09:05:28 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

9 - rua 
augusta 467 
hotel braston 
augusta 
wllyane 
nunes a 
senha e  
ferreiro 
entregar 50 
mil 

11/09/201
4 09:05:37 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 
10 - rua 
lavandisca 
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262 hotel 
merak Paulo 
a senha e  
trilho 
entregar 500 
mil 

11/09/201
4 09:05:45 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 

1 – 9/12 2 -
10/12 3 – 
11/13 4 -
14/16 5 – 
13/15 6 – 
10/12 7 – 
11/13 8 – 
13/15 9 -
11/13 10 – 
14/16 

 

11/09/201
4 14:25:22 

live:gtnsaopaulo 
1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

VOU 
PRECISAR 
TAMBEM DO 
APARTAMENT
O DA 
ENTREGA 
N°10 

11/09/201
4 14:26:48 

1:j.araujo1505@hotmail.c
om 

live:gtnsaopaulo 603 

 

53.31.  Houve o correspondente apontamento na planilha “paulistinha” (fls. 

946/947): 

 

11/09/2014 750.000,00 MELANCIA 

11/09/2014 250.000,00 PAPAGAIO 

11/09/2014 500.000,00 RECEITA 
11/09/2014 500.000,00 COENTRO 

11/09/2014 500.000,00 TRILHO 

11/09/2014 500.000,00 PEDREGULHO 

11/09/2014 500.000,00 CHEVROLET 

11/09/2014 360.000,00 SUCURI 

11/09/2014 50.000,00 FERREIRO 
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11/09/2014 500.000,00 TOMATE/SALADA 

11/09/2014 200.000,00 DINOSSAURO 

11/09/2014 500.000,00 AMARELO 
 
53.31.   Por fim, a confirmaça o de hospedagem na data em que efetivada a 

operaça o (fls. 1225/1230): 

 

 
53.32.   O documento de fls. 1130/11145 descreve a integralidade dos valores 

recebidos por DUDA MENDONÇA do Grupo ODEBRECHT, respectivas datas de 

pagamento, locais do recebimento dos valores, destinata rio do pagamento e pessoa 

indicada para o recebimento, os quais coincidem com os registros apontados nos 

diálogos via Skype, planilhas do Departamento de Operações Estruturadas do Grupo 

Odebrecht, planilhas do doleiro e proprietário da HOYA CORRETORA, ÁLVARO NOVIS 

(vulgo “paulistinha”) (grifo nosso): 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/Hotel%20MERAK%20fls%201225%20a%201230.pdf
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53.33.   MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES 

DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA LUCIA GUIMARÃES 

TAVARES autorizaram e efetivaram os pagamentos em espe cie por meio do 

Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo ODEBRECHT a DUDA 

MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, cuja operaça o era executada por 

ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”, proprieta rio da HOYA CORRETORA 

DE VALORES, os valores transportados pela empresa TRANSNACIONAL, entre os 

dias 21/08/2014 e 30/10/2014, ciente de que tais valores teriam a sua origem 

dissimulada, bem como que na o seriam contabilizados na campanha de PAULO 

ANTONIO SKAF em 2014.  

 

53.34.  JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (“DUDA 

MENDONÇA”) e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU”) dissimularam a origem 

dos recursos por meio de contratos com a campanha eleitoral de PAULO ANTONIO 

SKAF ao Governo de Sa o Paulo, no valor total de R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, 
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cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), entre os dias 21/08/2014 e 

30/10/2014, cientes de que tais valores na o seriam oficialmente contabilizados, 

tendo em vista as circunsta ncias em que os mesmos foram pagos: pagamento em 

espe cie, definiça o pre via de codinomes e senhas para liberaça o dos valores.  

 

53.35.   ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA concorreu para que JOSÉ 

EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (“DUDA MENDONÇA”) e PAULO 

LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU) recebessem os valores pagos em espe cie pelo 

Departamento de Operaço es Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, ciente de que o 

recebimento de tais valores ocorreria de forma dissimulada, de modo a ocultar a sua 

origem. 

 

53.36.  Quanto a  prestaça o de contas das campanhas a  Justiça Eleitoral, a Lei 

n. 9.504/97 prescreve, dentre outras exige ncias, o dever de informar os valores 

ma ximos de gastos, bem como a responsabilidade do candidato pela veracidade das 

informaço es financeiras e conta beis da sua campanha. 

 

53.37.  Em 2014, o procedimento relativo a s doaço es eleitorais foi 

regulamentado pela Resolução TSE n. 23.406/2014, que previu, dentre outras 

obrigaço es dos candidatos: 

a) o fluxo financeiro da campanha por meio de uma conta bancária, 

aberta e gerenciada pelo candidato e pelo respectivo comitê financeiro 

(artigos 3º, III e 12); 

b) a identificação da origem dos recursos, a partir das doações por 

pessoas físicas e jurídicas (art. 19, III); 

c) a definição do procedimento para doação pelas físicas e jurídicas, 

notadamente:  cheques cruzados e nominais, transferência bancária, 

boleto de cobrança com registro, cartão de crédito ou cartão de débito; 

depósitos em espécie, devidamente identificados com o CPF ou CNPJ do 
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doador; doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis 

em dinheiro (art. 22); 

d) a comprovação dos recursos financeiros arrecadados dos canhotos de 

recibos eleitorais emitidos e dos extratos bancários das contas de que 

tratam os artigos 12 e 13 (art. 44). 

53.38.   Ocorre que nos pagamentos descritos acima, realizados pelo Grupo 

ODEBRECHT em espe cie, a  campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014, por meio 

de DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, o procedimento acima 

descrito na o foi cumprido pelo enta o candidato. A ocorre ncia dos pagamentos e a 

respectiva origem no Grupo ODEBRECHT, cujas entregas ocorreram nos hote is 

descriminados, constituem gastos de campanha extraoficiais, omitidos da Justiça 

Eleitoral. Tais valores na o se confundem com os valores formalmente declarados, e 

somam o total de R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e 

cento e sessenta reais).  

 

53.39.   O u nico registro de doaça o oficial do Grupo ODEBRECHT a  campanha 

de PAULO ANTONIO SKAF em 2014, e  de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

efetuado por meio da empresa BRASKEM, conforme o Sistema de Prestaça o de 

Contas Eleitoral: 

 

 

53.40.  Foram dolosamente omitidos da Justiça Eleitoral por PAULO 

ANTONIO SKAF, com o concurso, na execuça o do crime, de DUDA MENDONÇA, 

PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA, MARCELO 
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BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, 

FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES e 

ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”): a) o Grupo ODEBRECHT, enquanto 

doador para a campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014; b) os valores das 

doaço es realizadas pelo Grupo ODEBRECHT, cujos pagamentos foram realizados em 

espe cie, atrave s do Departamento de Operaço es Estruturadas, e por meio de DUDA 

MENDONÇA, para serem aplicados na campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 

2014, no total de R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento 

e sessenta reais). 

 

53.41.   Conforme o Sistema de Prestaça o de Contas Eleitorais do Tribunal 

Superior Eleitoral, os registros de despesas da candidatura de PAULO ANTONIO 

SKAF com a empresa VOTEMIM, de DUDA MENDOÇA, no valor de R$ 4.100.000,00 

(quatro milho es e cem mil reais), dissimulam a origem dos recursos pagos pelo 

Grupo ODEBRECHT: 

 

 

53.42.  O ví nculo de DUDA MENDONÇA com o candidato PAULO ANTONIO 

SKAF e  comprovado pelos contratos juntados a s fls. 1130/1145. 

 

53.43.   No mesmo sentido as indicaço es de prestaça o de serviços da empresa 

ILHA PRODUÇA O LTDA. – EPP, de PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, a qual,  segundo 

pesquisa realizada no portal SPCE WEB16, sí tio do TRIBUNAL SUPERIOR 

                                                 
16http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoDespesasByCandidato.action, consultado 

em 29/05/2018 

https://mpspbr-my.sharepoint.com/personal/fabio_bechara_mpsp_mp_br/Documents/Ministerio%20Público/PJ%20Eleitoral/Contratos%20DUDA%20MENDONÇA%20fls%201130%20a%201145.pdf
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoDespesasByCandidato.action


MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 1ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BELA 

VISTA 

53 

 

ELEITORAL, recebeu um total de R$ 3.250.000,00, para fins do serviço de “Produça o 

de programas de ra dio, televisa o ou ví deo” a  campanha eleitoral de PAULO 

ANTONIO SKAF, dissimulando a origem dos valores pagos pelo Grupo ODEBRECHT:  

 

 

 

 

53.44.  Dessa maneira, essas indicaço es de prestaça o de serviços pela 

empresa de DUDA MENDONÇA (VOTEMIM) e pela empresa de PAULO LUCIANO 

TENUTO ROSSI (ILHA PRODUÇO ES) para a campanha de PAULO ANTONIO SKAF, 

declaradas a  justiça eleitoral em 2014, dissimularam os recursos pagos pelo Grupo 

ODEBRECHT, com origem no crime de corrupça o passiva. 

 

53.45.  O dolo de PAULO ANTONIO SKAF na omissa o de dados a  justiça 

eleitoral, compreendidos o doador (Grupo ODEBRECHT) e o recebimento da quantia 
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em espe cie de R$ 5.169.160,00 (cinco milho es, cento e sessenta e nove mil e cento e 

sessenta reais) entre 21/08/2014 e 30/10/2014, do Grupo ODEBRECHT, por 

interme dio de DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI – esse 

atuando inclusive pessoal e diretamente no recebimento dos valores em espe cie – 

esta  estampado no conjunto de evide ncias que sustentam a hipo tese de acusaça o, 

notadamente: a intermediação de reunião no Palácio do Jaburu com as lideranças do 

PMDB, as mensagens de e-mail entre executivos, as senhas e codinomes acordados para 

os pagamentos, o pagamento em espécie por meio de doleiros, a simultaneidade entre 

datas, contatos, agendamento e pagamento, registros de hospedagem nos hotéis e a 

definição prévia das pessoas designadas para o recebimento dos valores (grifo nosso). 

 

2.4) DA CORRELAÇÃO ENTRE A OMISSÃO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA 

ORIGEM DOS VALORES RECEBIDOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL, E OS 

ILÍCITOS FINS DO GRUPO ODEBRECHT. 

 

54.  Os pagamentos efetuados pelo Grupo ODEBRECHT em espe cie, por 

meio do Departamento de Operaço es Estruturadas, para a campanha de PAULO 

ANTONIO SKAF em 2014, apo s tratativas com o pro prio candidato, e por meio de 

DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, esta o inseridos no contexto 

e para os fins descritos no item 3.1. da denu ncia, dissimulados por meio de doaço es 

eleitorais, notadamente a influe ncia na celebraça o e manutença o de contratos com 

o poder pu blico. 

 

54.1.  Conclui-se, portanto, que, para a garantia do sucesso dos ilí citos 

objetivos do grupo criminoso estruturado no a mbito empresarial ODEBRECHT, foi 

imprescindí vel a pra tica da omissa o do recebimento dos ilí citos valores acima 

narrados, sob pena de, com a apare ncia de seus recebimentos, toda a pro pria 

estrutura criada para o alcance das finalidades ilí citas da organizaça o criminosa ser 

prontamente descoberta e desmontada. Em resumo: para a concretizaça o dos 
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intentos ilí citos do grupo criminoso empresarial era essencial a omissa o da origem 

das doaço es feitas a candidatos a futuros cargos polí ticos, por meio dos quais seria 

dada seque ncia ao esquema de benefí cios ilegais outorgados a s empresas. 

 

2.5) DA IMPRESCINDÍVEL PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO 

ODEBRECHT E PRESTADORES DE SERVIÇO NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO 

PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E OMISSÃO DE DADOS À JUSTIÇA ELEITORAL. 

 

55.  Imprescindí vel a participaça o de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA 

SILVA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES e ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS 

(“PAULISTINHA”) na pra tica do crime de omissa o de dados na prestaça o de contas, 

das tratativas no Pala cio do Jaburu a  programaça o e efetivaça o dos pagamentos por 

meio do Setor de Operaço es do Grupo ODEBRECHT, para a campanha de PAULO 

ANTONIO SKAF em 2014, segundo o procedimento descrito no item 3.1. da 

denu ncia, atrave s de DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI. Tais 

participaço es dolosas esta o comprovadas pelas trocas de e-mails, planilhas, 

transcriça o de mensagens via Skype, e pelos depoimentos dos colaboradores. 

 

2.6) DA IMPRESCINDÍVEL PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE MARTINS 

MENDONÇA NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E 

OMISSÃO DE DADOS À JUSTIÇA ELEITORAL 

 

56.   Imprescindí vel, por fim, a participaça o dolosa de ALEXANDRE 

MARTINS MENDONÇA, filho e so cio de DUDA MENDONÇA, nos crimes de 

corrupça o passiva (conduta “receber”), lavagem de dinheiro (conduta “ocultar) e 

omissa o de dados a  Justiça Eleitoral para a campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 

2014. ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA foi indicado e participou das tratativas 

com o Grupo ODEBRECHT, em particular com HILBERTO MASCARENHAS ALVES 
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DA SILVA FILHO e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, para a operacionalizaça o dos 

pagamentos efetuados por meio do Departamento de Operaço es Estruturadas, 

notadamente a definiça o dos hote is, e o repasse das senhas para as pessoas 

indicadas para o recebimento dos valores, ciente de que a forma de recebimento de 

tais recursos visavam dissimular a sua origem, bem como ciente de que tais recursos 

eram destinados para a campanha de PAULO ANTONIO SKAF. 

 

2.7) DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DO ARTIGO 317 DO CP, DO 

ARTIGO 1º DA LEI N. 9613/98 E DO ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. 

 

57.  Os crimes do artigo 317 do Co digo Penal – condutas “solicitar” e 

“receber” –, do artigo 1º da Lei n. 9613/98 – conduta “dissimular” –, e do artigo 

350 do Co digo Eleitoral – conduta “omitir” –, na hipo tese dos autos, foram 

cometidos em concurso material, porquanto os verbos nucleares imputados 

possuem momentos consumativos auto nomos no tempo e no espaço, sa o condutas 

instanta neas e violam bens jurí dicos distintos, respectivamente, a moral e a 

probidade na Administraça o Pu blica, a ordem econo mica e a fe  pu blica eleitoral. 

 

57.1.   O recebimento de valores em espe cie e por terceiros, o procedimento 

e os artifí cios utilizados para ocultaça o da origem e finalidade, inclusive, para o fim 

eleitoral, revelam o funcionamento do complexo e sofisticado sistema de pagamento 

de propina pelo Grupo ODEBRECHT, que impunha o fluxo em “dinheiro vivo”, de 

conhecimento e com adesa o dos beneficia rios e pessoas interpostas, vinculadas a  

esfera pessoal daqueles.  

 

57.2.   O emprego de me todos flagrantemente ilí citos (“doleiros”, portadores, 

valores em espe cie, etc.), tornava mais onerosa a operaça o em raza o dos arriscados 

serviços que compreendia, dificultava a possibilidade de rastreio pelo sistema 

financeiro e eleitoral, e se destinava a um fim imediato, o financiamento eleitoral, e 
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a um fim mediato, po s eleiço es, consistente na possibilidade de influe ncia e defesa 

de interesse.  

 

57.3.   Esquema deliberadamente voltado ao trato de dinheiro marginal, o 

que serve a  necessidade de desassocia -lo de sua origem espu ria, conferindo-lhe, por 

sua pro pria fungibilidade, aptida o a s mais amplas possibilidades de fruiça o, 

inclusive em campanhas eleitorais, e que apesar das evide ncias quanto ao 

recebimento de vultosas quantias em espe cie, inexiste qualquer sinalizaça o sobre o 

real emprego desses valores, o que atesta a efica cia do propo sito de ocultaça o.  

 

57.4.   Assim, portanto, esta o caracterizados e consumados de forma 

auto noma e independente, as condutas “solicitar” e “receber” no crime do artigo 

317, caput, do CP, a conduta “ocultar” no crime do artigo 1º da Lei n. 9613/98, e a 

condutar “omitir” no crime do artigo 350 do Co digo Eleitoral. Em suma, a  evide ncia, 

ha  uma cadeia de fatos ligados a  solicitaça o dos valores, seguida de um complexo 

sistema de pagamento voltado na o apenas a  ocultaça o do dinheiro, mas, tambe m a  

dissimulaça o de sua origem, natureza ou mesmo a propriedade, cumulada com a 

destinaça o eleitoral. 

 

3) DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS (ART. 

387, CPP c.c. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 02/2018 – MINISTÉRIO DA 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. 

 

58.   Diante dos fatos acima, que revelam a existe ncia de organizaça o 

criminosa com requintes de profissionalismo e aça o prolongada no tempo, a atuar 

em agentes pu blicos e polí ticos, e com a anue ncia e participaça o desses, com 

atribuiço es decisivas acerca do bom funcionamento das instituiço es republicanas 

brasileiras, contaminando-as em detrimento da e tica e da probidade administrativa 

e eleitoral, de rigor a fixaça o de valor mí nimo para reparaça o dos danos morais 
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difusos causados pelas infraço es, no importe de R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, 

cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), acrescidos da devida 

atualizaça o moneta ria, com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP, a ser suportado 

solidariamente pelos denunciados.  

 

58.1.   O valor e  equivalente ao da “propina” paga pelo Grupo ODEBRECHT, 

nos termos da Instruça o Normativa n. 02/2018, do Ministe rio da Transpare ncia e 

Controladoria-Geral da Unia o. 

 

4) DO PEDIDO E REQUERIMENTOS 

 

59.  Diante do exposto, DENUNCIAMOS: 

a) PAULO ANTÔNIO SKAF (fls. 687), pela pra tica dos crimes do 

artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, 

e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal;  

b) JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, (“DUDA 

MENDONÇA”) (fls. 930), pela pra tica dos crimes do artigo 350 do 

Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º da 

Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do Co digo Penal; 

c) ALEXANDRE MARTINS MENDONÇA (fls. 1131 E 1214), pela 

pra tica dos crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, 

“caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 

29 e 69 do Co digo Penal; 

d) PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI (“PALU”) (fls. 1034), pela 

pra tica dos crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, 

“caput”, do Co digo Penal, e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 

29 e 69 do Co digo Penal;   

e) MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fls. 889), pela pra tica dos crimes 

do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, caput, do Co digo 
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Penal e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigos 29 e 69 do Co digo 

Penal; 

f) HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (fls. 39 e 65), 

pela pra tica dos crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 

317, “caput”, do Co digo Penal e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. 

artigos 29 e 69 do Co digo Penal;  

g) FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (fls. 60), pela pra tica dos 

crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do 

Co digo Penal e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigos 29 e 69 do 

Co digo Penal; 

h) MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES (fls. 678), pela pra tica dos 

crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do 

Co digo Penal e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do 

Co digo Penal; 

i) ALVARO JOSÉ GALLIS NOVIS (“PAULISTINHA”) pela pra tica dos 

crimes do artigo 350 do Co digo Eleitoral, artigo 317, “caput”, do 

Co digo Penal e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, c.c. artigo 29 e 69 do 

Co digo Penal. 

 

 59.1.   Requeremos, apo s o recebimento desta, sejam os re us citados para 

responder aos termos da aça o penal, observado o procedimento do artigo 355 e 

seguintes do Co digo Eleitoral, aplicados subsidiariamente os dispositivos do Co digo 

de Processo Penal e da Lei n. 12.850/2013, em particular com relaça o a  ordem de 

oitiva e alegaço es dos colaboradores e delatados. Requeremos a oitiva das 

testemunhas e colaboradores abaixo nominados, e ao final, a condenaça o dos re us 

a s penas dos crimes que lhe sa o imputados, bem como ao pagamento da devida 

reparaça o de danos, conforme descrito no item “4” da denu ncia. 

ROL 

- Colaboradores: 
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1. CLA UDIO MELLO FILHO – fls. 310 

2. MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

3. ALVARO JOSE  GALLIS NOVIS 

4. MARIA LU CIA GUIMARA ES TAVARES 

5. FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA 

6. HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA 

7. JOSE  EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

- Testemunhas: 

1. NADJA NARA MORAES VILAS BOAS – fls. 1018 (RAPJ m. 63/2018) – Condomí nio 

Vale do Jaguaripe, Rua D, casa 46, Piatan, Salvador/Bahia 

2. MILTON LUIZ PIAZENTI SANTOS – fls. 1018 (RAPJ m. 63/2018) – Rua Dona 

Santina, 553, Vila Rezende, Piracicaba/SP 

3. CRISTINA LAERT PASSOS – fls. 1018 (RAPJ m. 63/2018) – Rua do Barro Vermelho, 

256, Rio Vermelho, Salvador/Bahia 

4. EDGAR AUGUSTO VENA NCIO – fls. 972  

 

  Sa o Paulo, 27 de abril de 2020. 
 
 
 
   Fábio Ramazzini Bechara                                 Everton Luiz Zanella 

Promotor de Justiça Eleitoral     Promotor de Justiça Eleitoral 

 

 

           Luiz Ambra Neto     João Santa Terra Júnior 

Promotor de Justiça Eleitoral                                       Promotor de Justiça Eleitoral 

 

 

Tiago Cintra Essado 

Promotor de Justiça Eleitoral 
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