
 
Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, O Ministério Público Federal, por meio da 
Subprocuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
previstas no art. 129-I da Constituição Federal, no art. 6°-V da Lei Complementar n° 75/1993 e 
no art. 24 do Código de Processo Penal, com base na Inquérito nº 4436, oferece DENÚNCIA em 
face de AÉCIO NEVES DA CUNHA, brasileiro, casado, Deputado Federal, nascido em 
10/03/1960, portador do RG n. 3105792/SSP/MG, CPF n. 667.289.837-91, endereço funcional 
na Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes, ed. 
principal, Gabinete 20, Brasília/ DF, CEP:70160-900 (fl. 474); DIMAS FABIANO TOLEDO, 
brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 12/10/1944, portador da identidade n. 141133011-
0/CREA/RJ, CPF n. 100.434.467-87, residente à Av. Lucio Costa, 3602, bloco 02, apto 2201, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (fl. 468); MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 
15/07/1962, portador do RG 49960735- IFP-RJ, CPF n. 025.998.447-70, residente à Av. Vieira 
Souto, 564, apto 601, Ed. Cap. Ferrat, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-008. (fls. 457); 
ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA, brasileiro, casado, administrador, nascido em 17/06/1956, 
portador do RG n. 684897/SSP/BA, CPF n. 083.910.505-30, com endereço na Rua Sambalba, 
500, Apto 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: (fls. 467); e MARCELO BAHIA ODEBRECHT 
(colaborador da justiça), brasileiro, casado, filho de Emílio Alves Odebrecht, nascido em 
18/10/1968, natural de Salvador/BA, portador do CPF n° 487.956.235-15, residente na 
Joaquim Cândido de Azevedo, 750, casa, bairro Vila Morumbi, São Paulo/SP, CEP 5688020 (fl. 
389), pelas razões de fato e de direito que passa a expor. I – Síntese dos fatos No periodo 
compreendido entre 09/01/2009 e 28/02/2010, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais 
precisamente na Rua Visconde de Pirajá, 414, sala 810, com vontade livre e consciente, AÉCIO 
NEVES solicitou e recebeu, em 21 (vinte e uma) oportunidades, para si, indiretamente, por 
meio do assessor DIMAS TOLEDO, vantagens indevidas de R$ 28.200.000.000,00 (vinte e oito 
milhões e duzentos reais), em razão das funções exercidas pelo primeiro. Por sua vez, DIMAS 
TOLEDO, ciente da condição pública de AÉCIO NEVES e da origem e natureza ilícitas dos 
valores, recebeu, em coautoria com o então Senador e em benefício dele, essas 21 (vinte e 
uma) entregas de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) em vantagens 
indevidas no Rio de Janeiro/RJ. Além desses repasses, outro valor, de R$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), foi pago no exterior em favor de AÉCIO, em razão de seu cargo, 
por meio da offshore de ALEXANDRE ACCIOLY, a EMBERCY SERVICES LIMITED – totalizando-se 
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). INQUÉRITO Nº 4436 2 MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ÊNIO 
AUGUSTO PEREIRA E SILVA prometeram a AÉCIO NEVES e depois pagaram esses R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a fim de comprar o apoio do parlamentar nas causas 
de interesse do grupo ODEBRECHT, notadamente (i) intermediação para agilizar a emissão da 
licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e dar início às obras; e (ii) 
intermediação para reverter o resultado tido como ilegal pelo Grupo no certame de UHE Jirau, 
efetuando pagamento da referida quantia por meio das pessoas indicadas pelo operador de 
AÉCIO NEVES. Além do valor acima de R$ 30.000.000,00 da ODEBRECHT, outro pagamento 
(propina) ocorreu. Após as tratativas entre MARCELO ODEBRECHT e AÉCIO NEVES, a 
Construtora ANDRADE GUTIERREZ (AG) pagou ao parlamentar R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 
milhões de reais). Para ocultar e dissimular a natureza e a origem desse segundo valor, foi 
firmado um contrato ficticio entre Construtora ANDRADE GUTIERREZ e a Holding AALU 
PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTO, da qual é socio ALEXANDRE ACCIOLY, amigo pessoal de 
AÉCIO NEVES. Assim, ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por meio de celebração de contrato 
fictício e por offshore, no interesse de AÉCIO NEVES, em 2 (duas) oportunidades – R$ 
1.800.000,00 da ODEBRECHT e R$ 35.000.000,00 da AG –, vantagens indevidas e, juntamente 
com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, promoveu a lavagem dos capitais recebidos pelo então 
Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais 



recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva. II - Considerações iniciais sobre 
o histórico das relações criminosas entre AÉCIO NEVES, o Grupo Odebrecht e a Andrade 
Gutierrez. As condutas ilícitas narradas nesta denúncia começaram a ser reveladas em outras 
investigações de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e de 
organização criminosa, no contexto amplo da Operação Lava Jato, que desvendou vastos 
esquemas criminosos montados por agentes políticos, agentes públicos, empresários e 
operadores financeiros com o fim de praticar crimes contra a PETROBRAS e outros órgãos 
federais da Administração direta e indireta. Nesse contexto, o grupo ODEBRECHT foi um dos 
protagonistas no cartel de empresas que dominou contratos com a PETROBRAS a partir de 
valores superfaturados por inINQUÉRITO Nº 4436 3 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA gerência de diretores da estatal – verdadeiros 
arrecadadores e distribuidores de propina – indicados e mantidos por lideranças políticas do 
país. Como adiante será demonstrado, o complexo esquema de corrupção e lavagem de 
dinheiro relacionado às sociedades de economia mista vinculadas ao Ministério das Minas e 
Energias não se restringiu à PETROBRAS, mas alcançou também as CENTRAIS ELETRICAS 
BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS, in casu, nos negocios relacionados à concessão e à construção 
das USINAS HIDRELETRICAS DE SANTO ANTÔNIO E JIRAU, no Estado de Rondônia. Para a exata 
compreensão dos fatos – notadamente para o entendimento da mercancia da função pública 
(corrupção pela vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário 
público1 ) promovida por corrupto (AÉCIO NEVES) e corruptores (demais acusados) –, é 
fundamental analisar (a) o papel de AÉCIO NEVES ao tempo dos fatos numa das principais 
agremiações políticas; (b) a contraprestação criminosa por esse apoio por meio do rateio de 
propina arrecadada a partir de contratados com estatais e, sobretudo, (c) o papel de 
proeminência e liderança partidária que gradativamente assumia AÉCIO NEVES. Em 1º de 
janeiro de 2003, AÉCIO NEVES tomou posse como governador de Minas Gerais. Foi reeleito 
governador de Minas Gerais em 2006 e tomou posse em 1º de janeiro de 2007. Permaneceu 
no cargo até 31 de março de 2010, quando renunciou para se candidatar a uma vaga no 
senado. Foi nesse contexto, ou seja, por acreditar no futuro político de AÉCIO NEVES e em 
razão de sua importância política no Estado de Minas Gerais, que o Grupo ODEBRECHT aceitou 
pagar-lhe vantagem indevida conforme provado nesta investigação (objeto da presente 
denúncia). A partir das colaborações premiadas de MARCELO BAHIA ODEBRECH e de 
HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, ex-executivo da ODEBRECH, constatou-se 
existência de um vultuoso esquema de corrupção nas tratativas para construção das Usinas 
Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, envolvendo as empresas integrantes do cartel como 
ANDRADE GUTIERREZ e ODEBRECHT. 1 Inquérito n. 4.506-DF: “(...) Para a aptidão de 
imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição de um específico ato de ofício, 
bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário 
público, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus 
interesses pessoais. INQUÉRITO Nº 4436 4 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA Em sequência, celebrados acordos com executivos da ANDRADE 
GUTIERREZ2 , foi confirmada a prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, no 
contexto do Projeto Madeira. III. DO PROCESSO DE CONCESSAO E DE CONSTRUÇAO DAS UHEs 
DE SANTO ANTÔNIO E DE JIRAU III.1. Breve Historico Em dezembro de 2007, a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE operacionalizou o leilão de energia nova 
estruturante da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, no Rio Madeira. Sagrou-se vencedor 
do leilão o consórcio Madeira Energia, liderado por FURNAS e ODEBRECHT, com lance de R$ 
78,87 por megawatt-hora (R$/MWh). Na sequência, foi realizado pela Agencia Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) o leilão de energia da UHE Jirau, a segunda Usina do Complexo 
Hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia. Participaram do leilão dois grupos investidores: a) 
CONSÓRCIO JIRAU ENERGIA: Odebrecht Investimentos em Infra-Estrutura Ltda. (17,6%); 
Construtora Norberto Odebrecht S/A (1%); Andrade Gutierrez Participações S/A (12,4%); 
Cemig Geração e Transmissão S/A (10%); Furnas Centrais Elétricas S/A (39%) e Fundo de 



Investimentos e Participações Amazônia Energia II (FIP - formado pelos bancos Banif e 
Santander) (20%); e b) CONSÓRCIO ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL: Suez Energy South 
América Participações Ltda. (50,1%); Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S/A 
(9,9%); Eletrosul Centrais Elétricas S/A (20%) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – 
Chesf (20%). Sagrou-se vencedor do leilão o consórcio liderado pela Suez, que derrotou o 
favorito Jirau Energia, comandado por FURNAS e ODEBRECHT, autores do estudo de 
viabilidade da obra. 2 Os executivos OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO, ROGERIO NORA DE SA, 
FLAVIO GOMES MACHADO FILHO e FLAVIO DAVID BARRA da Andrade Guiterrez celebraram 
acordo de colaboração premiada e revelaram a pratica de delitos de fraude a licitaçoes e 
corrupção no contexto da obra da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e de Jirau. INQUÉRITO 
Nº 4436 5 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA III.2. Da 
articulação com outros políticos no interesse do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela 
Construtora ANDRADE GUTIERREZ para a construção dos Projetos no Rio Madeira Após o leilão 
da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, as empresas do consórcio enfrentaram embates 
regulatórios e protestos ambientais, causando uma série de embaraços ao grupo investidor 
formado por ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, CEMIG, FURNAS e FIPE. No intuito de agilizar 
a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, e 
dar início às obras, bem como na expectativa de interferência junto ao governo federal para 
anulação da adjudicação da obra referente à Usina Hidrelétrica de Jirau, MARCELO 
ODEBRECHT, de forma livre e consciente e em unidade de desígnios com HENRIQUE SERRANO 
DO PRADO VALLADARES, prometeu a AÉCIO NEVES vantagem indevida para que o político 
interviesse a fim de garantir e favorecer os interesses privados da CEMIG, socia nos projetos de 
Santo Antonio e de Jirau, e posteriormente consumou a oferta de propina, efetuando 
pagamento de R$ 65.000.000,00 – sessenta e cinco milhões de reais, custo rateado entre a 
ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ por meio das pessoas indicadas pelos operadores de 
AÉCIO NEVES. Dessa forma, AÉCIO NEVES solicitou vantagens indevidas para as empresas 
participantes do CONSORCIO MADEIRA ENERGIA, liderado por FURNAS e ODEBRECHT; 
MARCELO ODEBRECHT incumbiu a HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES reforçar o 
pedido de vantagens indevidas junto a SERGIO ANDRANDE, acionista da ANDRADE GUTIERREZ. 
Nesse contexto, apos informado por HENRIQUE VALLADARES do pedido de AÉCIO NEVES, o 
executivo da ANDRADE GUTIERREZ, SÉRGIO ANDRANDE, anuiu e se comprometeu a cumprir 
com os pagamentos que cabiam à sua empresa. Essa reunião, em que também estavam 
presentes ROGÉRIO NORA e MÁRCIO MAGALHÃES, ocorreu no escritorio da AG, na Praia de 
Botafogo, 300, 4° andar. A efetiva realização dessas reunioes é corroborada pelo registro de 
entradas e saídas de HENRIQUE VALLADARES fornecido pela Andrade Gutierrez Investimentos 
em Engenharia S.A. (fl. 4444): INQUÉRITO Nº 4436 6 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Pois bem. O encontro na corrupção entre ODEBRECHT 
e AÉCIO NEVES foi detalhado por HENRIQUE VALLADARES a partir da fl. 216. HENRIQUE 
confidenciou ter tratado pessoalmente com DIMAS TOLEDO acerca desses valores a ele 
designados, tendolhe sido possível verificar, junto ao sistema de contabilidade paralela da 
ODEBRECHT, os respectivos pagamentos efetuados ao codinome “Mineirinho”, sob a forma de 
21 (vinte e uma) parcelas: “ QUE certo tempo depois o depoente foi procurado por DIMAS 
TOLEDO, em seu escritório; QUE DIMAS TOLEDO trazia ao depoente anotaçoes contendo os 
valores, a conta, o banco, o país de destino e o beneficiário; QUE o depoente se recorda de 
que nestas anotaçoes constavam empresas localizadas no exterior.” HENRIQUE VALLADARES 
disse ainda que “estes pagamentos foram registrados em planilhas internas da empresa com o 
nome "PROJETO RIO MADEIRA" ou "SANTO ANTÔNIO"; QUE os pagamentos que foram feitos 
ao Senador AECIO NEVES foram registrados com o codinome "MINEIRINHO”. O Diretor de 
Energia da ANDRADE GUTIERREZ, FLÁVIO DAVID BARRA também descreveu a relação 
criminosa entre a ANDRADE GUTIERREZ e o Senador AÉCIO NEVES – fl. 255: “com relação ao 
Senador AÉCIO NEVES, HENRIQUE VALADARES afirmou ao Depoente que os acionistas da 
ODEBRECHT e da ANDRADE GUTIERREZ se falariam a respeito do assunto; QUE o Depoente 



soube posteriormente que o assunto fora encaminhado ao diretor financeiro da ANDRADE 
GUTIERREZ à época, RICARDO CAMPOLINA, que procurou o Depoente solicitando sua 
assinatura nos documentos que viabilizariam a transferencia dos valores relativos a esse 
compromisso com o Senador AECIO NEVES, que por sua vez ocorreria através de investimentos 
na empresa de ALEXANDRE ACCIOLY; QUE não se recorda da data dos pagamentos; QUE o 
Depoente posteriormente veio a saber, através da investigação interna promovida pela 
empresa, que o veiculo utilizado para repassar tais valores para o SENADOR AECIO NEVES foi a 
empresa AALU, provavelmente uma sociedade que controla uma rede de academias de 
ginástica; QUE foi apresentado pela AG ao Depoente, cerca de dois meses atras, contratos da 
AG com a INQUÉRITO Nº 4436 7 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA AALU que totalizam R$ 35.000.000,00, onde se estabelece um investimento da AG 
na AALU, com possibilidade de participação na construção de unidades durante a expansão da 
rede de academias; QUE não sabe informar qual o total ou percentual dos pagamentos 
quitados, devidos ao Senador AECIO em virtude do apoio ao Projeto MADEIRA, estão 
abrangidos pelo contrato da AG com a AALU no valor de R$ 35.000.000,00.” A propósito, a 
cadência da evolução patrimonial de AÉCIO NEVES, declarada à Justiça Eleitoral, experimentou 
um salto depois de recebidos os R$ 50 milhões. Na campanha de 2010, ano que se elegeu 
senador, ele declarou patrimônio de R$ 617 mil. Em 2014, depois do recebimento da propina 
no período de 2009 a 2011, seu patrimônio declarado saltou para R$ 2.503.521,813 . IV – DA 
IMPUTAÇÃO IV.1 - CORRUPÇAO ATIVA E PASSIVA IV.1.1 – Dos atos de corrupção e de suas 
circunstâncias em concurso formal improprio (art. 70, parte final, do Código Penal) com crimes 
de lavagem de dinheiro (ODEBRECHT) No periodo compreendido entre 09/01/2009 e 
28/02/2010, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na Rua Visconde de Pirajá, 
414, sala 810, com vontade livre e consciente, AÉCIO NEVES solicitou e recebeu, em 21 (vinte e 
uma) oportunidades, para si, indiretamente, por meio do assessor DIMAS TOLEDO, vantagens 
indevidas de R$ 28.200.000.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos reais), em razão das 
funções exercidas pelo primeiro. Por sua vez, DIMAS TOLEDO, ciente da condição pública de 
AÉCIO NEVES e da origem e natureza ilícitas dos valores, recebeu, em coautoria com o então 
Senador e em benefício dele, essas 21 (vinte e uma) entregas de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito 
milhões e duzentos mil reais) em vantagens indevidas no Rio de Janeiro/RJ. Além desses 
repasses, outro valor, de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), foi pago no 
exterior em favor de AÉCIO, em razão de seu cargo, por meio da offshore de ALEXANDRE 
ACCIOLY, a EMBERCY SERVICES LIMITED – totalizando-se R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais). MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA prometeram a AÉCIO 
NEVES e depois pagaram esses R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a fim de comprar o 
apoio do parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT, 3 Conforme Relatorio de 
Analise n° 51/2017 - GINQ/STF/DICOR/PF, às fls. 141/175. INQUÉRITO Nº 4436 8 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA notadamente (i) intermediação para 
agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e dar início 
às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado tido como ilegal pelo Grupo no certame 
de UHE Jirau, efetuando pagamento da referida quantia por meio das pessoas indicadas pelo 
operador de AÉCIO NEVES. Para possibilitar o pagamento de propina previamente negociada 
entre executivos da ODEBRECHT e AÉCIO NEVES e garantir que os valores arrecadados 
permanecessem fora do alcance das autoridades, os acusados, para muito além do 
exaurimento na entrega da vantagem indevida, valeram-se de pagamentos que ocorreram via 
sofisticado esquema de contabilidade paralela de setor criado na ODEBRECHT precipuamente 
para pagar propina no Brasil e no exterior, mediante uso de doleiros, transportadores 
autônomos, interpostas pessoas e uso de senhas, tudo para o fim ocultar a origem, 
propriedade, localização e movimentação de recursos de origem ilicita (designios autonomos). 
O interlocutor da ODEBRECHT para tratar do assunto era, inicialmente, JOSÉ CLÁUDIO GROSSI. 
Posteriormente, HENRIQUE VALLADARES determinou a ÊNIO DA SILVA, Gerente de Recursos 
Humanos de Odebrecht Energia, que atribuísse andamento aos pagamentos solicitados por 



AÉCIO NEVES e por DIMAS TOLEDO, por intermédio do Setor de Operação Estruturadas da 
ODEBRECHT. Para tanto, ÊNIO DA SILVA ficou responsável por consolidar todas as informaçoes 
a respeito dos pagamentos e enviava a programação da semana seguinte a MARIA LUCIA 
TAVARES, a quem cabia operacionalizar os pagamentos aos destinatários. Em suma, MARCELO 
ODEBRECHT, HENRIQUE VALLADARES e ÊNIO DA SILVA, previamente ajustados, oferecem e 
prometeram vantagens indevidas a AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, a serem rateadas com a 
ANDRADE GUTIERREZ, em razão dos contratos para a construção da UHE de Santo Antônio e 
da UHE de Jirau. A promessa foi aceita por AÉCIO NEVES e por DIMAS TOLEDO e, por 
intermédio deste, foi ajustado que o pagamento seria realizado de forma sub-repticia, 
mediante operacionalização pelo Setor de Operaçoes Estruturadas da ODEBRECHT, o que, de 
fato, veio a ocorrer, em um primeiro momento, por meio de 21 pagamentos, todos efetuados 
no endereço situado na Rua Visconde de Piraja, n° 414, sala 810, Rio de Janeiro, telefone n° 
(021) 8262-4882, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010, os quais foram recebidos por 
meio da estrutura do doleiro JOSÉ ANTÔNIO ESTEVÃO SOARES, que recebeu os valores 
mediante apresentação de senha fornecida pelo aludido departamento de propinas da 
ODEBRECHT. INQUÉRITO Nº 4436 9 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA Tais pagamentos, para efeitos de controle do Setor de Operaçoes Estruturadas, 
foram objeto de registro no sistema de contabilidade paralela da ODEBRECHT e efetivamente 
entregues, de forma oculta e dissimulada, por VINICIUS CLARET, conhecido por “Tutar”, que 
auxiliava nas praticas ilicitas promovidas pelo referido setor de propinas da empreiteira. Os 
locais de pagamentos, datas de pagamento, valores de propina e codinomes usados como 
senha para entregas são sintetizados na forma da tabela a seguir: - pagamentos vinculados ao 
codinome “MINEIRINHO” associado a AÉCIO NEVES, no período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2010. Data de programação de registro de pagamento Valor Numero de 
requisição Senha Numeração da figura 09/01/2009 R$1.200.000,00 c.09.66 Maracanaã Figura 
1 02/06/2009 R$1.800.000,00 c.09.894 Camaleão - Sr. Antonio Tel.:8262-4882 Rua Visconde de 
Piraja 414/810 - Quem for entregar identifica-se como Galo Figura 2 19/08/2009 
R$1.800.000,00 C.09.1342 Sonho - Entregar Rua Visc. de Piraja 414/810 Procurar Antonio 
(Galo) Te1.825241182 Figura 3 03/08/2009 R$1.800.000,00 C.09.1086 Manjar - Procurar Sr. 
Antonio Rua Visc. de Piraja. 414/810 - Te1.8262-4882 Identificar-se como Galo Figura 4 
24/09/2009 R$1.800.000,00 C.09.1506 Linha Rua Visc. Piraja. 414-Sala 810 - Antonio Galo 
(021)82624882 Figura 5 29/09/2009 R$1.800.000,00 C.09.1426 Vidente - Rua Visc. de Piraja. 
414-sala 810 - Antonio Galo (021)82624882 Figura 6 27/10/2009 R$1.800.000,00 C.09.1427 
Prato -Rua Visc. Piraja. 414. sala 810. Antonio Galo Figura 7 INQUÉRITO Nº 4436 10 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (021) 82624882 
26/11/2009 R$1.800.000,00 C.09.1428 Baralho Visc. Piraja. 414-Sala 810. Antonio Galo 
(021)8262- 4882 Figura 8 29/12/2009 R$2.000.000,00 C.09.1429 Jamanta - Visconde de Piraja. 
414 - Sala 810 - Antonio Galo-8262- 4882 (qd entregar dizer que é motge e ele rolano) Figura 9 
28/01/2010 R$850.000,00 C.10.189 Sabia - Visconde de Piraja. 414- sala 810-Antonio Galo 
9021) 82624882 Figura 10 26/02/2010 R$1.050.000,00 C.10.10 Nelore - Rua Vise. De Piraja. 
414- Sala 810- Antonio Galo (021)82624882 Figura 11 26/03/2010 R$1.050.000,00 C.10.11 
Vinagre - Rua Visc. de Piraja, 414-Sala EloAntonio Galo (021)8262-4882 Figura 12 27/04/2010 
R$1.050.000,00 C.10.12 Mandioca – Visc. de Piraja, 414. Sala 810 - Antonio Galo(21) 8262- 
4882 Figura 13 28/05/2010 R$1.050.000,00 C.10.1052 Cacau - Ref. a antiga requisição C.10.13 
Figura 14 28/06/2010 R$1.050.000,00 C.10.1102 Pavio - Rua Visconde de Piraja, 414. sala 810- 
Antonio Galo- Tel (021)8262 4882 Figura 15 28/07/2010 R$1.050.000,00 C.I0.1103 Alface - Rua 
Visconde de Piraja. 414, sala 810- Antonio Galo- Tel (021 )8262 4882 Figura 16 26/08/2010 
R$1.050.000,00 C.10.1104 Agrião- Rua Visconde de Piraja. 414, sala 810- Antonio Galo- tel 
(021)8262 4882 Figura 17 28/09/2010 R$1.050.000,00 C.10.1105 Tomate - Rua VisFigura 18 
INQUÉRITO Nº 4436 11 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
conde de Piraja. 414. sala 810- Antonio Galo- Tel (021)8262 4182 28/10/2010 R$1.050.000,00 
C.10.1106 Pimentão- Rua Visconde de Piraja. 414. sala 810- Antonio Galo- (021)82624882 



Figura 19 26/11/2010 R$1.050.000,00 C.10.1107 Chibata 1 - Rua Visconde de Piraja, 414. sala 
810- Antonio Galo- Tel (021)8262 4882 Figura 20 28/12/2010 R$1.050.000,00 C.10.1108 
Chibata 1 - Rua Visconde de Piraja, 414, sala 810- Antonio Galo- Tel (021)8262 4882 Figura 21 
Total R$28.200.000,00 Em contrapartida às negociaçoes e promessas de pagamento de 
vantagens indevidas, que ao final foram pagas pela ODEBRECHT, o denunciado AÉCIO NEVES, 
na condição de ex-Governador e já Senador e expoente político, pré-ajustado com DIMAS 
TOLEDO, em atendimento ao “quid pro quo” e em infração ao seu dever funcional, praticou 
atos de ofício em atendimento a pleitos das empresas do CONSÓRCIO MADEIRA ENERGIA, 
liderado por FURNAS e ODEBRECHT. As vantagens indevidas foram acordadas entre o 
Presidente da Organização ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT, e AÉCIO NEVES, inicialmente 
na condição de Governador e sucessivamente na de Senador, sempre político influente. 
HILBERTO MASCARENHAS FILHO e ÊNIO DA SILVA confirmaram que, após aprovação de 
HENRIQUE VALLADARES, operacionalizaram diversos pagamentos indevidos à pessoa de 
codinome “MINEIRINHO”, conforme fls. 247-251 e fls. 872-874. Coube a MARIA LÚCIA 
TAVARES4 operacionalizar os pagamentos aos destinatários, pois era seu papel fornecer para 
ÊNIO DA SILVA uma senha, um local e um período da entrega. 4 Maria Lucia era, nas palavras 
dela propria (fl. 373 do Inq. n. 4.342), a secretaria da ODEBRECHT responsavel por entrega de 
reais aos prestadores, pessoas utilizadas pelo Setor de Operaçoes Estruturantes da Odebrecht 
para fazer dinheiro. INQUÉRITO Nº 4436 12 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA Como elemento de corroboração de sua versão, HENRIQUE VALLADARES 
apresentou planilhas internas da empresa com o nome “PROJETO RIO MADEIRA”, “SANTO 
ANTÔNIO” ou “MINEIRINHO” fls. 41/52. O ponto de partida para a comprovação dos registros 
dos valores, de suas efetivas entregas e da razão desses pagamentos (vantagem indevida) 
foram doze planilhas geradas no esquema de corrupção da ODEBRECHT, apresentadas pelo 
colaborador HENRIQUE VALLADARES (Odebrecht Engenharia). O pagamento de propina a 
políticos pelo Grupo ODEBRECHT ocorria da seguinte forma: os executivos da empresa, 
intitulados "lideres empresariais" ou "diretores superintendentes", sugeriam politicos 
(candidatos) e valores para recebimento de dinheiro do grupo; a partir dai, havia a 
consolidação desses valores e nomes em uma planilha pelo funcionario UBIRACI SANTOS, que 
era repassada pelo sistema MYWEB- DAY, contendo a programação semanal, valores, 
codinome, endereço e senha, ao Setor de Operaçoes Estruturadas (SOE). Passo seguinte, as 
ordens de pagamentos, senhas e locais de entrega eram passados a doleiros e transportadoras 
de dinheiro. Portanto, foi deliberadamente criado um departamento (SOE) na ODEBRECHT 
para ocultar a origem e dissimular a movimentação de dinheiro proveniente de infração penal. 
O dinheiro era dissociado de qualquer registro que possibilitasse seu rastreio e identificação de 
origem. O Setor de Operaçoes Estruturadas da ODEBRECHT (SOE) foi criado em 2006 para a 
“realização de pagamentos paralelos à contabilidade da empresa, como (..) doaçoes eleitorais 
não contabilizadas, atos de corrupção e outros" (fl. 2005 ); “os pagamentos feitos em território 
nacional eram realizados em espécie e em moeda nacional, por meio de doleiros (fl. 249)6”, 
para burlar o sistema financeiro; a partir deste momento, cabia aos executivos estabelecerem 
contato com o agente político para tratar de detalhes da operacionalização dos pagamentos 
(fl. 199). 5 Conforme as palavras de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, ex-executivo da 
Odebrecht, à fl. 200, à frente do SOE de 2008 até 2015, juntamente com HILBERTO SILVA. 
Ainda trabalhavam no SOE MARIA LUCIA TAVARES, ANGELA PALMEIRA e LUIZ EDUARDO 
SOARES (fl. 200. "LUIZ EDUARDO SOARES elaborava contratos para dissimular as razoes dos 
pagamentos que eram realizados pelo SOE, quando eram utilizadas as empresas off shores 
controladas pelo depoente" — FERNANDO MIGLIACCIO, fl. 200. 6 Essas foram as palavras de 
HILBERTO MASCARENHAS, fl, 249. INQUÉRITO Nº 4436 13 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA No caso de AÉCIO NEVES, como declarado à fl. 1997 , 
seus pedidos de dinheiro tiveram entrada no grupo por meio de HENRIQUE VALLADARES; os 
líderes empresariais definiam os valores e os codinomes dos politicos beneficiarios (fl. 201). A 
partir dai, tais valores eram repassados pelos lideres empresariais ao SOE às sextas-feiras, para 



que, na segunda seguinte, fosse elaborado o cronograma da semana (fl. 201); como estratégia 
de compartimentação, os líderes em regra repassavam ao SOE os codinomes, valores, senha e 
endereços das entregas. No SOE, ao receber a planilha, cabia a FERNANDO MIGLIACCIO definir 
qual operador executaria as entregas (fl. 201). As ordens de pagamento eram efetivadas por 
MARIA LUCIA TAVARES aos operadores (fl. 201) — doleiros —, que logo depois entravam em 
contato com o líder empresarial ou diretor para repassar a senha e local de entrega; este, por 
sua vez, como se disse, repassava senha ao politico. AÉCIO NEVES concorreu a esse ciclo de 
lavagem utilizando as senhas que lhe eram divulgadas, recebendo, guardando e depois 
transferindo recursos provenientes de infração penal para ocultar sua origem. ALVARO NOVIS8 
, doleiro conhecido como "Paulistinha" (para entregas em SP) e "Carioquinha" (para entregas 
no RJ), e VINICIUS CLARET, também doleiro, conhecido como "Juca Bala" e "Tuta", eram os 
responsaveis pelas entregas de dinheiro em São Paulo/SP. Também em nome da 
compartimentação, funcionários, executivos da ODEBRECHT e doleiros tinham codinomes: 
MARIA LUCIA era "TULIA"; FERNANDO MIGLIACCIO era "WATERLOO"; ALVARO NOVIS era 
"VINHO"; "JUCA BALA" era "TUTA" (fl. 206). A respeito de suas relaçoes com a ODEBRECHT, 
VINICIUS CLARET confirmou o mecanismo acima, sua participação nele, codinomes e outros 
doleiros9 (fl. 1007). Disse manter parceria desde os anos 90, "providenciando dinheiro em 
espécie", mediante contatos com LUIZ EDUARDO e MARIA LUCIA, pela Construtora. Relatou 
ainda que, em 2008, o doleiro Dario Messer e seu sócio formaram sociedade com JOSE 
ANTÔNIO ESTEVAO SOARES no Rio de Janeiro; a partir daí, JUCA BALA e seu sócio Cláudio 
direcionaram todos os clientes do Rio de Janeiro para ANTÔNIO SOARES. Ainda, VINÍCIUS 
afirmou que “as operaçoes realizadas por ANTONIO foram identificadas pelo codinome/nome 
da conta TIJU7 Conforme as palavras de BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, ex-presidente 
da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, à fl. 199. 8 Identificado no sistema Drousys pelo 
codinome "VINHO", ALVARO NOVIS operava no mercado de câmbio. 9 Nas palavras de 
VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (fl. 1008), "o sistema ST consiste em um sistema de 
informatica utilizado pelo depoente e pelo socio CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA para o 
controle de caixa dos clientes; QUE tais contas foram abertas para o controle de caixa das 
operaçoes financeiras realizadas pelo depoente com a ODEBRECHT no Rio de Janeiro e em São 
Paulo.” INQUÉRITO Nº 4436 14 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA MON; QUE no periodo entre 2011 e 2013, a conta TIJUMON movimentou 19 
milhoes de dolares;” (fl. 1009). Para comprovarem suas declarações, HENRIQUE VALLADARES 
forneceu planilhas, às fls. 41-52, que documentam boa parte dos repasses criminosos feitos a 
AÉCIO NEVES no contexto do Projeto Rio Madeira. Realizadas perícias nos sistemas da 
ODEBRECHT (sistema de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela 
("MYWEBDAYB")10, foi encontrado o arquivo denominado "Tradução-07-17-08-17-54.xls", no 
qual o codinome "Mineirinho esta associado ao nome AECIO NEVES. Ademais, extraíram-se 
informaçoes a respeito de registro de pagamentos a este codinome, no valor total de R$ 
30.000.000,00, sendo a quantia de R$ 28.200.000,00 paga em reais no Brasil e alocada no 
centro de custo/obra UA77222 — PROJETO MADEIRA, e a quantia restante, de US$ 
900.000,00, paga no exterior, correspondentes a R$ 1.800.000,00 (fls. 841-864): 10 Laudo 
Pericial n° 1545/201 8-SETEC/SR/PF/PR, fls. 837/863. INQUÉRITO Nº 4436 15 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA INQUÉRITO Nº 4436 16 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA A analise dos documentos acima 
confirma que os pagamentos foram efetuados por “TUTAR”, codinome repetidamente citado 
nos documentos aprendidos durante a Operacão Lava Jato, associado a entregas de dinheiro 
da ODEBRECHT. Tais planilhas corroboram, acima de qualquer dúvida razoável, as provas de 
pagamento de vantagens indevidas pela ODEBRECHT, no período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2010, no montante de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil 
reais), a AÉCIO NEVES, para que atuasse em favor dos interesses do grupo. Ainda convergem 
para essa certeza os depoimentos de INQUÉRITO Nº 4436 17 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA operadores financeiros, mais adiante apresentados, e a 



versão dos executivos da ODEBRECHT. De igual modo, foram utilizados os serviços do operador 
ja referido, ANTÔNIO SOARES, o qual realizava operaçoes dolar-cabo, recebendo valores da 
ODEBRECHT no exterior e disponibilizando reais em espécie no Brasil. Assim, para a realização 
das entregas em espécie em território nacional, com ocultação e dissimulação da origem, 
localização, disposição, movimentação, propriedade e natureza criminosa, o Grupo 
ODEBRECHT utilizava mais de uma camada de offshores e diversos operadores financeiros, 
fatos que ja foram denunciados nos autos dos Inquéritos 4342 e 4407. Ou seja, efetuadas as 
operaçoes dolar-cabo e de posse dos valores em reais, os operadores financeiros que 
prestavam serviços à ODEBRECHT no Brasil, com quebra do rastro financeiro e distanciamento 
da ODEBRECHT e dos beneficiários do dinheiro com origem e natureza criminosa, efetuavam, 
apos pronunciamento de senhas geradas pelo Setor de Operaçoes Estruturadas, os repasses 
sub-repticios para os beneficiarios finais ou intermediarios por estes indicados, como é o caso 
de VINICIS CLARET, o Juca Bala. A partir do Setor de Operaçoes Estruturadas da ODEBRECHT, 
foram efetuados repasses de modo sub-repticio para AÉCIO NEVES, por meio do seu operador 
DIMAS TOLEDO, os quais, em decorrencia da propria corrupção objeto desta denuncia, tinham 
ciencia de que os valores possuiam origem em praticas criminosas. As entregas foram 
providenciadas pelo doleiro TUTAR, mediante a produção artificiosa de codinomes e senhas, 
com a desvinculação dos recursos de sua origem e destino, sem a devida contabilização 
regular, tudo com o objetivo de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, 
propriedade, localização, disposição e movimentação dos recursos ilicitos. Nesse contexto, 
apos ajuste com DIMAS TOLEDO, operador de AÉCIO NEVES, HENRIQUE VALLADARES, então 
Presidente da Odebrecht Infraestrutura, comunicou a ÊNIO SILVA que estavam autorizados os 
repasses oriundos do crime antecedente para AÉCIO NEVES, os quais, como ajustado, seriam 
operacionalizados pelo Setor de Operaçoes Estruturadas, sem a contabilização regular, tudo 
com o fim de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, propriedade, localização,11 
disposição e movimentação dos recursos ilicitos. 11 conforme depoimento de Enio Silva às fls. 
872-874. INQUÉRITO Nº 4436 18 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA A partir dai, ENIO SILVA, Gerente de Recursos Humanos de ODEBRECHT ENERGIA, 
deu andamento aos repasses por meio do denominado Setor de Operaçoes Estruturadas. 
Inicialmente, no contexto da ocultação e dissimulação, acordou-se que, internamente no Setor 
de Operaçoes Estruturadas, o denunciado AÉCIO NEVES seria referenciado pelo codinome 
“MINEIRINHO”. Dessa forma, no contexto da ocultação e dissimulação da origem, natureza 
criminosa, propriedade, localização, disposição e movimentação dos recursos ilicitos, ENIO 
SILVA interagiu com o Setor de Operaçoes Estruturadas da ODEBRECHT, obteve as senhas para 
operacionalização dos pagamentos sub-repticios, e, em seguida, indicou o endereço da Rua 
Visconde de Piraja, n° 414, sala 810, Rio de Janeiro, telefone n° (021) 8262-4882, para as 
entregas sub-repticias do dinheiro, que foram recebidos pelo operador ANTÔNIO SOARES, 
apos o pronunciamento das senhas, individualizadas para cada repasse, produzidas pelo Setor 
de Operaçoes estruturadas. Por sua vez, ANTÔNIO SOARES repassava o dinheiro para DIMAS 
TOLEDO12 . O endereço no Rio de Janeiro pertencia, à época dos fatos, a Cláudio Macedo 
Moura, que locou para a empresa SOA & W SERVIÇOS DE DIGITAÇAO LTDA, representada por 
JOSE ANTÔNIO ESTEVAO SOARES. 12 Conforme as palavras de MARIA CLARA CHUFF SOARES, 
filha de ANTÔNIO SOARES, “uma das conversas com DIMAS TOLEDO no ano de 2014 ele lhe 
revelou que seu pai JOSE ANTONIO era um dos principais responsaveis por receber dinheiro da 
ODEBRECHT e realizar as entregas para as pessoas indicadas pelos seus clientes, entre eles o 
proprio DIMAS TOLEDO. Disse que DIMAS TOLEDO comentou que JOSE ANTONIO havia 
recebido valores relacionados ao projeto de uma hidreletrica em Rondonia, alem de guardar e 
fazer a distribuição do dinheiro. Mencionou que DIMAS TOLEDO revelou para a declarante que 
as quantias beneficiaram o então Senador AECIO NEVES.”, às fls. 1118-1125. INQUÉRITO Nº 
4436 19 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DIMAS TOLEDO 
mantinha encontros com ANTÔNIO SOARES com uma frequência de 2 a 3 vezes por mês13 . 
Paralelamente às providencias de pagamento, HENRIQUE VALLADARES mantinha encontros 



pessoais com o operador de AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO14, em seu 13 Essas foram as 
palavras de MARIA CLARA CHUFF SOARES, às fls. 1118-1125. 14 Fatos declarados por ÊNIO 
SILVA, às fls. 872-874, que registrou que em pelo menos duas oportunidades, o sr. HENRIQUE 
VALADARES solicitou que verificasse a situação dos saldos de pagamentos feitos a 
MINEIRINHO. Disse que nestas oportunidades o Sr. HENRIQUE VALADARES estava reunido com 
o Sr. DIMAS TOLEDO para tratar a respeito desses pagamentos. INQUÉRITO Nº 4436 20 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA escritorio, ocasioes em 
que ele informava o valor da parcela e os dados para os pagamentos. Igualmente, há registros 
de encontros entre AÉCIO NEVES e MARCELO ODEBRECHT15. Referidos encontros são 
elementos que comprovam as tratativas que caracterizam o crime de corrupção, ora 
denunciados. Em 2009: 15 E-mails trocados entre MARCELO ODEBRECHT com DARCI LUZ, onde 
marcam várias reuniões entre os denunciados. INQUÉRITO Nº 4436 21 MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Em 2011, quando já ocupava o cargo de 
Senador: INQUÉRITO Nº 4436 22 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA INQUÉRITO Nº 4436 23 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA Ouvido a respeito desses pagamentos, o então Senador AÉCIO NEVES criou versão 
diferente da dos colaboradores, apesar de ter assumido que conhece e já se reuniu diversas 
vezes com MARCELO ODEBRECHT16: “o declarante conhece o executivo MARCELO 
ODEBRECHT, ja tendo se reunido com ele por diversas vezes; QUE o contexto das conversas 
que o declarante manteve com MARCELO ODEBRECHT era o projeto politico que o PSDB 
representava para o Brasil”. Ao final, assumiu apenas que “e possivel que a ODEBRECHT tenha 
contribuido financeiramente para campanhas do declarante.” O corruptor MARCELO 
ODEBRECHT afirmou que “o relacionamento mantido com AECIO NEVES serviu para beneficiar 
a empresa nas discussoes que existiam relacionadas ao projeto do RIO MADEIRA; QUE 
objetivamente AECIO NEVES ajudou a contrabalançar a influência que ANDRADE GUTIERREZ 
tinha sobre a CEMIG, integrante do Grupo Investidor do Projeto Rio Madeira.” (fl.301). Vale 
destacar, ainda, que as entregas dos numerarios destinados ao parlamentar investigado 
também foram comprovadas por MARIA CLARA CHUFF SOARES, filha do doleiro JOSE 
ANTÔNIO ESTEVAO SOARES, que relatou que, numa das conversas com DIMAS TOLEDO, no 
ano de 2014, ele lhe revelou que seu pai, JOSE ANTÔNIO, era um dos principais responsaveis 
por receber dinheiro da ODEBRECHT e realizar as entregas para as pessoas indicadas pelos 
seus clientes, entre eles o próprio DIMAS TOLEDO. Disse que DIMAS TOLEDO comentou que 
JOSE ANTÔNIO havia recebido valores relacionados ao projeto de uma hidrelétrica em 
Rondonia, além de guardar e fazer a distribuição do dinheiro. Mencionou que DIMAS TOLEDO 
revelou para a declarante que as quantias beneficiaram o então Senador AÉCIO NEVES. As 
provas vão além. As ligações telefônicas não deixam dúvidas em relação às tratativas ilícitas. 
No telefone celular BLACKBERRY de ANTÔNIO SOARES, entregue espontaneamente por MARIA 
CLARA CHUFF SOARES, foi identificado número de DIMAS TOLEDO, que tinha o codinome 
“AMIGO”. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 69/2019 comprovou contatos entre o 
denunciado DIMAS TOLEDO e o operador financeiro ANTÔNIO SOARES ao menos por 39 
oportunidades, a partir de 28 de agosto de 2012, às fls. 1224/1225: 16 Fls. 474/477. 
INQUÉRITO Nº 4436 24 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
INQUÉRITO Nº 4436 25 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
Soma-se que o esquema de lavagem de ativos no âmbito do Setor de Operaçoes Estruturadas 
era operado a partir da realização de multiplas e complexas operaçoes artificiosas, transaçoes 
bancarias, parte delas transnacionais, inclusive por meio de offshores e operaçoes dolar-cabo, 
tudo com utilização de diversas pessoas juridicas e fisicas interpostas. A partir dai, o Setor de 
Operaçoes Estruturadas utilizava recursos que a ODEBRECHT mantinha em contas secretas no 
exterior em nome de offshores, a exemplo das contas KLIENFELD, INNOVATION, FASTTRACK, 
TRIDENT, VELOCITY, FINCASTLE, CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT, MAGNA17, 
e os repassava, a partir de requisiçoes de pagamentos dos lideres empresariais, para contas 
off-shores utilizadas por operadores financeiros que prestavam serviços para a ODEBRECHT. A 



análise da documentação apresentada revelou a participação do empresário ALEXANDRE 
ACCIOLY, socio da rede de academias Bodytech, na operacionalização dos negócios ilícitos. 
HENRIQUE VALLADARES declarou ter ouvido de DIMAS TOLEDO que algumas vezes ele esteve 
na ANDRADE GUTIERREZ e também com ALEXANDRE ACCIOLY para tratar destes pagamentos. 
Os restantes R$1.800.000,00 teriam sido pagos por meio de offshores. ALEXANDRE ACCIOLY, 
por intermédio da offshore EMBERCY SERVICES LIMITED no banco UBS - UNIAO DE BANCOS 
SUIÇOS, localizado em Singapura, no ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD, recebeu propina 
destinada a AÉCIO NEVES18. Ha prova da realização dessa transferência. Nesse contexto, a 
ODEBRECHT repassou a AÉCIO NEVES, por meio da equipe de HILBERTO MASCARENHAS ALVES 
DA SILVA (ex-Chefe do Setor de Operaçoes Estruturadas da Odebrecht), um total de US$ 
900.000,00, por intermédio de conta mantida em nome da offshore Klienfeld Services LTD. 
Nesse sentido, foi localizado nos arquivos da ODEBRECHT o documento de nome 
“Mineirinho.doc”, que comprova que AÉCIO NEVES recebeu parte do dinheiro por meio da 
offshore EMBERCY SERVICES LIMITED no banco UBS - UNIAO DE BANCOS SUIÇOS, localizado 
em Singapura, no ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD, em transferências que ocorreram entre 14 
de novembro de 2008 e 16 de dezembro de 2009. 17 Depoimento de OLIVIO RODRIGUES 
JUNIOR às fls. 319/321. 18 De acordo com o RAPJ 134-2017, Accioly é padrinho de casamento 
e dos filhos gemeos de Aécio Neves, ao tempo em que Aécio é padrinho da filha de Accioly, 
Maria Carolina. INQUÉRITO Nº 4436 26 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL 
DA REPÚBLICA Em relação a tais recursos, AÉCIO NEVES, com a necessária colaboração de 
ALEXANDRE ACCIOLY, manteve no exterior depositos não declarados à repartição federal 
competente, ao manter na conta EMBERCY SERVICES LIMITED, no banco UBS - UNIAO DE 
BANCOS SUIÇOS, em Singapura, valores a si pertencentes em nome de terceiros, depositados 
em dinheiro, entre novembro de 2008 e janeiro de 2009. Sobre tais fatos, HENRIQUE 
VALLADARES forneceu, dentre outros documentos, registros de pagamentos no exterior por 
meio da KLIENFELD SERVICES LTD para a EMBERCY SERVICES LIMITED, e-mails determinando 
as transferências de valores mantidos em conta bancária titularizada por offshore em 
instituições financeiras em Singapura (fls. 222-229). INQUÉRITO Nº 4436 27 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Nos documentos de fls. 226 e 227, 
consta uma assinatura. Diligências efetuadas pela autoridade policial identificaram a 
assinatura como sendo de MARCELO RODRIGUES, procurador da conta e irmão de OLIVIO 
RODRIGUES JUNIOR, operador financeiro do Grupo ODEBRECHT. Com base nessa informação, 
extraíram-se do sistema Drousys registros de pagamento ao codinome Mineirinho, via offshore 
Embersy, no valor de US$900.000,00. (fl. 852)19 . Em 01 de novembro de 2017, OLIVIO 
RODRIGUES JUNIOR foi inquirido e respondeu que20: “QUE o depoente realizou operações no 
exterior de pagamentos não contabilizados a pedido do GRUPO ODEBRECHT entre os anos de 
2006 e 2015; QUE as empresas mais utilizados pelo depoente para a realização dos 
pagamentos no exterior foram as seguintes: KLIENFELD, INNOVATION, FASTTRACK, TRIDENT, 
VELOCITY, FINCASTLE, CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT, MAGNA, entre 
outras; QUE o depoente recebia dos funcionários do Setor de Operações Estruturadas-SOE os 
dados para a realização dos pagamentos no exterior, como os valores e a conta destinatária; 
QUE o depoente não tinha conhecimento dos codinomes que eram atribuídos pelos Executivos 
da ODEBRE19 De acordo com o Laudo n. 1545/2018/SETEC/SR/PF/PR. 20 Fls. 319/321. 
INQUÉRITO Nº 4436 28 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
CHT aos destinatários dos recursos; QUE por isso o depoente não sabe dizer quem foram as 
pessoas que receberam os valores que foram depositados no exterior; QUE questionado sobre 
o documento da folha 222, o depoente explicou que recebia documentos similares por meio 
de email da funcionária ANGELA PALMEIRA(tumaine@drousys.com); QUE nesses documentos 
que o depoente recebia constavam sempre os dados da empresa destinatária dos valores, a 
conta destinatária e o banco, bem como o banco correspondente(internnediário); QUE nestes 
documentos, ANGELA PALMEIRA registrava um código de controle interno, no qual o dígito 
final era sempre o ano do pagamento; QUE neste documento constavam também a data da 



solicitação e o prestador de serviço que realizaria o pagamento, no caso o depoente que 
possuía o codinome de "GIGO"; QUE questionado acerca do documento da folha 226, o 
depoente explicou que se trata de uma solicitação de pagamento por parte da KLIENFELD 
SERVICES LIMITED para a EMBERSY SERVICES LIMITED no valor de U$ 75,348.00, por meio do 
ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD para o UBS(União de Bancos Suíços) AG Singapura, utilizando 
como banco correspondente o UBS AG NEW YORK; QUE a assinatura constante do referido 
documento é de seu irmão MARCELO RODRIGUES, procurador da conta; QUE o depoente tinha 
como prática o pagamento fracionado de valores de grande vulto, a fim de evitar que 
chamassem a atenção dos "compliances" dos bancos; QUE em relação aos emails das folhas 
223, 225, 227 e 229 o depoente esclarece que se tratavam de ordens de pagamento ou 
solicitação de comprovações de pagamentos realizados por meio da empresa utilizadas para os 
pagamentos no exterior; QUE VINÍCIUS BORIN(feeling@drousys.com) trabalhava no AOB-
ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD e era Chefe de VITOR MARCHIORI(white@drousys.com); QUE o 
banco AOB foi muito utilizado pelo depoente para a realização de pagamentos no exterior; 
QUE o banco AOB "quebrou" em 2010, sendo substituído pelo MEINL BANK ANTIGUA; QUE 
VINICIUS BORIN e VITOR MARCHIORI passaram a exercer as mesmas funções de pagamentos 
não contabilizados no MEINL BANK; QUE o MEINL BANK foi utilizado quase que 
exclusivamente para pagamentos não contabilizados do GRUPO ODEBRECHT; QUE 
questionado sobre as ordens de pagamentos semanais de folhas 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 e 
52 o depoente informa que apesar de ter acesso ao SISTEMA DROUSYS não tinha 
conhecimento acerca das tabelas de controle do SOE; QUE entretanto o depoente acredita 
que o prestador de serviços TUTAR seja VINÍCIUS CLARET(TUTA), em casos de pagamentos em 
reais; QUE os únicos documentos que o depoente apresentou em seu processo de colaboração 
foram extraídos do SISTEMA DROUSYS, o qual tinha acesso.” O relato de OLIVIO RODRIGUES 
JUNIOR, um dos operadores financeiros da ODEBRECHT, revelou que VINICIUS BORIN, que 
tinha o apelido de TUTAR, detinha o controle societário do ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD 
(AOB), instituição financeira localizada em Singapura, onde o Grupo ODEBRECHT abriu e 
manteve, pelo menos entre 2006 e 2010, diversas contas bancárias operacionais para a 
movimentação ilícita de valores. As contas operacionais do Grupo ODEBRECHT no AOB, no 
periodo 2006-2010, eram administradas por VINICIUS BORIN, MARCO BILINSKI e LUIZ 
AUGUSTO FRANÇA. INQUÉRITO Nº 4436 29 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ENRICO VIEIRA MACHADO21 disse que seu sócio DARIO MESSER é amigo 
de ALEXANDRE ACCIOLY e de AÉCIO NEVES, e que num desses encontros entre ALEXANDRE 
com DARIO MESSER aquele relatou que estava com dúvidas sobre o funcionamento de bancos 
no exterior. Na ocasião, o doleiro indicou que agendasse uma reunião com ENRICO VIEIRA 
MACHADO. No encontro, ALEXANDRE ACCIOLY pediu orientação para realizar transferências 
entre contas de bancos diferentes, sem que essas contas se comunicassem, no intuito de 
evitar que se deixasse rastro nas movimentações financeiras de um banco para outro banco. 
Nesse encontro, ENRICO MACHADO sugeriu para ALEXANDRE ACCIOLY que levasse seu 
dinheiro para bancos localizados em SINGAPURA, HONGKONG ou DUBAI. Enfim, o acervo 
probatorio, para muito além da mera versão dos colaboradores, é vasto e comprova – 
indubitavelmente – a prática criminosa. IV.1.2 – Dos atos de corrupção e de suas 
circunstâncias em concurso formal improprio (art. 70, parte final, do Codigo Penal) com crimes 
de lavagem de dinheiro (ANDRADE GUTIERREZ) HENRIQUE VALLADARES e FLAVIO DAVID 
BARRA, então Diretor da Andrade Gutierrez Energia, afirmaram em depoimento que a 
ANDRADE GUTIERREZ pagou vantagem indevida a AÉCIO NEVES, por intermédio de 
ALEXANDRE ACCIOLY, em razão de seu cargo. Após as tratativas entre MARCELO ODEBRECHT e 
AÉCIO NEVES, ficou inicialmente acordado que a Construtora ANDRADE GUTIERREZ realizaria o 
pagamento de vantagem indevida no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
dissimuladamente justificada em contrato ficticio celebrado pela Construtora ANDRADE 
GUTIERREZ com a Holding AALU PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTO, do qual é socio ALEXANDRE 
ACCIOLY. Porém, o valor efetivamente pagou foi de R$ 35.000.000 (trinta e cinco milhões de 



reais). SÉRGIO LINS ANDRADE, acionista da Construtora ANDRADE GUTIERREZ, orientou AECIO 
NEVES, por meio de DIMAS TOLEDO, a procurar RICARDO CAMPOLINA, diretor financeiro da 
ANDRADE GUTIERREZ, para tratar dos pagamentos. Na sequência, a Construtora ANDRADE 
GUTIERREZ S.A. celebrou com a Holding AALU PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S.A., empresa 
utilizada por ALEXANDRE ACCIOLY para lavar dinheiro proveniente de vantagem indevida 
acertada com AÉCIO 21 Fls. 1083/1086. INQUÉRITO Nº 4436 30 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NEVES, na data 27 de agosto de 2010, contrato 
fraudulento, onde se estabelece um investimento da ANDRADE GUTIERREZ na AALU22, com 
possibilidade de participação na construção de unidades durante a expansão da rede de 
academias23 , sendo o aporte inicial de 35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) – 
justamente o valor da propina. Este valor da propina foi pago em duas parcelas, a primeira em 
02/09/2010, no valor de R$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos reais), por meio de 
transferência bancária para a conta n. 00315-67, agência n. 1940, banco HSBC (fl. 775); e a 
segunda foi realizada no dia 01/04/2011 na quantia de R$ 4.500.000,00 (quatro milhoes e 
quinhentos mil reais). Importante destacar que houve reconhecimento do crime de corrupção 
por parte do colaborador FLAVIO DAVID BARRA especificamente em relação ao contrato em 
comento, apesar de ressaltar que as tratativas foram realizadas pelo Diretor Financeiro da 
ANDRADE GUTIERREZ à época, RICARDO CAMPOLINA. Reforça os relatos de HENRIQUE 
VALLADARES e FLAVIO DAVID BARRA – no sentido de que a Holding AALU PARTICIPAÇOES E 
INVESTIMENTO S.A. foi utilizada por ALEXANDRE ACCIOLY e AÉCIO para a lavagem de capitais 
por intermédio da geração de dinheiro em espécie em favor da Construtora ANDRADE 
GUTIERREZ a ser utilizado para cumprir os compromissos ilícitos assumidos pelo Grupo com o 
Senador AÉCIO NEVES – o fato de a empreiteira ter realizado cessão e transferencia à SAFIRA 
PARTICIPAÇOES LTDA. do crédito de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) 
proveniente de 15% de participação societaria na empresa AALU PARTICIPAÇOES E 
INVESTIMENTOS S.A., e, posteriormente, a empresa beneficiada ter realizado provisão para 
perdas do valor do investimento no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de 
reais). 22 A AALU fica na mesma rua do escritório de ANTÔNIO SOARES 23 Contrato de 
participação celebrado entre a Construtora ANDRADE GUTIERREZ e a Holding AALU 
PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTO. INQUÉRITO Nº 4436 31 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA INQUÉRITO Nº 4436 32 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Cite-se, ademais, que o operador de AÉCIO NEVES, 
DIMAS TOLEDO, confirmou que se encontrou diversas vezes com ALEXANDRE ACCIOLY para 
tratar a respeito de projetos de construção de usinas geradoras de energia na região Norte e 
Nordeste24: QUE apos 2006, depois de tomar conhecimento no mercado pelo interesse de 
ALEXANDRE ACCIOLY, o declarante o procurou para tratar a respeito de projetos de construção 
de usinas geradoras de energia na região Norte e Nordeste; QUE o declarante e ALEXANDRE 
ACCIOLY se reuniram diversas vezes para tratar dos projetos; QUE ALEXANDRE ACCIOLY se 
comprometeu juntar um grupo de empresários para construir pequenas centrais hidroeletricas 
(PCHs); QUE em virtude de ALEXANDRE ACCIOLY não ter obtido êxito na busca de empresarios 
para os projetos, não foi dado andamento; QUE em decorrência do relacionamento 
profissional mantido com ALEXANDRE ACCIOLY o declarante procurou ajuda-lo junto aos seus 
contatos na igreja catolica para viabilizar a realização do casamento de ALEXANDRE fora da 
igreja.” 24 Fls. 468/471. INQUÉRITO Nº 4436 33 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA De igual forma, em seu depoimento25, ALEXANDRE 
ACCIOLY confirma que se encontrou algumas vezes com DIMAS TOLEDO: “o declarante entrou 
em contato com AECIO NEVES para verificar se ele possuía algum contato na PETROBRAS ou 
FURNAS; QUE AECIO NEVES indicou que o declarante fizesse contato com DIMAS TOLEDO para 
tratar do assunto; QUE o declarante se reuniu em torno de 2 ou 3 vezes com DIMAS TOLEDO 
em FURNAS para tratar da possibilidade do aluguel do helicóptero.”. Além disso, o Diretor da 
UN Energia da ANDRADE GUTIERREZ, FLÁVIO BARRA, visando ao esclarecimento dos fatos que 
lhe circundaram e a conferir a maxima efetividade à persecução das pessoas físicas neles 



envolvidas, declarou que, para viabilizar o repasse de valores destinados ao Senador AECIO 
NEVES a ANDRADE GUTIERREZ, lançou mão da empresa AALU26 . Para comprovarem suas 
declaraçoes, os colaboradores juntaram copia do contrato firmado entre a ANDRADE 
GUTIERREZ e a Holding AALU PARTICIPAÇOES E INVESTIGMENTO S.A., a comunicação de cessão 
e transferencia à SAFIRA PARTICIPAÇOES LTDA do crédito de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 
milhoes de reais) proveniente de 15% de participação societaria na empresa AALU 
PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S.A., e documentos que comprovam que a empresa 
beneficiada teria realizado provisão para perdas do valor do investimento no montante de R$ 
35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais). Tais elementos, em conjunto com todas as 
provas ja produzidas no bojo da operação Lava Jato, comprovam e corroboram, de maneira 
cabal, as alegaçoes dos colaboradores. Destarte, as investigaçoes conduzidas elucidaram que 
ALEXANDRE ACCIOLY, mantendo proxima relação com AÉCIO NEVES, atuou como operador 
financeiro em favor do Senador, recebendo valores que sabia que eram provenientes de 
crimes e realizando movimentaçoes financeiras, para que, apos, mediante comissionamento, 
houvesse a disponibilização de dinheiro em espécie (real) no território brasileiro, a fim de 
atender aos interesses escusos do grupo empresarial. Por meio de celebração de contrato 
fictício, os denunciados AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY promoveram a 
lavagem dos capitais recebidos pelo então Senador, ocultando e dissimulando a natureza, 
origem, localização e propriedade de tais recursos, provenientes da infração penal de 
corrupção passiva. 25 Fls. 460. 26 Fls. 256. INQUÉRITO Nº 4436 34 MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA IV.1.3 – A propina e sua potencial influência 
no exercício da função pública: configuração dos crimes de corrupção passiva Nos termos 
devidamente narrados nesta denúncia, houve sucessivas tratativas entre os denunciados por 
um longo periodo de tempo e que mantiveram estavel vinculo existente com AÉCIO NEVES ao 
longo de sua carreira pública em diversos cargos e que renovaram a promessa de vantagem 
indevida do agente privado corruptor em troca da atuação funcional do agente publico 
corrupto. As tratativas asseguraram a defesa e a manutenção de benefícios indevidos, sejam 
de ordem legislativa, sejam de natureza administrativa, em concessoes publicas, em especial 
FURNAS, CEMIG e Projetos do Rio Madeira. As vantagens indevidas são pagas desde 2006 a fim 
de manter a sistemática criminosa. À época da solicitação da vantagem indevida ja descrita, o 
Grupo ODEBRECHT estava a frente de vários empreendimentos no setor energético no Brasil 
que dependiam de atos de ofício direta ou indiretamente a cargo do ex-Governador e ex-
Senador AÉCIO NEVES. O contexto probatório resultante da investigação criminal demonstrou 
o vínculo estavel e de confiança entre AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, que atuou como seu 
interlocutor direto nas tratativas para concessão de licença de instalação da Usina de Santo 
Antônio. Conforme acordo de colaboração premiada firmada com o Grupo ODEBRECHT, 
MARCELO ODEBRECHT decidiu expandir, desde meados dos anos 2000, as atividades da 
empresa na área de energia, não mais só como construtor, mas também como investidor de 
geração. Para tanto, o Grupo ODEBRECHT efetuou pagamentos de propinas feitos a inúmeras 
autoridades públicas visando resguardar os interesses do grupo empresarial nas obras das 
Usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Por oportuno anotar que, além dos fatos narrados nestes 
autos, versam sobre as atuações espúrias do Grupo ODEBRECHT no âmbito do Projeto Madeira 
os Inquéritos 4460, 4461, 4411 e 4433. Assim, desde meados dos anos 2000 a ODEBRECHT 
mantinha um histórico de relacionamento com o então Governador e Senador AÉCIO NEVES, 
pautado na oferta de valores em troca de benefícios ilícitos, como no caso da Cidade 
Administrativa de Minas Gerais, também objeto de investigação derivada das colaborações 
premiadas da ODEBRECHT – nos INQUÉRITO Nº 4436 35 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA autos do Inquérito nº 4392. Além disso, o modus 
operandi de ocultação dos valores reforça o caráter ilícito das vantagens pagas. Por oportuno 
registrar que o colaborador MARCELO ODEBRECHT confirmou que, entre os anos de 2000 a 
2008, já realizava pagamentos indevidos ao parlamentar AÉCIO NEVES, em função da 
influência política deste sobre o setor elétrico, especialmente, FURNAS e CEMIG27. A 



finalidade dos pagamentos era obter apoio político, assim como manutenção em Furnas de 
dirigentes “alinhados” com o grupo durante a implantação, manutenção e atividades de outros 
setores do Governo Federal e pareceres técnicos que apontavam para a inviabilidade do 
Projeto Madeira (UHE de Santo Antônio e de Jirau). Segundo o colaborador, essas 
contribuições eram autorizadas por HENRIQUE VALLADARES, Diretor Superintendente da Área 
de Energia, e negociadas junto a DIMAS TOLEDO, naquela época o operador do PSDB. O 
corruptor MARCELO ODEBRECHT afirmou que, “conforme apresentado pelo depoente em seus 
anexos, alem dos recursos disponibilizados por HENRIQUE, mencionados acima, foram 
realizadas outras contribuiçoes atraves de BENEDITO JUNIOR, enquanto AECIO NEVES era o 
Governador de Minas Gerais, bem como atraves do depoente, quando AECIO NEVES era 
candidato a Presidente da Republica.”(fls. 301), o que reforça a existência de uma corrupção 
sistêmica. Nos autos, há provas de vários encontros: No ano de 2007: Nos anos de 2009 a 
2011: conforme já devidamente demonstrado nos autos. 27 Nos autos do Inquérito 4444, às 
fls. 42/45, consta esse declaração. INQUÉRITO Nº 4436 36 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Em 2012: Em 2014: INQUÉRITO Nº 4436 37 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA INQUÉRITO Nº 4436 38 MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA As tratativas para a concessão dos 
Projetos no Rio Madeira tiveram início em 200028, e ocorreram, de forma frequente e intensa 
entre DIMAS TOLEDO, representando AÉCIO NEVES, e HENRIQUE VALLADARES, representando 
o Grupo ODEBRECHT. Após se sagrar vencedora da licitação para construção da UHE de Santo 
Antônio, no Rio Madeira, e ter perdido a licitação no Projeto Jirau, somada à demora na 
concessão da licença de instalação da Usina de Santo Antônio, os executivos do Grupo 
ODEBRECHT procuraram novamente AÉCIO NEVES para operar com outros parlamentares os 
interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ. A 
estabilidade do relacionamento existente entre AÉCIO NEVES e o Grupo ODEBRECHT restou 
comprovada nas investigaçoes e demonstra uma relação de confiança, alcançada ao longo do 
tempo e em razão da atuação de AÉCIO NEVES em varios momentos de sua carreira politica ou 
no exercicio de cargos de gestão em beneficio ou no interesse do Grupo e, assim, a 
contraprestação pecuniaria por atos por este praticado em beneficio dos corruptores não 
depende da imediata retribuição da vantagem indevida, que pode ocorrer antes ou até mesmo 
tempos apos a sua atuação em prol dos interesses do grupo economico. Assim, os fatos 
imputados nesta denuncia caracterizam corrupção da função publica. De um lado, AÉCIO 
NEVES recebeu representantes da empreiteira ODEBRECHT; em resposta, disse que DIMAS 
TOLEDO iria procurá-los, demonstrando disposição em beneficiar o consórcio formado pela 
ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ em razão do cargo que ocupava (ato de 
oficio em potencial) e por ser um politico influente no cenário nacional. Assim, aceitou 
promessa de vantagem indevida para operar com outros parlamentares os interesses do 
consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ. Na sequência, 
promoveu desentraves burocráticos relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de 
Santo Antonio e de Jirau) - valendo-se da condição de Governador de Minas Gerais e do cargo 
de Senador –, fazendo com que o andamento de processos administrativos, licenças e 
autorizaçoes de interesse da ODEBRECHT tivesse tramitação rapida e sem obices. De fato, apos 
esse encontro, o IBAMA concedeu licença da instalação da Usina de Santo Antônio. As 
investigaçoes revelaram que as tratativas entre AÉCIO NEVES e os executivos do Grupo 
ODEBRECHT não eram pontuais nem recentes. Havia ja uma relação de confi28 De acordo com 
a Revista Época, as pretensões da empresa na época era a de se tornar a maior geradora do 
País. O modelo de negócio seria o de competir agressivamente nos leilões do governo federal e 
fazer a obra depois, como fornecedora, onde teria sua maior margem de lucro. INQUÉRITO Nº 
4436 39 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ança, propria 
da pratica sistemica de esquemas sofisticados de corrupção, resultando dai que a função 
publica estava sempre à disposição, sendo que os delitos se renovavam ao longo do tempo a 
cada contato (promessa de vantagem, com a correlata aceitação: sinalagma delituoso). Nesta 



sistematica, consumaram-se os crimes imputados a AÉCIO NEVES, praticados em coautoria 
com DIMAS TOLEDO, vez que o primeiro ocupava uma função publica (ex-governador e ex-
senador) e em razão dela aceitou e recebeu promessa de vantagem indevida, inclusive quando 
ja no exercicio do cargo de Senador29 . O proposito dos executivos da ODEBRECHT, ao 
interagirem com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, era de indevida utilização da função publica 
de AÉCIO NEVES, em uma clara manutenção ou renovação de um esquema de corrupção que 
se prolongava no tempo e funcionava como modo de perpetuação do poder 
(economico/corruptores e politico/corrompidos) e, no caso concreto, atender aos interesses 
do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ. O comércio 
da função publica esta caracterizado ainda que os atos de oficio não estejam concretamente 
delimitados. Assim, a relação genérica entre a vantagem indevida e as atribuiçoes do 
funcionario publico não é obice para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva. 
Enfim, as provas coligidas na investigação demonstraram a existencia de um pernicioso e 
perene esquema de troca de favores, cujo epicentro é AÉCIO NEVES, configurando um sistema 
institucionalizado de corrupção. Por esta razão, imputa-se a AÉCIO NEVES, em coautoria a 
DIMAS TOLEDO, a aceitação de promessa de vantagem indevida que MARCELO ODEBRECHT e 
ÊNIO DA SILVA efetivamente prometeram e ofereceram a ele e a seu assessor, para atender os 
interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ, 
nos Projetos do Rio Madeira. Em razão deste ajuste criminoso, AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO 
estão incursos no art. 317, §1o, do Codigo Penal e MARCELO ODEBRECHT e ÊNIO DA SILVA, no 
art. 333 c/c paragrafo unico do Codigo Penal, porquanto resta claro que o conjunto de funçoes 
exercido pelo agente publico em questão esta relacionado com os interesses privados do 
particular, isto é, pode-se aferir estreme de duvidas a relação de mercancia que tem por 
objeto as funçoes publicas exercidas por AÉCIO NEVES (ex-governador e exsenador). 29 Parte 
dos valores foram repassados a AÉCIO NEVES em 2011, quando já era Senador. INQUÉRITO Nº 
4436 40 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA MARCELO 
ODBRECHT era presidente da holding e definia a política de pagamento de propina. As 
aprovações dos pagamentos provados nesta denúncia passaram por ele e tiveram como 
objetivo obter apoio político, no sentido de promover desentraves burocráticos relativos ao 
Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antonio e de Jirau) - valendo-se da condição de 
Governador de Minas Gerais e do cargo de Senador -, fazendo com que o andamento de 
processos administrativos, licenças e autorizaçoes de interesse da ODEBRECHT tivesse 
tramitação rapida e sem obices, bem como interferir junto ao governo federal para anulação 
da adjudicação da obra referente à Usina Hidrelétrica de Jirau. ÊNIO DA SILVA recebeu as 
planilhas e definiu os operadores a executar as entregas. DIMAS TOLEDO recebeu, no interesse 
de AÉCIO NEVES, em 21 (vinte e uma) oportunidades, vantagem indevida no Rio de Janeiro/RJ. 
AÉCIO NEVES recebeu, indiretamente, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de vantagem 
indevida em razão de sua função pública do Grupo ODEBRECHT e R$ 35.000.000,00 (trinta e 
cinco milhões de reais) de vantagem indevida em razão de sua função pública da Construtora 
ANDRADE GUTIERREZ. Além disso, AÉCIO NEVES e os executivos da ODEBRECHT concorreram 
para um ciclo de lavagem de dinheiro que envolveu ocultação e dissimulação por esquema 
sofisticado de lavagem, uso de terceiros para obtenção de dinheiro (doleiros), para transporte 
(TUTAR) e para recebimento (assessor), além de uso de codinomes e senha para 
compartilhamento com seu preposto, tudo a escamotear a origem ilícita do dinheiro. Assim, 
para muito além do exaurimento nas entregas das vantagens indevidas, os pagamentos, que 
ocorreram via sofisticado esquema de contabilidade paralela, ocultaram a origem, 
propriedade, localização e movimentação de recursos de origem ilícita (desígnios autônomos). 
ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por meio de celebração de contrato fictício e por offshore, no 
interesse de AÉCIO NEVES, em 2 (duas) oportunidades, vantagem indevida e, juntamente com 
AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, promoveu a lavagem dos capitais recebidos pelo então 
Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais 
recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva. V – Da adequação típica Ao 



agirem de modo livre e consciente no modo narrado, os acusados praticaram os seguintes 
crimes: INQUÉRITO Nº 4436 41 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA V. 1. Em relação aos fatos descritos no item III.1.1 a) AÉCIO NEVES: por 22 (vinte e 
duas) vezes, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida em dinheiro que 
totalizaram R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de reais) em razão da função que exercia como 
governador do Estado de Minas Gerais e, posteriormente, Senador, estando incurso no crime 
de corrupção passiva (art. 317-§ 1º c/c art. 327-§2º do Codigo Penal) em continuação delitiva 
(art. 70 do Código Penal) – tudo em concurso formal impróprio (art. 70, caput, segunda parte 
do Código Penal) com crimes de lavagem de dinheiro (art. 1°, §1°, II da Lei n. 9.613/98)30, 
estes praticados na forma do §4°31 do art. 1° da Lei de Lavagem (forma reiterada e por 
intermédio de organização criminosa). b) DIMAS TOLEDO: 22 (vinte e dois) atos de 
recebimentos, em concurso (art. 29 do Código Penal) com agente público, em razão dessa 
função pública e ciente dela, de vantagens indevidas em dinheiro que totalizaram R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) – corrupção passiva (art. 317 do Código Penal c/c art. 
29 do CP) em continuação delitiva (art. 70 do Código Penal). c) ALEXANDRE ACCIOLY : por 1 
(uma) vez, recebeu, em concurso (art. 29 do Código Penal) com agente público, em razão 
dessa função pública e ciente dela, vantagens indevidas em dinheiro que totalizaram R$ 
36.800.000.000,00 (trinta e seis milhões e oitocentos mil reais) – corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal c/c art. 29 do CP). d) MARCELO BAHIA ODEBRECHT (colaborador da justiça): 
22 (vinte e uma) vezes atos de oferecimento e pagamento de vantagens indevidas de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar atos de ofício – corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) em continuação 
delitiva (art. 70 do Código Penal) – tudo em concurso formal impróprio (art. 70, caput, segunda 
parte do Código Penal) 30 Art. 1° (…) § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou 
dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação 
dada pela Lei nº 12.683, de 2012) (…) II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em 
garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; 31 § 4o A pena será aumentada 
de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou 
por intermédio de organização criminosa. INQUÉRITO Nº 4436 42 MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA com crimes de lavagem de dinheiro (art. 1° da 
Lei n. 9.613/98)32, estes praticados na forma do §4°33 do art. 1° da Lei de Lavagem (forma 
reiterada e por intermédio de organização criminosa). Em relação ao acusado deverão ser 
observados os termos do acordo de colaboração premiada. e) ÊNIO SILVA: 21 (vinte e uma) 
vezes atos de oferecimento e pagamento de vantagens indevidas de R$ 28.2000.000,00 (vinte 
e oito milhões e duzentos mil reais) a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar atos de ofício – corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) em continuação delitiva 
(art. 70 do Código Penal) – tudo em concurso formal impróprio (art. 70, caput, segunda parte 
do Código Penal) com crimes de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n. 9.613/98)34, estes 
praticados na forma do §4°35 do art. 1° da Lei de Lavagem (forma reiterada e por intermédio 
de organização criminosa). V. 2. Em relação aos fatos descritos no item III.1.2 AÉCIO NEVES e 
DIMAS TOLEDO, com o auxilio de ALEXANDRE ACCIOLY, entre 02/09/2010 e 01/04/2011, 
solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida, por 2 (duas) vezes, no valor 
total de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), em razão da função que o primeiro 
denunciado exercia como governador do Estado de Minas Gerais e como senador, estando 
todos incursos nas penas do crime do artigo 317 c/c 29 do Codigo Penal. Ainda, AÉCIO NEVES, 
DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY ocultaram e dissimularam os valores recebidos como 
propina quanto à sua origem, natureza e localização, valendo-se da empresa AALU 
PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S.A. para dar forma de legalidade à propina, pelo que estão 
todos incursos nas penas do artigo 1º da Lei 9.613/1998, em concurso de pessoas. 32 Art. 1o 
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. 33 § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei 



forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. 34 Art. 1o 
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. 35 § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei 
forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. INQUÉRITO 
Nº 4436 43 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA VI — 
Requerimentos finais Assim, requer o Ministério Público Federal: a) a notificação dos 
denunciados para oferecerem resposta escrita no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 
4° da Lei n. 8.038/1990, adotando-se a providência prevista no art. 5°, se for o caso; b) o 
recebimento da denúncia; c) a citação dos acusados para responder à ação penal e 
acompanhar a instrução, nos termos dos artigos 1° "a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do Código de 
Processo Penal; d) durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligências: 1) oitiva 
das testemunhas abaixo arroladas; 2) outras medidas que venham a ser consideradas 
necessárias; e) a condenação de AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY pelos 
crimes que lhes foram atribuídos nesta denúncia; f) Uma vez confirmadas as imputaçoes, 
requer a condenação dos denunciados à reparação dos danos materiais causados; à 
indenização por danos morais coletivos, solidariamente, nos termos do art. 387-1V do Código 
de Processo Penal, no valor equivalente a R$ 64.990.324,00 (sessenta e quatro milhões, 
novecentos e noventa mil e trezentos e vinte e quatro reais), os dois primeiros e R$ 
36.800.000,00 o terceiro — uma vez que os prejuízos decorrentes da corrupção e da lavagem 
de dinheiro são difusos e pluriofensivos (administração pública, ordem econômica, 
administração da justiça) e impedem o financiamento de serviços públicos essenciais; à perda, 
em favor da União, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, 
à prática dos crimes imputados, notadamente o valor de R$ 64.990.324,00 (sessenta e quatro 
milhões, novecentos e noventa mil e trezentos e vinte e quatro reais), nos termos do art. 7° da 
Lei n° 9.613/98 e art. 91, II, b do Código Penal. Em caso de condenação, requer a decretação 
da perda da função pública para os condenados que ocupem cargo ou emprego público ou 
mandato eletivo, nos termos do art. 92 do Código Penal; Brasília, 30 de abril de 2020. Lindôra 
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