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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

INQUÉRITO Nº 4431 - FÍSICO 
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN 
PETIÇÃO GTLJ/Nº 379807/2020 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

Supremo Tribunal Ferleral :;'.'Ui~itétl 

23/02/2021 14:44 0021406 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 

SIGILOSO 

O Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral da 

República signatária no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem 

manifestar-se nos seguintes termos. 

I 

1.1. Breve relato 

Trata-se de inquérito instaurado1 objetivando apurar fatos relacionados 

ao Deputado Federal RODRIGO MAIA e ao Vereador do Rio de Janeiro CÉSAR 

MAIA, os quais teriam solicitado e recebido da Construtora Odebrecht vantagens in

devidas entre 2008 e 2014. 

1 Em 04/04/2017, por meio de decisão do Ministro Edson Fachin de tls. 15/19. 
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A investigação foi deflagrada a partir dos relatos contidos nos Termos 

de Colaboração nº 16 de BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, nº 3 de JOÃO 

BORBA FILHO e nº 8 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES. 

Após a conclusão das diligências pendentes, a autoridade submeteu o re

latório conclusivo de fls. 600/687, apontando a existência de pagamentos indevidos 

destinados ao Deputado Federal RODRIGO MAIA e ao pai dele, o Vereador da ci

dade do Rio de Janeiro CÉSAR MAIA, nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2014, no valor 

total de R$ 1,6 milhão. 

Nesse sentido, segundo a autoridade policial, RODRIGO MAIA e CÉSAR 

MAIA teriam praticado os crimes de corrução passiva, de lavagem de dinheiro e de 

falsidade ideológica eleitoral. 

I.2. Das informações prestadas inicialmente pelos colaboradores 

Como mencionado, a investigação tem origem nas colaborações premia

das de BENEDICTO JUNIOR, ex-Diretor de Infraestrutura da Odebrecht, JOÃO 

BORBA, ex-executivo da Odebrecht Infraestrutura e LUIZ EDUARDO SOARES, ex

funcionário do Setor de Operações Estruturadas. 

Em seu Termo de Colaboração nº 16 (fls. 35/56), o colaborador BENE

DICTO JUNIOR, ao tratar do "ANEXO Parte II, Item 5.2. Cesar Maia e Rodrigo Maia", 

relatou ter recebido no ano de 2008 um pedido de RODRIGO MAIA para contribui

ção a ser destinada ao Partido Democratas (DEM) no Rio de Janeiro, no valor de R$ 

350 mil. Explicou ter atendido ao pedido, sob a justificativa de manter um canal 

aberto de comunicação com RODRIGO MAIA e CÉSAR MAIA. Disse que RO

DRIGO MAIA indicou seu assessor JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBU

QUERQUE para intermediar o recebimento do dinheiro. Explicou que o pagamento 
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foi entregue diretamente pelo executivo JOÃO BORBA, com dinheiro de "caixa 2" 

gerado pelos executivos do Setor de Operações Estruturadas. 

BENEDICTO JUNIOR relatou ainda que RODRIGO MAIA o procurou 

novamente em 2010 com pedido de contribuição para apoio à campanha de seu geni

tor CÉSAR MAIA para eleição ao cargo de Senador da República. Explicou que auto

rizou o pagamento de aproximadamente R$ 600 mil, em virtude do alto poder de 

influência de CÉSAR MAIA sobre políticos do Rio de Janeiro. Mencionou que os pa

gamentos indevidos foram feitos ao assessor de CÉSAR MAIA, JOÃO MARCOS CA

VALCANTI, mediante a atuação dos executivos do Setor de Operações Estruturadas, 

com dinheiro de "caixa 2". 

Por ocasião de sua colaboração, BENEDICTO JUNIOR trouxe aos autos 

registros internos dos dados de contatos de CÉSAR MAIA, do seu ex-chefe de gabi

nete, JOÃO MARCOS CAVALCANTI, e de RODRIGO MAIA, como endereços resi

dencial, comercial e de e-mail, telefones de contato e nomes de pessoas assistentes 

dos políticos, bem como extratos detalhados com registros de ligações telefônicas en

tre os terminais vinculados a ele e a RODRIGO MAIA (fls. 41/43 e 47/48). 

No Termo de Colaboração nº 03 (fls. 58/63), JOÃO BORBA, ao tratar do 

"ANEXO 3 - CAMPANHA DE CESAR MAIA E RODRIGO MAIA", narrou que foi 

procurado por BENEDICTO JUNIOR para que operacionalizasse um pagamento de 

R$ 350 mil, no ano de 2008, que teria sido acertado com CÉSAR MAIA, em apoio ao 

Partido Democratas no Estado do Rio de Janeiro. 

JOÃO BORBA disse que o pagamento foi programado para acontecer em 

duas etapas, sendo a primeira no dia 29 de agosto e a segunda no dia 10 de setembro 

de 2008. Todavia, disse acreditar que a entrega da totalidade do dinheiro teria ocor

rido em uma oportunidade apenas, em razão de ter havido o atraso do primeiro pa

gamento agendado. Mencionou que as quantias foram pagas com dinheiro de "caixa 
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2" gerado pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. Alegou ter tratado a 

respeito desse pagamento diretamente com JOÃO MARCOS CAVALCANTI, ex

chefe do gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro CÉSAR MAIA. Esclareceu que RO

DRIGO MAIA era a pessoa responsável pela coordenação e divisão entre os candi

datos do partido. 

Ainda em relação ao pagamento indevido do ano de 2008, JOÃO BORBA 

afirmou que entregou pessoalmente o dinheiro ao Deputado Federal RODRIGO 

MAIA, na residência do parlamentar, localizada na Rua Arthur Araripe nº 77, Apar

tamento 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. 

JOÃO BORBA relatou que, no ano de 2010, também por determinação de 

BENEDICTO JUNIOR, auxiliou na realização de pagamentos no valor de R$ 500 mil 

para CÉSAR MAIA a pretexto de sua campanha ao Senado Federal. 

Detalhou ter realizado pessoalmente as entregas das senhas e das indica

ções dos endereços para as retiradas do dinheiro a JOÃO MARCOS CAVALCANTI, 

no escritório da campanha de CÉSAR MAIA, situado na Rua Voluntários da Patria 

nº 126, Sala 901, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 

Por fim, ao abordar o "ANEXO 09- APOIO EM PAGAMENTOS LÍCITOS 

E ILÍCITOS EM CAMPANHAS POLÍTICAS NO BRASIL" (fls. 65/71), o colaborador 

LUIZ EDUARDO SOARES, ex-funcionário do Setor de Operações Estruturadas, 

apresentou planilha indicativa da realização de pagamento ao Deputado Federal 

RODRIGO MAIA. 

Os colaboradores informaram, ainda, que os valores pagos a RODRIGO 

MAIA e a CÉSAR MAIA foram todos operacionalizados junto ao Setor de Operações 

Estruturadas com recursos não contabilizados, sob os codinomes INCA, DESPOTA e 

BOTAFOGO. 
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I.3. Dos elementos de prova produzidos durante a investigação 
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Diligências foram realizadas objetivando apurar os fatos narrados, 

tendo a Autoridade Policial procedido às oitivas das seguintes pessoas: BENE

DICTO JUNIOR (fls. 138/145 e 535/537); JOÃO BORBA (fls. 146/148 e 553/554); 

LUIZ EDUARDO SOARES (fls. 149/153); CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FI

LHO (fls. 154/155 e 159/160); CLÁUDIO MELO FILHO (fls. 161/166 e 531/532); 

WALTER FARIA (fls. 175/177); ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES (fls. 

185/187); CÉSAR MAIA (fls. 356/358); JOÃO MARCOS CAVALCANTI (fls. 

359/360); RODRIGO MAIA (fls. 388/390); LEANDRO ANDRADE AZEVEDO (fls. 

497/498); e ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR (fls. 533/534). 

O Relatório de Análise nº 55/2017, juntado aos autos às fls. 86/123, apon

tou, no ano de 2010, a existência de doações eleitorais para o Diretório Estadual do 

DEM/RJ, por parte das empresas parceiras da Odebrecht, pertencentes ao grupo da 

Cervejaria Petrópolis (Itaipava), no valor de R$ 80 mil pela Leyroz2 e no valor de R$ 

20 mil por parte da Praiamar3. 

Foi juntado aos autos (fls. 429/431), ofício de resposta da Odebrecht con

tendo os registros de entrada do parlamentar federal investigado e de JOÃO MAR

COS CAVALCANTI na sede daquela empresa, entre os anos de 2008 e 2012. O 

documento revelou registros de entrada do Deputado Federal RODRIGO MAIA, na 

Odebrecht, nos dias 08/09/2008, 30/09/2010, 04/07/2011, 01/11/2012 e 15/12/2011. 

No mencionado documento também foram apontados registros de en

trada de JOÃO MARCOS CAVALCANTI na sede da Odebrecht, nos dias 27/10/2009, 

15/12/2009 e 15/01/2010. 

2 Leyroz Caxias Industria Comércio e Logística (CNPJ 06.958.578/0001-31 ). 
3 Praiamar Industria Comércio e Distribuição (CNPJ 00.851.567 /0001-7 l ). 
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Os registros da entrada do Deputado Federal RODRIGO MAIA na sede 

da Odebrecht foram autorizados por MARIA NEUSA DOS SANTOS (no dia 

08/09/2008), BENEDICTO JUNIOR (nos dias 30/09/2010, 04/07/2011 e 01/11/2012) e 

LEANDRO AZEVEDO (no dia 15/12/2011). 

Já os registros de entrada de JOÃO MARCOS CAVALCANTI na sede da 

Odebrecht foram autorizados por JOÃO BORBA, o que demostra que, pelo menos 

em três oportunidades, houve reuniões entre os dois. 

Na sequência foi produzida uma Informação pela Superintendência da 

Polícia Federal no Rio de Janeiro (fls. 538/550) na qual são relatadas diligências de 

campo realizadas no local indicado pelos colaboradores como sendo residência do 

Deputado Federal RODRIGO MAIA (Rua Araripe nº 77, apto 102, bairro Gávea, Rio 

de Janeiro), em que teria ocorrido a entrega de valores pelo ex-executivo JOÃO 

BORBA no ano de 2008, bem como no local indicado pelos colaboradores como 

sendo o endereço de entrega da senha para o pagamento de valores no ano de 2010 

(Rua Voluntários da Pátria, nº126, sala 901, bairro Botafogo, Rio de Janeiro). 

O trabalho policial indicou que o apartamento localizado na Rua Araripe 

nº 77, Apto 102, bairro Gávea, Rio de Janeiro, bem como que o imóvel comercial lo

calizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 126, sala 901, bairro Botafogo, pertencem à 

esposa de CÉSAR MAIA e mãe de RODRIGO MAIA, a senhora Maria Angeles 

!barra Pizarro.4 

Em relação ao endereço na Rua Voluntários da Pátria, nº 126, sala 901, 

bairro Botafogo, apesar da negativa de RODRIGO MAIAS, houve a confirmação de 

4 Foram obtidas cópias das matrículas dos imóveis nºs 77.389 e 40.257 a paiiir do recebimento do Oficio nº 
275/2019 do 2° Ofic.io do Registro de .Imóveis do Rio de Janeiro (fl. 541-550), bem como a partir do Oficio 
nº 671 /2019, que encaminhou a integralidade da matrícula nº 77.389. Verificou-se que esses imóveis foram 
doados por Maria Angeles ]barra Pizarro para RODRIGO MAIA, havendo gravação de usufruto vitalício para 
Maria Angeles !barra Pizan-o e CÉSAR MAIA. , 

5 Oitiva de Rodrigo Maia: "QUE nas eleições de 2010 o comité de campanha ficava sediado em local diverso 
do indicado pelo colaboradores da ODEBRECHT, qual seja, na Av. Voluntários da Pátria, antes da Praia de 
Botafogo; QUE a sala existente nesse endereço pertence a CÉSAR MAIA e à época estava alugada a ter
ceiro pela imobiliária PATRIMÓVEL; QUE neste escritório não havia qualquer atuação política por parte do 
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que o local foi, de fato, utilizado para o comitê eleitoral6 de CÉSAR MAIA e RO

DRIGO MAIA em 2010. 

Além disso, as informações encaminhadas pelas operadoras de telefonia 

comprovam que os terminais telefônicos apontados pelos colaboradores estão de al

gum modo vinculados aos investigados7
• 

No Laudo nº 1711/2018 (fls. 463/481) foram registradas as informações ex

traídas a partir dos dados dos sistemas de contabilidade "Mywebday B" e de comu

nicação "Drousys", da Odebrecht, a respeito de negociações, ordens e execuções de 

pagamentos realizadas entre 2003 e 2013, envolvendo executivos do mencionado 

grupo empresarial e as pessoas dos codinomes "DESPOTA", possivelmente CÉSAR 

MAIA, e "BOTAFOGO" e "INCA", possivelmente RODRIGO MAIA. 

Em síntese, o trabalho policial aponta que foram constatados, a partir de 

exames periciais em arquivos disponíveis no material examinado8
, registros de nego

ciações, ordens de pagamentos e execução de pagamentos aos beneficiários de codi-

DEM; QUE a defesa requer a expedição de ofício à imobiliária PATRIMÓVEL para a obtenção do contrato 
de aluguel mencionado." (fi. 390) 

6 "Ato continuo diligenciou-se ao imóvel comercial localizado na Rua Voluntários da Pátria, 126, sala 901, 
Botafogo, onde se realizou entrevista com o porteiro chefe, Manoel Abreu, que trabalha no prédio desde 
1987. O porteiro afirmou que a sala é de propriedade da esposa de Cesar Maia, MARJANGELES !BARRA 
MAIA, mãe de RODRIGO MAIA, que ali funcionou o comitê eleitoral do Rodrigo Maia e Cesar Maia 
no ano de 2010. Manoel também afirmou que o Comitê eleitoral ocupou todo o andar e que atualmente 
a sala 901 encontra-se alugada, no imóvel opera empresa denominada SIRVA - Worldwide Relocation & 
Moving. Segue imagem do local." (tl. 39 - destaques acrescidos) 

7 a) os terminais telefônicos (61) 33114305 e (61 33114307 indicados como sendo relacionados a Rodrigo 
Maia estão registrados em nome do Senador Federal (tl. 567 e 568); 
b) o terminal telefônico (61) 32241912 indicado como sendo relacionado a Rodrigo Maia está registrado 
em nome do Diretório Nacional do Democratas (tl. 569); 
c) o terminal telefônico (61) 99949019 indicado como sendo relacionado a Rodrigo Maia está registrado 
em seu nome (tl. 575); 
d) o terminal telefônico (61) 32155308 indicado como sendo relacionado a Rodrigo Maia está registrado 
em nome da Câmara dos Deputados (tl. 582); 
e) os terminais telefônicos (21) 986383535 e (21) 25115858 indicados como sendo relacionados a João 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque estão registrados em nome de João Cavalcante Albuquerque, com ende
reço na Av. Epitácio Pessoa, nº 900/202 (tl. 574 e 576); 
t) os terminais telefônicos números (21) 22733897 e (21) 22733792 indicados como sendo relacionados a 
João Marcos Cavalcanti de Albuquerque estão registrados em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro (tl. 582 
e 583). 

8 Conforme exposto no referido Laudo Pericial, foram examinados 11 (onze) discos rígidos e 02 (dois) pen
drives, contendo dados referentes aos denominados "Sistema Drousys" e "Sistema MyWebDay", utilizados 
pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da empresa Odebrecht. 
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nome "DESPOTA", "BOTAFOGO" e "INCA", atribuídos a CÉSAR MAIA e a RO

DRIGO MAIA, conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 17 - registros de pagamentos aos beneficiários de codinomes "DESPOTA ''. 
"BOTAFOGO'" e "INCA"'. 

Subseção 
Ordens de Execução de. 

Codinomes deste Negociações 
Laudo 

Pagamento Pagamento 

DESPOTA IJJ.1 
R$ 750.000,00 + 

R$ 950.000.00 R$ 550.000,00 
US$ 574.000.00 

BOTAFOGO IJI.2 R$ 500.000.00 R$ 800.000,00 R$ 608.100,00 
INCA/INCA FILHO nu US$27.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000.00 

---- _J 

Além das negociações, ordens e execuções de pagamentos, em arquivo ex

cel denominado "Tradução" (referência 3 da tabela 1 do laudo) foram identificadas 3 

(três) planilhas, cada uma referente a um líder empresarial, que registra a identifica

ção de beneficiados e seus codinomes, com data de referência em 17/07/2008. Na pla

nilha BJ, referente ao líder empresarial BENEDICTO JUNIOR, consta que o 

codinome "DESPOTA" é utilizado para CÉSAR MAIA. Na planilha CMF, referente 

ao líder empresarial CLÁUDIO MELO, consta o codinome "INCA" para RODRIGO 

MAIA. 

Tabela 2 · Traduçào dos benefieiúrios de codinomc DESPOT A e INCA. 

NOi\tE 
·- C1:....;;1\I~ M.A.I,\ - . 
IHJDR!GU ~11\IA~., ---: 

Registre-se que as informações constantes dos sistemas "Drousys" e 

"MywebDay B" são contemporâneas aos fatos investigados. 
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I.4. Dos pagamentos referentes ao ano de 2008 

I.4.1 Pagamentos no ano de 2008 ao codinome INCA 

De acordo com o relatório conclusivo de fls. 600/687, no ano de 2008, 

constatou-se a existência de dois pagamentos no valor total de R$ 300 mil - prova

velmente feitos em 29/08 e 26/09/2008 -, operacionalizados pelo SOE, entregues em 

dinheiro em espécie pessoalmente por JOÃO BORBA, na residência e em mãos do 

próprio Deputado Federal RODRIGO MAIA. 

Em seu termo de declarações (fls. 138/145), BENEDICTO JUNIOR afirmou 

que, em 2008, recebeu uma solicitação de RODRIGO MAIA para doação eleitoral, no 

valor de R$ 350 mil, a fim de beneficiar a base aliada do Partido DEM no Rio de Ja

neiro/RJ. Esclareceu que a campanha do DEM no Rio de Janeiro era coordenada por 

CÉSAR MAIA. 

Relatou que, na época, pediu a JOÃO BORBA que conversasse com o Se

cretário particular de CÉSAR MAIA, JOÃO MARCOS CAVALCANTI, para acertar 

os detalhes da operacionalização do pagamento. 

Salientou que mantinha ligações telefônicas regulares com RODRIGO 

MAIA e também trocavam muitas mensagens por aplicativo de celular. Alegou, in

clusive, ter recebido a visita de RODRIGO MAIA na sede da Odebrecht, localizada 

na Praia de Botafogo, nº 300 no Rio de Janeiro/RJ. 

Em relação aos pagamentos ocorridos em 2008, narrou, ainda: 

"( ... ) QUE em relação ao pedido de doação eleitoral feito por RODRIGO MAIA 
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) no ano de 2008, passa 
a esclarecer o seguinte: QUE o depoente conheceu CÉSAR EPITÁCIO MAIA por 
volta do ano de 2001; QUE nos anos de 2004 e 2005 a Odebrecht passou a desen
volver a obras do Estádio do Engenhão, que comportarfa a maior parte dos 
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eventos do Panamericano; QUE o depoente passou a se relacionar mais frequen
temente com CÉSAR MAIA para tratar de assuntos relacionados a implantação 
dessa obra, uma vez que ele era o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro/RJ; QUE o 
relacionamento mantido com CÉSAR MAIA era estritamente formal e profissio
nal; QUE CÉSAR MAIA era urna pessoa de trato pessoal muito difícil; QUE ape
sar disso o depoente via que CÉSAR MAIA possuía um bom relacionamento 
com a pessoa de LÉO PINHEIRO, Presidente da OAS; QUE em virtude das difi
culdades no relacionamento com CÉSAR MAIA, o depoente solicitou ao Execu
tivo CLÁUDIO MELO que lhe apresentasse o filho de CÉSAR MAIA, o 
Deputado Federal RODRIGO MAIA; QUE CLÁUDIO MELO lhe relatou que 
RODRIGO MAIA era urna pessoa mais acessível com trato pessoal mais afável; 
QUE então CLÁUDIO MELO lhe apresentou a RODRIGO MAIA, de modo que 
a partir de e momento passou a ter um relacionamento mais próximo de RO
DRIGO MAIA; QUE em 2008 o depoente recebeu uma solicitação de RO
DRIGO MAIA para doação eleitoral no valor de R$ 350.000,00 (trezentos 
cinquenta a fim de beneficiar a base aliada do Partido DEM no Rio de Janeiro/ 
RJ; QUE a campanha do Partido DEM no Rio de Janeiro era coordenada por CÉ
SAR MAIA; QUE o depoente orientou a JOÃO BORBA FILHO, Diretor de De
senvolvimento de Negócios, que conversasse com o Secretário particular de 
CÉSAR MAIA, o Sr. JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE para 
acertar os detalhes da operacionalização do pagamento; QUE JOÃO BORBA 
pode fornecer mais detalhes a respeito do pagamento; QUE o depoente decidiu 
autorizar a realização do pagamento a pedido de RODRIGO MAIA, não só em 
virtude de imaginar que RODRIGO MAIA poderia se tomar um político rele
vante no cenário nacional, mas também para manter uma boa relação com CÉ
SAR MAIA, que tinha forte influência política no Estado do Rio de Janeiro; 
QUE o depoente não sabe dizer se o pagamento foi registrado no Sistema 
Drousys, uma vez que o pagamento estava agendado para o período próximo a 
implantação do próprio sistema; QUE em virtude do depoente não ter recebido 
uma reiteração para a realização do pagamento, acredita que ele foi efetivado; 
QUE o depoente apresentou planilha denominada "BJ - COMPLEMENTO AO 
ANEXO" em que refere pagamentos realizados em 2008 no valor de R$ 
200.000,00(duzentos mil reais) a pessoa de codinome "BOTAFOGO'' e de R$ 
150.000,00(cento e cinquenta mil reais) a pessoa de codinome "INCA"; QUE o de
poente informa que essa planilha foi elaborada com base nas informações en
contradas nos arquivos do Setor de Operações Estruturadas; QUE o depoente 
acredita que essas informações foram extraídas de prestações de contas de dolei
ros que operavam os pagamentos do Setor de Operações Estruturadas; QUE nos 
registros encontrados a respeito dos pagamentos realizados em 2008, o codi
nome "BOTAFOGO" diz respeito a pessoa de CÉSAR MAIA e o codinome 
"INCA" diz respeito a RODRIGO MAIA; QUE o depoente mantinha ligações te
lefônicas regulares com RODRIGO MAIA e também trocavam muitas mensa
gens por aplicativo de celular; QUE o celular do depoente foi apreendido pela 
Polícia Federal em fevereiro do ano de 2016; QUE o depoente não se recorda de 
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ter trocado e-mails com RODRIGO MAIA; QUE o depoente não mantinha Hga
ções telefônica e seu celular com CÉSAR MAIA e não se recorda de ter trocado 
e-mails com ; QUE o depoente se recorda de que RODRIGO MAIA o visitou na 
sede da Odebrecht localizada na Praia de Botafogo, nº 300 no Rio de Janeiro/RJ; 
QUE os registros de entrada na sede da ODEBRECHT desde 2005 foram entre
gues a Procuradoria Geral da República." (fls. 138/145 - destaques acrescidos) 

Quanto ao pagamento ocorrido no ano de 2008, em seu depoimento em 

sede policial (fls. 146/148), o colaborador JOÃO BORBA afirmou que entregou ova

lor acordado pessoalmente ao próprio parlamentar RODRIGO MAIA, no aparta

mento deste último9
, em encontro ocorrido possivelmente entre agosto e setembro 

de 2008. Destacou que, apesar deste pagamento estar programado para acontecer em 

duas etapas, sendo a primeira em 29/08/2008 e a segunda em 10/09/2008, ocorreu em 

uma única oportunidade. 

Relatou, ainda: 

"( ... ) QUE, o depoente se recorda que em 2008 recebeu um pedido por parte de 
BENEDICTO JÚNIOR, para que fizesse uma entrega de dinheiro para a campa
nha do Partido DEM no Estado do Rio de Janeiro, que havia sido acertado entre 
BENEDICTO e RODRIGO e CÉSAR MAIA, à época coordenadores de campa
nha; QUE, BENEDICTO JÚNIOR orientou o depoente a entrar em contrato com 
JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Chefe de Gabinete do 
Prefeito do Rio de Janeiro, CÉSAR MAIA, para acertar os detalhes do paga
mento; QUE, RODRIGO MAIA teria indicado que não gostaria de receber o di
nheiro a partir de prestadores de serviços (doleiros); QUE, em razão disso, 
BENEDICTO JÚNIOR indicou o depoente para acertar e realizar a entrega do di
nheiro; QUE, então o depoente entrou em contato com JOÃO MARCOS CAVAL
CANTI DE ALBUQUERQUE para que lhe fosse informado o local para o 
pagamento; QUE, JOÃO MARCOS informou ao depoente que a entrega do di
nheiro deveria ser realizada na residência de RODRIGO MAIA, situada na Rua 
Arthur Araripe, nº 77, apto. 102, bairro Lagoa, Rio de Janeiro; QUE, o depoente 
entrou em contato com JOÃO MARCOS pelo telefone 21 8638-3535, à época; 
QUE, BENEDICTO JÚNIOR informou ao depoente que já havia programado a 
entrega do dinheiro na sede da Odebrecht no Rio de Janeiro, localizada na Praia 
de Botafogo, nº 300, 10º andar, junto ao Setor de Operações Estruturadas-SOE; 
QUE, na data combinada o depoente recebeu o dinheiro de membro do SOE, o 
qual não se recorda o nome; QUE, então o depoente se dirigiu à residência de 
RODRIGO MAIA para a entrega dos valores; QUE, o depoente chegando no 

9 Situado na RuaArthur Araripe, nº 77, apto. 102, bairro Lagoa, Rio de Janeiro. 
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local indicado foi recebido na porta do apartamento por RODRIGO MAIA; 
QUE, o depoente informou a RODRIGO MAIA que estava entregando a enco
menda combinada por BENEDICTO JÚNIOR; QUE, então RODRIGO MAIA 
agradeceu e se despediu; QUE, realizada a entrega, o depoente retornou para o 
escritório da Odebrecht; QUE, o depoente esclarece que após ter acesso aos da
dos do sistema Drousys, verificou que este pagamento estava programado para 
acontecer em 02 etapas, sendo a primeira em 29/08 e a segunda em 10/09/2008; 
QUE, apesar da programação inicial, o pagamento ocorreu em urna única opor
tunidade;" (fls. 146/148- destaques acrescidos) 

Em relação aos relatos dos colaboradores sobre a solicitação de R$ 350 mil 

feita em 2008, o Laudo nº 1711/2018 (fls. 463/481) aponta que foram encontrados nos 

sistemas da Odebrecht registros de ordens e de execuções de pagamentos no valor 

de R$ 300 mil, em duas parcelas de R$ 150 mil, feitas por BORBA (JOÃO BORBA), à 

pessoa de codinome INCA, que identificaria o Deputado Federal RODRIGO MAIA. 

A imagem abaixo demonstra que foi detectado, no banco de dados, um 

arquivo em formato .pdf que se refere ao documento de código "FDD0275", chamado 

de "Ordem de Pagamento por Senha - de 25/08/2008 a 29/08/2008", que registra or

dem de pagamento para o beneficiário "INCA", no valor de R$ 150 mil a ser pago 

mediante senha "MONTANHA". 
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Tabd3 14 Clrd~m de Pagamemo pnra o ben..:fidàno <lc codinome •·JNCA ... 
. }li\!A : C<!ºJNOMF.: YA~,()R (R$) . SF:NH/\ 

INCA 150.000.00 

n,....,1 ·· ~ 
UL, -'-01 

'\H. or 
P.OX.37'7' 
138i-:62 

O documento de código PDD0094, chamado de "Lançamento Diário de 

Saída", arquivo em formato .pdf, informa que a ordem de pagamento nº "P.08.377 

138862" foi debitada na obra "CP-08-23 - CP/CMP/BISPO" e o responsável foi 

"HSCP". 

Essa outra imagem abaixo demonstra que foi detectado, no banco de da

dos, um outro arquivo em formato .pdf que se refere ao documento de código 

"PDD0275", chamado de "Ordem de Pagamento por Senha - de 22/09/2008 a 26/09/2008", 

que registra ordem de pagamento para o beneficiário INCA, também no valor de R$ 

150 mil a ser pago mediante senha "CEU". 

Tahda 15 ~ C1nkm de P:.1gamento para o hcuclidano de cmiinnmc J:\Ct\. 
~,_\TA : coo1xo,m VALOR (RS) SEJ'-llA 

.::!5'091200X l INCA 150.000.00 CEL (FVE.08J 
BORBAC\1F 

:\R. UP 
P.0837~ 
J1X61h 

O documento de código "PDD0094", chamado de "Lançamento Diário de 

Saída", arquivo em formato .pdf, informa que a ordem de pagamento nº "P.08.378 

138636" também foi debitada na obra "CP-08-23 - CP/CMP/BISPO" e o responsável 

também foi "HSCP". 

No material examinado, foi detectado, ainda, arquivo excel em 

formato .xls, chamado de "CONCILIAÇÃO CARIOCAR EM 12FEV09", anexado em 

e-mail enviado de "Tumaine" (tumaine@drousys.com) para "Waterloo" (waterloo@

drousys.com) e "Vinho" (vinho@drousys.com.br) com cópia para "Tulia" (tulia@

drousys.com.br), em 12/02/2009, que registra a execução de pagamento para o 
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oois. 62 

beneficiário de codinome "INCA", conforme demonstrado na imagem abaixo. Tais 

pagamentos teriam sido operados pelo doleiro "CARIOQUINHA" e em Real. 

Esse arquivo diz respeito justamente à mensagem trocada entre os execu

tivos do Setor de Operações Estruturadas, os colaboradores FERNANDO MIGLIAC

CIO (WATERLOO), ANGELA PALMEIRA (TUMAINE) e MARIA LÚCIA TAVARES 

(TULIA) e o prestador de serviços ÁLVARO NOVIS (VINHO). 

T b I lf R . fl e n j- ~ttst:ros ( e pagamentos para o cnedc1 no . e co .1.nomc 1 J' • 
! 

.. ~,--···· -··1 
l ))ATA CODlNOl\'lE VALOR fRS) DltSCRlCAO NR.OP ' 

b f ·ti . <l c1· iNC 1\ 

l 291os12oos [NCA 150.000,00 PAGAMEl\rro P.08.377 1 
·- J 

1 26/09/2008 INCA 150.000sOO PAGAMENTO ' P.08.378 1 -----··--··- .. _., ...... 

Durante as investigações foi possível identificar que o responsável por 

operacionalizar pagamentos, identificado com a sigla "HSCP", foi o senhor HIL

BERTO SILVA (HS), executivo do Setor de Operações Estruturadas, sendo que o tre

cho "CP" significa "CAMPANHA POLÍTICA", em referência à forma de alocação 

interna dos pagamentos. 

Nesse sentido, especificamente em relação ao ano de 2008, quanto ao ob

jeto dos autos, embora tenha sido relatado inicialmente que houve uma solicitação 

no valor de R$ 350 mil, identificou-se lançamentos que apontariam que o Setor de 

Operações Estruturadas teria fornecido a quantia de R$ 300 mil para o executivo 

JOÃO BORBA (BORBA), a fim de que ele entregasse pessoalmente ao Deputado Fe

deral RODRIGO MAIA (INCA) utilizando-se da atuação logística do prestador de 

serviços e doleiro, o colaborador ÁLVARO NOVIS (CARIOQUINHA). 

Ao ser reinquirido para prestar esclarecimentos sobre os dados obtidos no 

Laudo nº 1711/2018, BENEDICTO JUNIOR afirmou que as tabelas números 14 e 15 

(cujas imagens foram acima copiadas), nas quais são referidas ordens e registros de 

pagamentos para o beneficiário de codinome INCA, dizem respeito às contribuições 
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de campanha realizadas pelo grupo Odebrecht a CÉSAR MAIA e a RODRIGO 

MAIA para distribuição para a base do Partido do qual participavam no ano de 2008 

(fls. 535/537): 

( ... ) primeiramente em relação a pagamentos eventualmente realizados com o 
codinome DESPOTA vinculados a obra UHE SÃO FRANCISCO no Equador, o 
Reinquirido esclarece que possivelmente dizem respeito a realização Usina 
Hidroeletrica São Francisco; QUE o líder empresarial responsável pela obra foi 
o Senhor LUIS MAMEM (LM), e o Diretor de Contrato foi o Senhor JOSÉ CON
CEIÇÃO (JC); QUE pagamentos eventualmente realizados com o codinome 
DESPOTA referentes a esta obra não se relacionam com o Deputado Federal 
RODRIGO MAIA ou com CESAR MAIA; QUE o Reinquirido deseja reiterar 
que tem conhecimento que no decorrer do seu relacionamento com CESAR 
MAIA e RODRIGO MAIA foram realizadas contribuições pela ODEBRECHT 
nos anos de 2008 e 2010; QUE em relação aos pagamentos realizados no ano de 
2010 para a campanha de CESAR MAIA ao Senado com intermediação de RO
DRIGO MAIA deseja pontuar o seguinte: que o valor negociado, programado 
e pago para a campanha de CESAR MAIA foi alocado em duas rubricas dos 
sistemas, denominadas "obras" na planilha, a primeira "CP/02/10:EVENTO/BJ/ 
BJ" e a segunda "DS RJ:DSRJ/ES"; QUE a primeira faz referência a alocação da 
Campanha do ano de 2010 e a segunda diz respeito a alocação na condição de 
Diretor Superintendente do Rio de Janeiro, função que foi exercida pelo Reinqui
rido entre 2003 e 2011; QUE portanto não existem outros eventos relacionados 
ao Deputado Federal RODRIGO MAIA ou a CESAR MAIA por parte do 
Reinquirido no ano de 2010; QUE em relação ao registro de pagamento realiza
do pelas empresas LEYROZ DE CAXIAS e PRAIA MAR (folha 474) no ano de 
2010 no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) vinculados a "obra" "CP/ 
02/10:EVENTO/HUBJ", ao diretório estadual do Democratas no Rio de Janeiro, 
o Reinquirido acredita que tenha ocorrido no contexto do pedido de contribui
ções eleitorais feito por CESAR MAIA e intermediado por RODRIGO MATA; 
QUE em relação às contribuições realizadas a CESAR MAIA e RODRIGO MAIA 
no ano de 2008 o Reinquirido passa a fazer as seguintes observações: QUE apre
sentado ao Reinquirido as tabelas números 14 e 15 do Laudo 1711/2018-SETEC/ 
SR/PF /PR, em que são referidas ordens e registros de pagamentos para o benefi
ciário de codinome INCA, confirma que dizem respeito às contribuições de cam
panha realizadas pelo Grupo ODEBRECHT a CESAR MAIA e RODRIGO MAIA 
para distribuição para a base do Partido do qual participavam no ano de 2008; 
QUE o Reinquirido informa que a sigla HSCP possivelmente diz respeito a pes
soa de HILBERTO SILVA a "Campanha" da época." (destaques acrescidos) 

Ao ser reinquirido para prestar esclarecimentos sobre os dados obtidos no 

Laudo nº 1711/2018, CLÁUDIO MELO disse que foi o executivo responsável por 
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apresentar o Deputado Federal RODRIGO MAIA a BENEDICTO JUNIOR, a pedido 

do executivo, tendo em vista que naquele momento somente possuía relação com o 

CESAR MAIA (fls. 531/532): 

" ( ... ) se recorda que no ano de 201 O BENEDICTO JUNIOR lhe disse que o Se
nhor CESAR MAIA seria candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro e 
que gostaria de ter uma maior aproximação com RODRIGO MAIA a fim de que 
ele auxilia-se na relação de BENEDICTO com CESAR MAIA; QUE o Declarante 
agendou uma reunião na sede da ODEBRECHT no RJ com BENEDICTO JU
NIOR e RODRIGO MAIA; QUE o Declarante se recorda que quando chegou na 
reunião BENEDICTO JUNIOR e RODRIGO MAIA já estavam conversando 
tendo em vista que ocorreu um atraso no seu voo; QUE na oportunidade RO
DRIGO MAIA confirmou a intenção do pai de ser candidato ao Senado pelo Es
tado do RJ e disse que reportaria a CESAR MAIA que havia se reunido com 
BENEDICTO; QUE em relação à referência a sigla "CMF" na "Ordem de Paga
mento'' de 25/09/2008, referida no Laudo n. 1711/2018-SETEC/SR/PF/PR, o Decla
rante não sabe esclarecer o motivo desta ter sido realizada; QUE o Declarante 
não pode afirmar que já conhecia RODRIGO MAIA em 2008; QUE a única inter
locução efetiva que o Declarante realizou junto a RODRIGO MAIA para o paga
mento de quantias indevidas não contabilizadas foi no ano de 2013 no valor de 
cem mil reais (R$ 100.000,00) questão que é objeto do Inquérito 4437 do STF." 
(destaques acrescidos) 

Consoante relatado, no Termo de Colaboração nº 3 (fls. 58/63), em relação 

ao pagamento indevido do ano de 2008, JOÃO BORBA afirmou que entregou pesso

almente o dinheiro ao Deputado Federal RODRIGO MAIA, na residência do parla

mentar, localizada na Rua Arthur Araripe nº 77, Apartamento 102, Lagoa, Rio de 

J aneiro/RJ. 

A Informação produzida pela Superintendência da Polícia Federal no Rio 

de Janeiro (fls. 538/550) indicou que o apartamento em que teria ocorrido a entrega 

dos valores espúrios pelo ex-executivo JOÃO BORBA no ano de 2008, pertence à es

posa de CÉSAR MAIA e mãe de RODRIGO MAIA, a senhora Maria Angeles !barra 

Pizarro. 

O colaborador JOÃO BORBA também foi reinquirido (fls. 553/554) no in

tuito de esclarecer os dados constatados no Laudo nº 1711/2018 e, ratificando seu de-
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poimento anterior (fls. 146/148), afirmou que se recorda de ter feito uma entrega do 

valor de R$ 350 mil na residência de RODRIGO MAIA no contexto das eleições de 

2008. 

"( ... ) QUE questionado sobre o conteúdo do Laudo 1711/2018-SETEC/SR/PF/PR 
o Depoente mantém estritamente as suas declarações colhidas às folhas 141-148; 
QUE resumidamente o Depoente se recorda de ter realizado a entrega do valor 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) na residência de RODRIGO 
MAIA, no contexto das eleições de 2008, bem corno de ter realizado a entrega de 
senhas ao Senhor JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE para vi
abilização do pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a campa
nha de CESAR MAIA no ano de 2010." 

Ouvido (fls. 356/358), o investigado CÉSAR MAIA, Vereador da cidade do 

Rio de Janeiro, prestou os seguintes esclarecimentos sobre a realização das contribui

ções efetuadas a seu pedido e de seu filho RODRIGO MAIA: 

"( ... ) QUE entre os anos os anos de 2005 a 2007 o declarante conheceu o executi
vo da Odebrecht Benedito Junior; QUE nesta época a Odebrecht estava realizan
do a obra de cobertura do Estádio do Engenhão, em consórcio com a empresa 
OAS; QUE o declarante conheceu Benedito Júnior durante visita ao canteiro de 
obras do Estádio do Engenh.ão; QUE durante o período em que o declarante foi 
prefeito nunca reuniu-se com ele em seu gabinete para tratar dos assuntos da re
ferida obra; QUE por exercer as funções de prefeito da Cidade do Rio de Janeiro/ 
RJ o declarante estava proibido de atuar corno coordenador da campanha dos 
candidatos de seu partido no ano de 2008; QUE o declarante possui "um perfil 
de político de opinião pública" e por isso, sempre adotou como praxe, quando 
havia alguém disposto a doar para campanha, que procurasse o partido; QUE o 
declarante não possuía qualquer pessoa que atuasse na condição de intermediá
rio para tratar das doações eleitorais para suas campanhas; QUE o declarante 
nunca solicitou a Benedito ou a qualquer executivo da Odebrecht contribuição 
financeira para a campanha do partido no Rio de Janeiro/RI, no ano de 2008; 
QUE depois desse período entre 2005 e 2007 o declarante nunca mais se relacio
nou com o executivo Benedito; QUE no ano de 2010 o declarante foi candidato a 
Senador; QUE a sua candidatura ocorreu a pedido do partido como forma de 
alavancar a legenda do partido no Estado do Rio de Janeiro; QUE em razão dis
so, o declarante não fez de fato uma campanha; QUE o declarante simplesmente 
comparecia aos compromissos e eventos que eram solicitados e indicados pelo 
partido; QUE o declarante nega que tenha solicitado apoio financeiro a executi
vos da Odebrecht para sua campanha ao Senado em 2010; QUE nos anos de 2008 
e 2010 o declarante residia no endereço supracitado (AV. PREFEITO MENDES 
DE MORAES, 1500, bloco 2, apto. 601, bairro SÃO CONRADO, CEP 22610-090, 
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Rio de Janeiro/RJ); QUE nos anos de 2008 e 2010 o filho (Rodrigo Maia) do decla
rante residia na Av. Prefeito Mendes de Moraes, nº 990, Apto. 303, São Conrado, 
Rio de Janeiro/RJ; QUE Rodrigo Maia ainda hoje reside neste local; QUE o decla
rante não sabe informar se Rodrigo Maia conhece e se já se reuniu com executi
vos da Odebrecht; QUE Rodrigo Maia nunca comentou com o declarante sobre 
ter recebido em casa dinheiro da Odebrecht para campanha; QUE nos anos de 
2008 e 2010 Rodrigo Maia desempenhou a função de presidente nacional do par
tido; QUE portanto, não estava entre as suas atribuições atuar diretamente na 
campanha de candidatos do partido oriundos do Estado do Rio de Janeiro; QUE 
questionado acerca do time de futebol de preferência, respondeu que tanto o de
clarante, corno seu filho Rodrigo Maia são torcedores do Botafogo; QUE João 
Marcos Cavalcante Albuquerque foi chefe de gabinete do declarante durante os 
três mandatos, na condição de Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro/RJ; QUE em 
2004, em decorrência de decisão do TSE proibindo a participação em campanha 
de pessoas que ocupavam funções de chefia dentro do governo, o declarante co
municou aos membros do primeiro escalão do governo que não seria permitido 
a eles que atuassem na campanha e que caso desejam faze-lo seriam exonerados; 
QUE o declarante não sabe dizer se João Marcos conheceu o executivo da Ode
brecht Benedito Júnior; QUE à época em que o declarante terminou o seu último 
mandato na condição de prefeito da Cidade do Rio de Janeiro/RJ o senhor João 
Marcos já era aposentado corno fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda; QUE 
João Marcos não atuou na campanha do declarante ao Senado em 2010." (desta
ques acrescidos) 

Em seguida foi realizada a inquirição do investigado JOÃO MARCOS 

CAVALCANTI sobre os fatos investigados neste inquérito (fls. 359/360), o qual pres

tou os seguintes esclarecimentos: 

"( ... ) conheceu os executivos da Odebrecht Benedito Júnior e João Borba, durante 
o período em que exerceu a função de Secretário - Chefe de Gabinete do Prefeito 
Cesar Maia; QUE entre as atribuições do declarante estava o agendamento de 
compromissos e também a participação em eventos na condição de representan
te do Prefeito, quando não fosse possível a sua presença; QUE o declarante não 
sabe dizer ao certo quais foram os assuntos tratados com os executivos Benedito 
Júnior e João Borba, mas que certamente diziam respeito a questões administra
tivas; QUE o declarante não tinha como atribuições realizar contatos acerca de 
contribuições para campanha, nem mesmo exercer qualquer tipo de assessoria 
seja de Cesar Maia ou Rodrigo Maia em assuntos que envolvessem campanhas 
eleitorais; QUE depois do ano de 2008 o declarante deixou de exercer qualquer 
função relacionada a atuação pública de Cesar Maia, tendo se aposentado; QUE 
o declarante também não atuou na campanha de Cesar Maia ao Senado no ano 
de 2010; QUE o declarante não faz ideia do motivo que tenha levado os executi-
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vos da Odebrecht a terem mencionado sua participação no recebimento de con
tribuições de campanha não declaradas; QUE o declarante já esteve na residên
cia de Cesar Maia, no bairro São Conrado, por ocasião de eventos sociais; QUE o 
declarante nunca frequentou a residência de Rodrigo Maia; QUE sabe que a resi
dência de Rodrigo Mala fica localizada no bairro de São Conrado; QUE questio
nado acerca do seu relacionamento com Rodrigo Maia, respondeu que são ape
nas amigos e que nunca trabalhou para ele." 

Intimado, o Deputado Federal RODRIGO MAIA foi inquirido a respeito 

dos fatos em apuração e prestou os seguintes esclarecimentos (fls. 388/390): 

"( ... ) QUE o declarante conhece os executivos da ODEBRECHT BENEDICTO 
JÚNIOR, CLÁUDIO MELO FILHO e JOÃO BORBA; QUE o declarante não sabe 
dizer onde os conheceu, mas que todo o relacionamento que teve com BENE
DICTO JÚNIOR e CLÁUDIO MELO FILHO se limitou estritamente ao exercício 
da atividade parlamentar; QUE o declarante não se recorda de ter se reunido 
com JOÃO BORBA, apenas se recordando do seu nome como executivo da 
ODEBRECHT; QUE durante o exercício da atividade parlamentar o declarante 
se relacionou com o executivo BENEDICTO JÚNIOR em razão dele ter exercido 
uma diretoria da ODEBRECHT no Rio de Janeiro; QUE o objeto das conversas 
mantidas com BENEDICTO JÚNIOR era a conjuntura política local; QUE o de
clarante se recorda que em 2012 procurou BENEDICTO JÚNIOR para que ele 
lhe auxiliasse na compreensão da situação à época dos trens no Rio de Janeiro, 
quando era candidato a Prefeito do Rio de Janeiro; QUE o declarante se recorda 
de ter estado algumas vezes com CLÁUDIO MELO FILHO para tratar a respeito 
da agenda econômica e de infraestrutura do Brasil que interessava ao setor de 
construção; QUE o declarante não sabe precisar quando conheceu os executivos 
BENEDICTO JÚNIOR e CLÁUDIO MELO FILHO, mas acredita que foi bem de
pois de ter assumido o primeiro mandato de Deputado Federal; QUE o decla
rante se recorda de ter sido apresentado aos também executivos da ODEBRE
CHT FERNANDO REIS e LEANDRO AZEVEDO; QUE em 2008 o declarante era 
Presidente Nacional do DEM e atuou na busca de votos para a prefeitura do Rio 
de Janeiro e seus vereadores, em decorrência da sua influência local; QUE o obje
tivo do declarante era angariar na sua maior possibilidade votos aos vereadores 
do DEM no Rio de Janeiro, eis que isso potencialmente geraria uma expectativa 
de uma maior quantidade de votos para as eleições que se seguiriam dois anos 
depois; QUE em 2008 o declarante apoiou a candidata do DEM à Prefeitura do 
Rio de Janeiro SOLANGE AMARAL; QUE o senhor CÉSAR MAIA, na condição 
de Prefeito do Rio de Janeiro, também atuou de forma a angariar um maior nú
mero de votos aos candidatos do VEM no Rio de Janeiro; QUE o declarante se 
recorda que CÉSAR MAIA atuou junto a gravação de programas eleitorais pe
dindo votos; QUE o declarante não se recorda de CÉSAR MAIA ter tido outra 
atuação nas eleições de 2008; QUE a atuação de CÉSAR MAIA portanto ficou li
mitada a gravação de programas eleitorais na televisão, não exercendo um pro-
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tagonismo na organização da campanha dos candidatos do Rio de Janeiro; QUE 
CÉSAR MAIA, na condição de Prefeito do Rio de Janeiro, determinou que hou
vesse uma separação entre as pessoas que estavam atuando junto a Prefeitura e 
aquelas que estavam atuando na campanha; QUE essa orientação de CÉSAR 
MAIA foi realizada tanto nas eleições de 2004 quanto nas eleições de 2008; QUE 
o declarante não se recorda de ter tratado com BENEDICTO JÚNIOR ou 
CLÁUDIO MELO FILHO a respeito do processo eleitoral de 2008; QUE o de
clarante nega que o executivo JOÃO BORBA esteve em sua residência no Rio de 
Janeiro para entregar dinheiro e também que tenha tratado com ele a respeito de 
contribuições de campanha; QUE o declarante não solicitou à ODEBRECHT con
tribuição eleitoral aos políticos do DEM no Rio de Janeiro no ano de 2008; QUE 
nas eleições de 2010 o declarante se preocupou basicamente com a sua reeleição 
na condição de Deputado Federal; QUE nessa eleição o senhor CÉSAR MAIA 
disputou o cargo de Senador; QUE o declarante participou de uma chapa com 
CÉSAR MAIA, MARCELO CERQUEIRA, FERNANDO GABEIRA e JOSÉ SER
RA nas eleições de 2010; QUE as campanhas eram, sob o ponto de vista adminis
trativo, separadas uma das outras; QUE o declarante durante o período eleitoral 
realizou campanha na região do Rio de Janeiro, não apenas para si, mas também 
para todo o grupo político; QUE o declarante se recorda de ter solicitado con
tribuição para a sua campanha eleitoral no ano de 2010 para executivos da 
ODEBRECHT; QUE o declarante não se recorda se o pedido foi feito para BE
NEDICTO JÚNIOR ou CLÁUDIO MELO FILHO; QUE o declarante se recorda 
que foi realizada uma doação oficial do GRUPO ODEBRECHT no valor de R$ 
80.000,00; QUE o declarante não solicitou a realização de contribuição para a 
campanha do candidato CÉSAR MAIA ao Senado; QUE pelo que o declarante 
tem conhecimento, o senhor CÉSAR MAIA nunca solicitou a executivos da 
ODEBRECHT contribuições de campanha; QUE até o ano 2000 o senhor JOÃO 
MARCOS era a pessoa responsável pela coordenação política das campanhas de 
CÉSAR MAIA, podendo eventualmente realizar pedidos de contribuição de 
campanha, mas não podendo o declarante afirmar que o tenha feito; QUE depois 
de 2000 o senhor JOÃO MARCOS não trabalhou mais junto as campanhas liga
das a CÉSAR MAIA; QUE o declarante conhece o senhor JOÃO MARCOS, eis 
que amigo pessoal de seu pai CÉSAR MAIA há muitos anos; QUE em 2012 o de
clarante se recorda de ter solicitado a algum executivo da ODEBRECHT, o qual 
não se recorda o nome, contribuição para a sua campanha à Prefeitura do Rio de 
Janeiro; QUE pelo que o declarante se recorda o valor da contribuição foi de R$ 
300.000,00; QUE o declarante não realizou pedido de contribuição de campanha 
nas eleições de 2014; QUE o declarante nunca recebeu valores em espécie por 
parte da ODEBRECHT para as suas campanhas ou do seu pai CÉSAR MAIA; 
QUE dada a palavra a defesa, o declarante esclareceu o seguinte: QUE nas elei
ções de 2010 o comitê de campanha ficava sediado em local diverso do indicado 
pelos colaboradores da ODEBRECHT, qual seja, na Av. Voluntários da Pátria, 
antes da Praia de Botafogo; QUE a sala existente nesse endereço pertence a CÉ
SAR MAIA e à época estava alugada a terceiro pela imobiliária PATRIMÓVEL; 
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QUE neste escritório não havia qualquer atuação política por parte do DEM; 
QUE a defesa requer a expedição de oficio à imobiliária PATRIMÓVEL para a 
obtenção do contrato de aluguel mencionado." (destaques acrescidos) 

De acordo com de fls. 600/687, os elementos colacionados aos autos indi

cam que esses dois pagamentos teriam ocorrido em contrapartida pelo exercício de 

influência do grupo Odebrecth sobre RODRIGO MAIA e CÉSAR MAIA, bem como 

sobre demais políticos do Rio de Janeiro, nos projetos de interesse da empresa. 

Nesse contexto, segundo apontado pela autoridade policial, teria restado 

configurado o crime de corrupção passiva em relação aos fatos praticados no ano de 

2008. 

Embora os relatos dos colaboradores apresentem narrativa condizente 

com a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal, 

da análise do conjunto probatório produzido na investigação não se observa lastro 

para que seja formulada a imputação penal com a deflagração responsável de ação 

penal. 

Os registros de ligações telefônicas entre os terminais vinculados aos cola

boradores e a RODRIGO MAIA não se mostram aptos, por si sós, para demonstrar 

tanto a alegada proximidade entre BENEDICTO JUNIOR com o referido parlamen

tar quanto a específica realização do ato de prometer e oferecer vantagem indevida 

ou, por outro lado, solicitar, receber ou aceitar promessa de tal vantagem. 

Pelo que se observa dos autos, JOÃO BORBA afirmou que teria feito a en

trega do valor de R$ 350 mil na residência de RODRIGO MAIA, localizada na Rua 

Arthur Araripe nº 77, Apartamento 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. 

Em que pese a comprovação de que o endereço apontado estivesse, de 

fato, vinculado ao parlamentar investigado, dela não se extrai a corroboração sobre a 

efetiva entrega do pagamento indevido alegado pelos colaboradores. Quanto ao 
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fato, destaca-se não existir quaisquer elementos aptos a comprovar a ida do colabo

rador à residência do parlamentar investigado para a entrega do numerário, sejam 

registros de portaria, imagens de câmeras de segurança e/ou dados de ERB' s. 

Acresça-se que, pelo prazo decorrido desde a suposta ocorrência dos fa

tos, que teriam se dado em 2008, a produção de elementos probatórios complemen

tares, torna-se, praticamente, inviável. 

Diante deste quadro, nem mesmo pela conduta "solicitar", prevista no 

tipo penal descrito no art. 317 do Código Penal, seria possível a imputação da prática 

criminosa aos agentes políticos investigados. 

Quando se analisa o arcabouço probatório dos autos, também quanto à 

possível prática do crime de lavagem de dinheiro, não se observa justa causa sufici

ente para a propositura de ação penal. 

Ainda se assim não fosse, vale registar que, independente da imputação 

atribuída aos fatos narrados, os relatos referentes ao ano de 2008 envolvendo o in

vestigado CÉSAR MAIA, estariam fulminados pela prescrição. 

Como dito, os indícios apontam para a possível prática dos crimes de cor

rupção passiva e de lavagem de dinheiro, que preveem penas máximas de doze e 

dez anos de reclusão, respectivamente. Considerando o patamar prescricional de de

zesseis anos, previsto no art. 109, II, do Código Penal, para os crimes com pena 

máxima superior a oito anos e que não exceda a doze anos, os fatos atribuídos ao in

vestigado CÉSAR MAIA estariam prescritos. 

Isso porque CÉSAR MAIA possui 75 anos de idade, o que reduz pela me

tade (oito anos) o prazo prescricional previsto no art. 109, II, do Código Penal. Como 

já transcorreram doze anos desde o alegado cometimento das referidas condutas, há 

de se reconhecer a extinção de punibilidade na hipótese, por força do art. 107, IV, do 

Código Penal. 
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I.4.2. Pagamentos no ano de 2008 ao codinome BOTAFOGO 

001;_ 71 

Além dos dois registros de ordens e de execução de pagamento no valor 

de R$ 150 mil cada um, ao codinome INCA, a perícia nos sistemas da Odebrecht 

identificou também um registro de ordem de pagamento, no ano de 2008, no valor 

de R$ 200 mil, destinado ao codinome BOTAFOGO. 

Tabela 10-. Ordem de pagamento para o bencficiúrio de coclinome "BOTAPOGO'', rcgistrada1· 
no ar uivo "CONCILIA ,ÃO CARTOCAR EM 12FEV09.xls''. ~ ' 

CJDADE D.ATA DESCRJ 'ÃO CODll'IOMt; YALOR (RS ; ' 
RJ I0/09/2008 PAGAMENTO- B.08.13 BOTAFOGO 200.000.00 . . 1 

;:::_J 

Foi detectado no banco de dados, um arquivo em formato .pdf que se re

fere ao documento de código "FDD0l 93", chamado de "Programação Semanal - de 

08/09/2008 a 12/09/2008", que registra ordem de pagamento para o beneficiário BO

TAFOGO, no valor de R$ 200 mil, intermediado por ALEXANDRINO ALENCAR a 

ser pago mediante senha VENCEDOR. A Obra/Centro de Custo debitada foi a 

BRASKEM. 

t:PROGRAMAÇÂO SEMANÃL 

FOD0193 
De 08/09/2008 Até 12/09/2008 

11ft 

Pagina 1 deli 
j. • . ~·> 
10SA)9f200& ., 

•' . 
Figura 4 -· Ordem de pagamento de R$ 200.000.00 para o bcncfici{1rio de codiMmc BOTA FOGO.· • 

·-

Ouvido na condição de colaborador (fls. 533/534), ALEXANDRINO 

ALENCAR fez os seguintes esclarecimentos sobre a referência realizada ao seu nome 

no Laudo Pericial: 
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( ... ) QUE o Declarante conheceu o Deputado Federal RODRIGO MAIA quando 
este já exercia a função de presidente do DEM (após o ano de 2007); QUE o De
clarante manteve com RODRIGO MAIA um relacionamento não muito próximo 
mas sempre atendendo os interesses da Empresa; QUE o Declarante se recorda 
que no ano de 2010 BENEDICTO JUNIOR lhe disse que o Senhor CESAR MAIA 
seria candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro e que gostaria de ter 
uma maior aproximação com RODRIGO MAIA a fim de que ele auxilia-se na re
lação de BENEDICTO com CESAR MAIA; QUE o Declarante agendou uma reu
nião na sede da ODEBRECHT no RJ com BENEDICTO JUNIOR e RODRIGO 
MAIA; QUE o Declarante se recorda que quando chegou na reunião BENE
DICTO JUNIOR e RODRIGO MAIA já estavam conversando tendo em vista que 
ocorreu um atraso no seu voo; QUE na oportunidade RODRIGO MAIA confir
mou a intenção do pai de ser candidato ao Senado pelo Estado do RJ e disse que 
reportaria a CESAR MAIA que havia se reunido com BENEDICTO; QUE em re
lação à referência a sigla "CMF" na "Ordem de Pagamento" de 25/09/2008, refe
rida no Laudo n. 1711/2018-SETEC/SR/PF/PR, o Declarante não sabe esclarecer 
motivo desta ter sido realizada; QUE o Declarante não pode afirmar que já co
nhecia RODRIGO MAIA em 2008; QUE a Ú11ica interlocução efetiva que o Decla
rante realizou junto a RODRIGO MAIA para o pagamento de quantias 
indevidas não contabilizadas foi no ano de 2013 no valor de cem mil reais (R$ 
100.000, questão que é objeto do Inquérito 4437 do STF." (destaques acrescidos) 

Embora constem dos sistemas da Odebrecht planilhas e arquivos que re

velem que no ano de 2008 tenha ocorrido ordem de pagamento ao codinome BOTA

FOGO, no valor de R$ 200 mil, não foram encontrados registros sobre execução, ou 

seja, o efetivo pagamento dessa ordem. 

A simples associação do codinomes atribuído a RODRIGO MAIA, encon

trado nas tabelas de beneficiários do suposto esquema ilícito, à míngua de outras 

evidências que vinculem com maior efetividade o envolvimento dos investigados, 

não ampara a deflagração de ação penal. 

No caso, não foram angariados quaisquer elementos de prova que de

monstrem o efetivo repasse dos valores indevidos aos investigados. 
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I.5 Dos pagamentos relacionados ao ano de 2010 

I.5.1 Pagamentos no ano de 2010 feitos a RODRIGO MAIA (BOTAFOGO) 

De acordo com o relatório conclusivo de fls. 600/687, no ano de 2010, foi 

executado um pagamento no valor de R$ 500 mil, operacionalizado pelo SOE, prova

velmente entregue em dinheiro em espécie, no dia 27/08/2010, por JOÃO BORBA, a 

fim de que ele entregasse ao Deputado Federal RODRIGO MAIA, utilizando-se da 

atuação logística do prestador de serviços e doleiro, o colaborador ÁLVARO NOVIS. 

Em seu termo de declarações (fls. 138/145), BENEDICTO JUNIOR adu

ziu que se recorda de ter recebido um novo pedido de doação no ano de 2010 por 

RODRIGO MAIA, o qual seria destinado à campanha de CÉSAR MAIA ao Senado. 

Acrescentou ter definido que o valor a ser pago seria de R$ 600 mil. 

Destacou ter encontrado junto ao Sistema "Drousys" registros de 5 paga

mentos de R$ 100 mil para a campanha de CÉSAR MAIA. Acrescentou que, apesar 

de não ter localizado o pagamento de uma sexta parcela nesse mesmo valor, acredita 

que o pagamento tenha sido realizado, porque não ocorreu a reiteração de pedido de 

qualquer saldo. 

Em relação aos pagamentos ocorridos em 2010, narrou, ainda: 

"( ... ) QUE o depoente se recorda de ter recebido um novo pedido de doação 
no ano de 2010 por RODRIGO MAIA; QUE o pedido de doação tinha como 
destino a campanha de CÉSAR MAIA ao Senado; QUE o depoente definiu 
que o valor a ser pago seria de R$ 600.000,00(seiscentos mil reais); QUE o de
poente encontrou junto ao Sistema Drousys registros de 05 pagamentos de R$ 
100.000,00(cem mil reais) para a campanha de CÉSAR MAIA; QUE o depo
ente não localizou o pagamento de uma sexta parcela de R$ 100.000,00, mas 
acredita que o pagamento tenha sido realizado porque não ocorreu a reitera
ção do pedido de qualquer saldo; QUE o codinome utilizado para CÉSAR 
MAIA foi "DÉSPOTA"; QUE foi o depoente quem atribuiu este codinome a 
CÉSAR MAIA; QUE o depoente autorizou a rea1ização desses pagamentos 
por enxergar potencial concreto na eleição de CÉSAR MAIA ao Senado e 
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também para manter urna boa relação com RODRIGO MAIA; QUE esses pa
gamentos foram intermediados por JOÃO BORBA junto ao secretário particu
lar de CESAR MAIA, JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE; 
QUE CÉSAR MAIA não foi eleito ao cargo de Senador; QUE o depoente 
nunca solicitou qualquer contraprestação pelos apoios eleitorais realizados; 
QUE apresentada ao depoente a planilha "FINAL LA", entregue pelo colabo
rador LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, ex-funcionário do Setor de 
Operações Estruturadas, passa a dizer o seguinte: QUE o depoente acredita 
que os dados constantes na planilha sejam um pré-planejamento a respeito 
das doações eleitorais que seriam realizadas aos candidatos do Rio de Janeiro 
no ano de 2014; QUE durante os períodos eleitorais, LUIZ EDUARDO DA 
ROCHA SOARES era cedido do Setor de Operações Estruturadas para traba
lhar com o depoente, ajudando na consolidação de todas as doações do 
Grupo Odebrecht no Brasil; QUE até o presente momento o depoente não ti
nha conhecimento dessa planilha; QUE eventual pedido de RODRIGO MAIA 
para contribuição eleitoral no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) conforme 
descrito na planilha, não foi dirigido e nem autorizado pelo depoente; QUE 
em razão da planilha consistir em um pré-planejamento, o depoente não sabe 
dizer se a doação foi implementada." (fls. 138/145 - destaques acrescidos) 

Quanto ao pagamento de vantagem indevida no ano de 2010, em seu de-

poimento em sede policial (fls. 146/148), o colaborador JOÃO BORBA relatou que se 

recorda que, em 2010, BENEDICTO JUNIOR o informou que teria decidido apoiar a 

campanha de CÉSAR MAIA ao Senado, com o valor de R$ 600 mil. Destacou que, no 

tocante a esse pagamento, sua tarefa consistia em entregar a senha e o endereço para 

a realização do pagamento a JOÃO MARCOS CAVALCANTI, à época coordenador 

da campanha de CÉSAR MAIA ao Senado. 

Relatou, ainda: 

"( ... ) QUE, o depoente se recorda que em 2010, BENEDICTO JÚNIOR lhe infor
mou que teria decidido apoiar a campanha de CÉSAR MAIA ao Senado com o 
valor de R$ 600.000,00; QUE, BENEDICTO JÚNIOR solicitou ao depoente que 
acertasse os detalhes para o pagamento junto a JOÃO MARCOS CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE; QUE, BENEDICTO JÚNIOR informou ao depoente que o 
pagamento seria realizado em parcelas mensais; QUE, a tarefa do depoente con
sistia em entregar a senha e o endereço para a realização do pagamento a 
JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE; QUE, á época JOÃO 
MARCOS era coordenador da campanha de CÉSAR MAIA ao Senado; QUE, 
os pagamentos foram operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas-
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SOE; QUE, após o depoente ter acesso aos dados do sistema Drousys, identificou 
referências a pagamentos realizados a pessoa de codinome "BOTAFOGO" no va
lor de R$ 500.000,00; QUE, pelo que o depoente tem conhecimento o codinome 
"BOTAFOGO" diz respeito a CÉSAR MAIA; QUE, o endereço do comitê de 
campanha de CÉSAR MAIA à época, era localizado à Rua Voluntários da Pá
tria, nº 126, sala 901, bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ; QUE, o depoente des
conhece eventuais pagamentos realizados a RODRIGO MAIA no ano de 2010; 
QUE, apresentada a planilha entregue por LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOA
RES, o depoente disse desconhecê-la; QUE, o depoente nunca teve ligações ou 
trocou e-mails com RODRIGO e CÉSAR MAIA." (fls. 146/148 - destaques acres
cidos) 

O trabalho pericial identificou negociação, requisição, ordem e execução 

de pagamento no valor de R$ 500 mil para a pessoa de codinome BOTAFOGO, que 

identifica RODRIGO MAIA. 

Consoante se verá das duas tabelas seguintes, o valor teria sido suposta

mente negociado em 30/06/2010, teria o pagamento sido ordenado em 10/08/2010, re

quisitado e supostamente efetuado em 27/08/2010, em valor único. O pagamento foi 

vinculado à "OBRA CP/06/10: EVENTO/BJ/CMF", e contou com a intermediação do 

líder empresarial "BJ" (BENEDICTO JUNIOR), sendo os responsáveis "CMF" 

(CLÁUDIO MELO), e "DS/DC: Borba" (JOÃO BORBA), e viabilizado pelo doleiro 

ÁLVARO NOVIS (CARIOQUINHA), no Rio de Janeiro. 
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Tabela 8- Obras referentes ao beneficiário de codinome "BOTAFOGO''. 
OBRAS 6802: BRASKEM CP/06/10: EVENTO/BJ/CMF 
DC PN 
UDER EMPRESARIAL B.I: 8cncdicto Junior . ' 

RESPONSA VEL BG: Bernardo Gradim CMF: Cláudio Melo Filho 
PROGRAMA 14131: EVENTO-IO 
NEGOCIAÇAO (DATA) J(l,'l)(i '~º 1 O 
NEGOCIACAO (N°) 14391 
NEGOCIACÃO (R$) 500.000.00 
REQUISIÇÃO (Nº) P.10.440 
REQUISIÇÃO (DESCRJÇAO) PAGTOUNICO 

1 

: . 
' 
1 

' 1 
1 

1 

e 
1 

'. 

REQUISICAO (RS) 500.000.,00 ' 
: . 

REOUISICAO (DATA) 27/08/2010 ! 
REQUISIÇÃO (CIDADE) RJ \ 

SENHA BOTAFOGO 
j 

DOLEIRO CARIOQUINHA •, 

OP (Nº) 247541 : 
PGTO (Nº): 38696 . i 

' PGTO(DATA) 27/08/2010 ' i 

Registre-se que, embora a planilha acima contenha informações sobre ne

gociações na Obra/Centro de Custo "6802: BRASKEM", não foi possível encontrar no 

arquivo outros dados para a negociação debitada para essa obra. 

Em relação à Obra/Centro de Custo "CP/06/10: EVENTO/BJ/CMF" foi pos

sível detectar que a negociação, requisição, ordem de pagamento e execução de pa

gamento foi de R$ 500 mil. 

Além disso, no banco de dados, foi detectado, ainda, arquivo excel em for

ma to .xls, chamado de "Programações Semanais-2010", anexado em e-mail enviado 

de "Tulia" (tulia@drousys.com) para "Waterloo" (waterloo@drousys.com), em 

08/11/2010, que registra a ordem de pagamento para o beneficiário BOTAFOGO, que 

identifica RODRIGO MAIA. 

Tabela 9- r, cm< c agamcnto para n _Jcm: teu.mole · .. 
1))-,ll)f" l"rr~1;,,;;;-T 

••T-

Ordem · \'nlo;. (KS)i -0:tln Cmlinmne T l.ural !-ienh:i Ohrn 

5(/IJ.IJll~J.IIO 1 UOT1\l~OUO l l 1:\ ~llli.l•BJ• 
'!'!! Ili OX~UIO l{J BOTAHXi<) lfo11ha C:mu~1111lm . ~-C{~H·. 1 

1 - .. - --

Od j p li .. . J, codinomc BOTAFOGO 
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Nesse sentido, especificamente em relação ao ano de 2010, em relação ao 

objeto dos autos, identificou-se que o SOE teria fornecido a quantia de R$ 500 mil 

para o executivo JOÃO BORBA (BORBA), a fim de que ele entregasse ao Deputado 

Federal RODRIGO MAIA (BOTAFOGO), utilizando-se da atuação logística do pres

tador de serviços e doleiro, o colaborador ÁLVARO NOVIS (CARIOQUINHA). 

I.5.2 Pagamentos nos anos de 2010 e 2011 a CÉSAR MAIA (DESPOTA) 

Além disso, nos anos de 2010/2011, os elementos informativos constantes 

dos autos apontam a eventual existência de três pagamentos no total de R$ 550 mil 

em benefício do investigado CÉSAR MAIA. 

Desse valor, R$ 450 mil teriam sido operacionalizados pelo SOE, entre

gues em dinheiro em espécie em duas ocasiões - em 22/12/2010 e em 27/01/2011 -, cu

jas senhas e indicações dos endereços para as retiradas do dinheiro a JOÃO 

MARCOS CAVALCANTI, no escritório da campanha de CÉSAR MAIA, situado na 

Rua Voluntários da Patria nº 126, Sala 901, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 

Os outros R$ 100 mil teriam sido pagos mediante doações oficiais por 

meio das empresas parceiras do grupo Petrópolis (Cervejaria Itaipava), de WAL

TER FARIA, as distribuidoras de bebidas de ROBERTO LOPES, as empresas Leyroz 

(R$ 80 mil) e Praiamar (R$ 20 mil). 

Consoante se verá na sequência, os elementos de provas encontrados 

nos sistemas da Odebrecht indicam a existência de registros de negociações de 

pagamentos no valor de R$ 750 mil, ordens de pagamentos no valor de R$ 950 mil 

e execuções de pagamentos no valor de R$ 550 mil para a pessoa de codinome 

DESPOTA, identificado como CÉSAR MAIA. 
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A - Negociações de pagamentos: 

Conforme se verifica do Laudo nº 1711/2018, no ano de 2010 foram identi

ficadas supostas negociações de pagamentos no valor de R$ 300 mil, em agosto, e no 

valor de R$ 450 mil em dezembro, totalizando a quantia de R$ 750 mil, referentes a 

pessoa do codinome DESPOTA, que identifica CÉSAR MAIA. 

De acordo com o trabalho pericial, a primeira negociação foi realizada em 

2 de agosto, no valor de R$ 300 mil, com número 13125, programa nº "12865: 

EVENTO-10", e a obra "CP/02/2010: Evento/BJ/BJ", em que a sigla "CP" significa 

Campanha Política. 

A segunda negociação realizada em 23 de dezembro, no valor de R$ 450 

mil, com número 14920, programa nº "14660: Verba", e obra "DS RJ/ES". 

B - Ordens de pagamentos: 

Ainda, verificou o trabalho pericial a existência de ordens de pagamentos 

a pessoa do codinome DESPOTA nos anos de 2010 e 2011 que totalizam R$ 950 mil. 

As cinco primeiras ordens foram feitas nos meses de agosto e setembro, 

após a primeira negociação, no valor de R$ 100 mil cada. A sexta ordem foi proce

dida em dezembro no valor de R$ 250 mil e a sétima ordem foi realizada em janeiro 

de 2011 no valor de R$ 200 mil ambas realizadas após a segunda negociação. 

Em relação às cinco ordens de pagamentos feitas nos meses de agosto e 

setembro, no valor de R$ 100 mil cada, totalizando a quantia de R$ 500 mil, veri

ficou-se que a primeira foi realizada em 12 de agosto, a segunda em 26 de agosto, a 

terceira entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro, a quarta em 30 de setembro e a 
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quinta em 24 de setembro. No tocante à sexta e sétimas ordens de pagamentos, veri

ficou-se registros para os dias 22 de dezembro de 2010 e 27 de janeiro de 2011. 

Com exceção da quinta ordem de pagamento, em todas as demais consta 

o registro de que foram operacionalizadas pelo prestador de serviços ÁLVARO NO

VIS (CARIOQUINHA). Confira-se a seguir as características detalhadas das sete or

dens de pagamentos identificadas para a pessoa de codinome DESPOTA no valor 

total de R$ 950 mil: 

1) realizada em 12 de agosto, no valor de R$ 100 mil, ordem de paga

mento nº "P.1085", referente à obra "Evento-BJ-Bispo", operacionalizada 

pelo prestador de serviços CARIOQUINHA, com a senha CUME e local 

de pagamento no Rio de Janeiro; 

2) realizada em 26 de agosto, no valor de R$ 100 mil, ordem de paga

mento nº "P.1086", referente à obra "Evento-BJ-Bispo", operacionalizada 

pelo prestador de serviços CARIOQUINHA, com a senha TELHADO e lo

cal de pagamento no Rio de Janeiro; 

3) realizada entre 30 de agosto e 03 de setembro, no valor de R$ 100 mil, 

sem número de ordem, referente à obra "Evento-BJ-Bispo", operacionali

zada pelo prestador de serviços CARIOQUINHA, com a senha COM

POTA e local de pagamento no Rio de Janeiro; 

4) realizada em 30 de setembro, no valor de R$ 100 mil, ordem de paga

mento nº "P.1087", referente à obra "Evento-BJ-Bispo", operacionalizada 

pelo prestador de serviços CARIOQUINHA, com a senha CARTEIRA e 

local de pagamento no Rio de Janeiro; 

5) realizada em 24 de setembro, no valor de R$ 100 mil, tendo como conta 

de pagamento a "CONTA AMIZADE-BONUS ELEITORAL", descrito 

como "PGTO ESPECIAL BE", referente à obra "CP/02/2010: EVENTO/ 
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BJBJ", com número de requerimento P.10.764, número OP 280109, local de 

pagamento São Paulo e observação "AMIZADE BE"; 

6) realizada em 22 de dezembro, no valor de R$ 250 mil, tendo como conta 

de pagamento "CARIOQUINHA - REAL", descrito como parcela "DEZ/ 

10", referente à obra "DS RJ : DS RJ/ES", com número de requerimento 

"C.10.2540", número "OP 28010911, senha EMERGÊNCIA e local de paga

mento Rio de Janeiro; 

7) realizada em 27 de janeiro de 2011, no valor de R$ 200 mil tendo como 

conta de pagamento "CARIOQUINHA - REAL", descrito como parcela 

"DEZ/10", referente à obra "DS RJ : DS RJ/ES, com número de requeri

mento C.11.233, número OP 247060, senha LIVRO e local de pagamento 

Rio de Janeiro. 

C - Execução de pagamentos: 

Durante a elaboração da perícia, em relação aos anos de 2010/2011, veri

ficou-se a suposta implementação de três das ordens de pagamentos, apontando a 

eventual execução de pagamentos no valor total de R$ 550 mil para a pessoa do codi

nome DESPOTA, que identifica CÉSAR MAIA. 

Tabela 5 - Registros de requisições. ordens de pagamentos e execução de pagamentos pará 
beneficiário de codinome DESPOTA. " 

\.nr m:o. OIJR,\ 
l}ls$f'H 1(. 

1 1H l'GHJ l'OYI;\ l',(;1,(} 't'(;ro 
"!!:'ili,\ ('ln. 

11,:\ 11 EQ. (R$ 

l'IH'O t nNrA 

2l\hl1"1 I' ló',(\,! \'P,n:. IH 
loSl'LCl.",l .?J"'.1w:m1r, 1\Mlll\DI.- l!.ilJ01w111n SP f•V!'N10'BJ'HJ HflN'Ui: 

til 
H ElTilR/\1. 

~--.i~:-.J l' li) ~j,!ti !JS. lU !JS r,\RC[!.,\ 
J2 lJ.?OtO 

("A!ll(l()Ul?'n /\ 
~l.0000 O() Em<•l"(!ilnd::, IU ~Ji!,S t)l:110 ,NEAL. 

!.J7t1t1n e 11 :.1, L'IS R.1 !JS l·'ARO,I.A 
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A primeira execução de pagamento em benefício da pessoa de codinome 

DESPOTA, que identifica CÉSAR MAIA, teria ocorrido em 24 de setembro de 2010, 

no valor de R$ 100 mil, tendo como conta de pagamento a "CONTA AMIZADE

BONUS ELEITORAL", descrito como "PGTO ESPECIAL BE", referente à obra "CP/ 

02/2010: EVENTO/BJ/BJ", com número de requerimento P.10.764, número OP 

280109, local de pagamento São Paulo e observação "AMIZADE BE". 

Em relação a esse pagamento realizado por meio da "CONTA AMIZADE

BONUS ELEITORAL", no valor de RS 100 mil, o trabalho pericial identificou que foi 

viabilizado por meio das empresas parceiras do grupo Petrópolis (Cervejaria Itaí

pava), as distribuidoras de bebidas Leyroz Caxias Industria Comércio e Logistica (R$ 

80 mil) e Praiamar Industria Comércio e Distribuição (R$ 20 mil), a pedido do grupo 

Odebrecht. 

As contribuições realizadas pelo grupo Petrópolis (Cervejaria Itaipava), e 

as distribuidoras de bebidas Leyroz Caxias Industria Comércio e Logística e Praia

mar Industria Comércio e Distribuição decorreriam de acerto fraudulento entre o 

executivo BENEDICTO JUNIOR, do Grupo Odebrecht, com WALTER FARIA, dono 

do grupo Petrópolis, e ROBERTO LOPES, proprietário da Leyroz e Praiamar. 

Nos arquivos periciados foram encontrados documentos que tramitaram 

no Setor de Operações Estruturadas que indicam a efetivação da contribuição, via 

doação eleitoral, ao Diretório Estadual do Democratas no Rio de Janeiro, por inter

médio dessas empresas a pedido da Odebrecht, ou seja, mediante a utilização frau

dulenta o sistema de doações oficiais. Confira-se a tabela e os comprovantes de 

transferências bancárias abaixo: 
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Tabela 7 -Doações oficiais efetuadas para o beneficiário de codinomc DESPOTA por cmpnfsas-] 
do Grupo Petrópolis. i' • 'Jj 

llonçno lk/lcf Rcsp Dnln ~~~; CN1•;1 ,1 c,c r~;;l l)n~dllT ~·;~I 1)09,ló~l l 

Dcmocmtns
Dircióri11 

'Es1ndual RJ 

INQUÉRITO Nº 4431 

BJ 24/09l20 lO 'ºº·ººº 

,1 13nnro do LE;~oz l'RA'iAMAR j 
, , Brasíl- CAXI/\." INQC. Ot-1.·.e l 29. •IOX :'1 ,, 

IWOOO 1- ;\g: 1211- 80.000 IND 20.oon DIS'rl~.m. ,. I 
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Consulta Ted - Comprovante usuário: 
FPJMfNTA 

24/09/201,0 
01:50:1.9_ 

D11dos da Tran1-fer~ncl,1 

Cliente 

Operação 

,Finalidade 

Conta Origem 
Titulariidade 
,,;avoretido 

1" Titular 

2" Titular 

Banc:o 

Tipo de Conta 

Data de Sollcltação 

Histórico 

06,958.578/0001-31 - LEYROZ DE CAXIAS !NO COM E LOG LTOA (DUQUE OE CAXl 

GIRO ESPEClAL OT ( ,. ) 

Créâ,to em Conta 

01 • 0004Jl085SI01 • LIVRE HOVlMENTO 
OT 

O!R.REG, DO OEM - DEMOCRATAS 
00 RIO DE JANEIRO 

l - BANCO 00 BRASIL 

CC • Conta Corrente 

24/09/.2010 

CNPJ/CPF 

CNPJ/CPF 

29.408.986/0001-lS 

12U. ·• MARECHAL FLORI.ANO RJ -
Agónda RIO OE JANEIRO • RIO OE lANEllrO 

- RJ 

Conta 3977'11 ::~ TE020100924.l7406!:í 

Valor Solicitação 80.000,00 

Figura 2 -TED de R$ 80.000.00 da empresa "Leyroz de Cax.iac;". 

Consulta Ted - Comprovante Usuário: 
FPIMENTA 

24/09/2010 
01:54:15;_ 

Da.dos da TransfHenda 
Ollente 

0peraçlo 

Flnalldade 
Conta Origem 
ntularidade 
l'aVOTI!Cído 

1° Titular 

2° Titular 

Banco 

Tipo de Conui 

Data de Sollcitação 

Hist6rlco 

00.S5l.S67/000l·i1 • PRAI,11,MAR !NO c,oM E OISTRIBUICAO LTOA (RIO OE JANE! 

G!RO ESPECIAL OT ( • } 

Crêdlto em Cor.t~ 

01 - 0004/10$55201 · LIVRE MOVIMENTO 
DT 

OlR. REG, 00 DEM ·• DEMOCRATAS CNPl/CPF 
00 RIO DE JANEIRO 

CNPJ/CPF 

1 • BANCO DO SP.ASJL Agência 

29.408.986/0001-15 

1211 • MARECHAL FLORIANO P.l • 
RIO OE JANEIRO • RIO DE JANEIRO 
· Rl 

CC • Conta Corre,te Conta 391741 ~:~ TE0201009241740{6 

24/09/2010 Valor Solicitaçllo 20.000,00 

' Figura 3 - TEO de RS 20.000.00 da empresa "Praiamar''. 

,, 

t\l() L-----------------------------,,,..-:::0--....... -------'l:, .... .....,..~,t,,------' ' 
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Ao ser reinquirido para prestar esclarecimentos sobre os dados obtidos no 

Laudo nº 1711/2018, BENEDICTO JUNIOR afirmou que, em relação ao registro de 

pagamento realizado pelas empresas Leyroz e Praiamar no ano de 2010 no valor to

tal de R$ 100 mil vinculados à "obra" "CP/02/10:EVENTO/BJBJ", ao Diretório Esta

dual do Democratas no Rio de Janeiro, acredita que tenha ocorrido no contexto do 

pedido de contribuições eleitorais feito por CÉSAR MAIA e intermediado por RO

DRIGO MAIA (fls. 535/537). 

Ouvido (fls. 149/153), LUIZ EDUARDO SOARES confirmou o que já havia 

mencionando em sede de colaboração e esclareceu que as doações de "caixa 3" decor

riam da necessidade da Odebrecht de realizar doações oficiais, mas não vinculadas 

ao seu nome, oportunidade em que recorria a duas distribuidoras do Grupo Petró

polis, a Leyroz e a Praiamar, as quais efetivavam as doações oficialmente, e posteri

ormente eram ressarcidas pela Odebrecht dos respectivos valores doados. Explicou 

como funcionavam os sistemas "Drousys" e "Mywebday B" para viabilizar os paga

mentos de propinas via SOE: 

"( ... ) QUE o Sistema Drousys foi criado em 2008, a fim de viabilizar um ambiente 
de contato direto com os doleiros, operadores e gerentes de bancos no exterior; 
QUE por meio desse Sistema possibifüou-se o arquivamento de planilhas, con
tratos e alguns registros de pagamentos; QUE o Sistema funcionava corno urna 
espécie de computador virtual, com sistema Windows, acessível remotamente, 
apenas aos usuários autorizados (vinculados ao Setor de Operações Estrutura
das), no qual ficavam arquivadas todas as informações relativas às atividades do 
setor; QUE além do Sistema DROUSYS, existia um sistema contábil no Setor de 
Operações Estruturadas, denominado "MYWEBDAY no qual eram inicialmente 
lançados os seguintes dados: o codinonze, a fim de identificar o destinatário (ge
ralmente criado pelo diretor superintendente que recebia a demanda), o valor, a 
forma de pagamento (em reais - "R$" - ou se por meio de transferência no exte
rior - "USO"), a data dos pagamentos, a periodicidade e o codinorne dos doleiros 
que efetuariam a entrega, nos casos de pagamentos em espécie; QUE após o lan
çamento dos dados mencionados, era gerada urna ordem de pagamento e feita a 
solicitação de sua efetivação aos operadores, via Sistema DROUSYS; QUE no to
cante aos pagamentos não contabilizados, eram lançados no Sistema, QUE se os 
pagamentos fossem realizados no Brasil, em reais, a funcionária responsável 
pela sua operacionalização era MARIA LÚCIA TAVARES; QUE se os pagamen-

INQUÉRITO Nº 4431 
36 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

In
q 

44
31

Em
: 2

5/
02

/2
02

1 
- 1

7:
05

:1
5



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORJA-GERAL DA REPÚBLICA (1n1 --, . ., 1_1 , n ,_ 

-L Ú Q 

tos fossem realizados no exterior, em moeda estrangeira, incumbia a ANGELA 
PALMEIRA operacionalizá-los; QUE os destinatários eram sempre identificados 
por codinomes, tanto no MYWEBDAY B quanto no DROUSYS, de forma que o 
depoente, salvo raras exceções, não tinha conhecimento de sua real identidade; 
QUE no tocante aos pagamentos não contabilizados, havia uma separação de 
funções, desde a demanda até efetivo pagamento, de modo a evitar que urna só 
pessoa tivesse conhecimento de todos os trâmites e detalhes das operações; QUE 
FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA era Tesoureiro do Setor de Operações Es
truturadas, a quem incumbia controlar os fluxos de pagamentos, e prover as 
contas no exterior e doleiros no Brasil; QUE no tocante às doações eleitorais a 
políticos, somente passavam pelo Setor de Operações Estruturadas aquelas em 
espécie, oriundas do "caixa 2" da empresa; QUE, porém, em períodos eleitorais, 
além de controlar a operacionalização das doações de "caixa 2", o depoente tam
bém era acionado pelo Líder Empresarial de Infraestrutura da ODEBRECHT e 
Presidente da CNO, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, para controlar 
o fluxo das doações de "caixa 1 ", ou seja, aquelas devidamente declaradas; QUE 
quando depoente fazia esse controle, também as doações de "caixa I" eram lan
çadas numa única planilha arquivada no DROUSYS; QUE nessa planilha, eram 
identificadas quais doações seriam de "caixa 1", e quais seriam de "caixa 2"; QUE 
no tocante às doações de "caixa 3", decorriam da necessidade da ODEBRECHT 
de realizar doações oficiais, mas não vinculadas ao seu nome, ocasião em que 
recorria a duas distribuidoras do GRUPO PETROPOLIS, a LEYROZ CAXIAS 
e a PRAIAMAR, as quais efetivavam as doações oficialmente, e posterior
mente eram ressarcidas dos respectivos valores; QUE na época de eleições, nos 
anos de 2008 a 2012, incumbia ao depoente unicamente lançar no sistema 
MYWEBDAY B as informações relativas a codinomes (corno já dito, informados 
pelos diretores superintendentes ou líderes empresariais), datas dos pagamen-
tos, valores e forma de pagamento e a senha para entrega; QUE posteriormente, 
após verificar o fluxo de caixa, MARIA LÚCIA TAVARES lançava a identificação 
do entregador que efetivaria o pagamento (também por meio de codinome), a 
quem informava a senha, o valor, o local e a(s) data(s) da(s) entrega(s); QUE a 
senha também era informada aos Diretores demandados pelos destinatários dos 
pagamentos em espécie, a fim de que estes lhes informassem para utilização na 
retirada do numerário; QUE após o lançamento das informações mencionadas 
no sistema, o depoente não tinha mais nenhuma participação no processo, des
conhecendo sobre as efetivas datas, locais, entregadores e recebedores dos valo-
res nele lançados; QUE porém, ao depoente, entre 2008 a 2012, também 
incumbiu fazer as planilhas de controle das doações de "caixa 1" e "caixa 3" efeti
vamente realizadas, após os pagamentos, a fim de reportar a BENEDICTO JÚ
NIOR um controle das doações por Partidos." (fls. 149/153 - destaques 
acrescidos) 
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Em seu termo de declarações (fls. 175/177), WALTER FARIA, proprietário 

do Grupo Petrópolis, afirmou que em 2010, o colaborador BENEDICTO JUNIOR o 

procurou questionando se ele poderia realizar doações eleitorais a pedido da Ode

brecht, pois aquela empresa não desejava figurar como a maior doadora para políti

cos. WALTER FARIA alegou que o Grupo Petrópolis também não tinha interesse em 

aparecer como grande doador a políticos brasileiros e, por essa razão, combinou com 

BENEDICTO JUNIOR que alguns pedidos de doações eleitorais seriam repassados 

para ROBERTO LOPES, distribuidor de bebidas do Grupo Petrópolis e proprietário 

das empresas Leyroz e Praiamar já mencionadas. 

Nesse contexto, WALTER FARIA destacou que, em regra, os valores que 

eram doados pelo grupo Petrópolis a pedido da Odebrecht, seja diretamente, ou via 

Leyroz e Praiamar, eram debitados de uma conta corrente mantida entre a Cerveja

ria e a Odebrecht, por ocasião das dívidas que o grupo Petropólis tinha com a Ode

brecht, em virtude da construção de suas fábricas. 

Narrou, ainda: 

"( ... ) se recorda que em 2010, BENEDICTO JÚNIOR lhe procurou e questio
nou se poderia realizar doações eleitorais a pedido da ODEBRECHT; QUE BE
NEDICTO JÚNIOR lhe explicou que não desejava figurar como a maior 
doadora para políticos; QUE o depoente aceitou realizar as doações eleitorais, 
em razão delas serem oficiais; QUE o GRUPO PETRÓPOLIS possuía um fatura
mento alto e então possuía urna margem grande para realizar doações eleitorais; 
QUE apesar do depoente ter decidido atender o pedido da ODEBRECHT, tam
bém não tinha interesse em aparecer como grande doador a políticos brasileiros; 
QUE em conversa com ROBERTO FONTES LOPES, grande distribuidor de bebi
das e cliente do GRUPO PETRÓPOLIS, foi manifestado por ele o desejo de reali
zar doações eleitorais; QUE ROBERTO FONTES LOPES é sócio-proprietário das 
empresas LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGlSTI A LTDA e 
PRAIAMAR INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA; QUE em vir
tude do que havia sido combinado com BENEDICTO JÚNIOR para que o 
GRUPO PETRÓPOLIS realizasse doações eleito s bem como em razão do depo
ente não ter interesse em ser 1 d grandes doadores, alguns pedidos de doação 
eleitoral encaminhados por BENEDICTO ÚNIOR foram repassados a ROBERTO 
FONTES LOPES; QUE ROBERTO FONTES LOPES não tinha conhecimento de 
que a indicação realizada pelo depoente tinha como origem pedidos da ODE-
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BRECHT, via BENEDICTO JÚNIOR; QUE o depoente não realizava compensa
ção junto a ROBERTO FONTES LOPES pelos valores que eram doados por ele, 
quando indicados por si; QUE no máximo o depoente fornecia "uma gordura" 
na negociação dos preços das bebidas que eram distribuídas por ROBERTO; 
QUE algumas vezes o depoente adiou a elevação de preços da tabela, a fim de 
beneficiar ROBERTO; QUE em regra os valores que eram doados pelo GRUPO 
PETROPOLIS, a pedido da ODEBRECHT, seja diretamente ou via LEYROZ e 
PRAIAMAR, eram debitados de uma conta corrente mantida entre a Cerveja
ria e a ODEBRECHT; QUE até que acontecesse o acerto para o pagamento por 
parte da ODEBRECHT, acerca das doações realizadas, os valores pagos eram 
corrigidos ou por CDI ou pela taxa de 1 % ao mês, o que fosse maior; QUE uma 
das formas de real.izar o acerto dos valores pagos a titulo de doação eleitoral era 
a ODEBRECHT dar descontos na construção de fábricas do GRUPO PETROPO
LIS; QUE o GRUPO PETROPOLIS realizou doações eleitorais a pedido da 
ODEBRECHT nas eleições de 2010, 2012 e 2014; QUE o depoente não sabe in
formar no momento os valores totais das doações realizadas pelo GRUPO PE
TROPOLIS a pedido da ODEBRECHT nestas eleições; QUE o depoente informa 
que até o presente momento não foi realizado o acerto integral dos valores pagos 
pelo GRUPO PETROPOLIS à pedido da ODEBRECHT; QUE o depoente não 
sabe informar neste momento, qual o valor ainda devido pelo GRUPO ODEBRE
CHT; QUE o depoente se coloca à disposição para verificar junto aos seus regis
tros, quais foram os valores doados à pedido da ODEBRECHT, bem como 
aqueles que dizem respeito a doações propriamente da CERVEJARIA PETRO
POLIS, inclusive indicando as quantias por candidato; QUE o depoente não so
freu medidas judiciais, corno buscas, conduções coercitivas, durante a 
OPERAÇÃO LAVAJATO; QUE o depoente desconhece o Deputado Federal HE
RACLITO DE SOUSA FORTES; QUE o depoente não sabe dizer se foram feitas 
doações eleitorais via CAIXA 2 ao candidato, uma vez que esta não era uma 
prática da CERVEJARIA PETROPOLIS; QUE ROBERTO pode informar se foram 
realizadas doações oficiais via LEYROZ e PRAIAMAR." (fls. 175/177 - destaques 
acrescidos) 

Por sua vez, ROBERTO LOPES, proprietário das empresas Leyroz e Praia

mar, confirmou em seu depoimento (fls. 185/187), que efetuou doações eleitorais a 

pedido de WALTER FARIA, a partidos e candidatos indicados por ele. 

Relatou, ainda: 

"( ... ) QUE, realizou doações eleitorais nas eleições de 2008, 2010, 2012 e 2014; 
QUE, teria começado a realizar doações eleitorais pois acreditava que para ga
nhar notoriedade, as marcas de suas empresas também deveriam realizar contri
buições para campanhas políticas; QUE, realizou doações eleitorais partidos e 
candidatos de estados onde possuía alguma atividade econômica e para parti-
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dos e candidatos de estados onde não tinha nenhuma atividade econômica; 
QUE, procurou WALTER FARIA, sócio proprietário do grupo PETROPOLIS, 
com quem mantinha uma relação comercial e de amizade, e relatou seu desejo 
de dar maior notoriedade as suas marcas, começando a realizar doações eleito
rais; QUE, teria dito a WALTER que desejaria doar para candidatos e partidos de 
todas as ideologias políticas, visando dar maior notoriedade de sua marca, con
tribuindo para diversos espectros políticos do país; QUE, WALTER FARIA indi
cou candidaturas para que o declarante pudesse realfaar doações; QUE, não se 
recorda, no momento, quais candidatos e em quais eleições WALTER FARIA 
teria indicado para que o declarante realizasse doação eleitoral; QUE a época 
dos fatos não teve ciência de que WALTER FARIA pudesse ter indicado candi
datos e partidos para que o declarante realizasse doação eleitoral, em virtude 
de alguma relação que mantivesse com o grupo ODEBRECHT, fato que só to
mou conhecimento pela imprensa após a celebração do acordo de colaboração 
premiada de executivos da ODEBRECHT; QUE, o declarante também teria do
ado para candidatos que não foram apresentados por WALTER FARIA, mas que 
teria contribuido em virtude de uma identificação com a plataforma política do 
candidato; QUE, solicita o prazo de 15 dias para apresentar planilha com as doa
ções que teria realizado ao longo dos anos, identificando os candidatos e os par
tidos cuja doação realizou por indicação de WALTER FARIA e os candidatos e 
os partidos cuja doação realizou por identidade com a plataforma política; QUE, 
não recebeu nenhuma contrapartida de WALTER FARIA e de suas empresas em 
virtude das doações que realizou por indicação dele; QUE, nunca foi procurado 
por algum candidato ou dirigente partidário solicitando doação eleitoral; QUE, 
não conhece BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, que era lider empre
sarial da construtora Norberto Odebrecht; QUE, não realizou nenhuma doação 
eleitoral por indicação ou a pedido de algum executivo do grupo ODEBRECHT; 
QUE, nunca teve qualquer relação comercial com alguma subsidiária do grupo 
ODEBRECHT; QUE, não se recordava das doações tealizadas pela LEYROZ no 
valor de R$ 80.000,00 e pela PRAIAMAR no valor de R$ 20.000,00 para a campa
nha do candidato HERÁCLITO DE SOUSA FORTES, para Deputado Federal, 
acreditando que essas doações podem ter sido realizadas por indicação de WAL
TER FARIA, visto que não acompanhava a trajetória política deste parlamentar; 
QUE, encaminhava os recibos de transferência das doações eleitorais realizadas 
para WALTER FARIA, para que este auxiliasse o declarante na busca dos recibos 
de doação eleitoral com os candidatos ou os partidos que foram patrocinados 
por suas empresas; QUE, o declarante afirma que realizou todas as doações elei
torais de boa fé, com o objetivo de dar a notoriedade que esperava alcançar das 
marcas de suas empresas com esta atividade; QUE, ser citado pela imprensa e 
prestar declarações a Polícia Federal por condutas que teria realizado de boa fé é 
algo que tem trazido um grande descontentamento ao declarante." (fls. 185/187 -
destaques acrescidos) 
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Além dos pagamentos feitos via doação eleitoral oficial, os trabalhos in

vestigativos apontam a existência de dois pagamentos via caixa 2 supostamente fei

tos a CÉSAR MAIA nos anos de 201 O e 2011. 

Com efeito, a imagem referente à "tabela 5" revela também a existência de 

urna segunda execução de pagamento em benefício da pessoa de codinorne DES

POTA, que identifica CÉSAR MAIA, em 22 de dezembro de 2010, no valor de R$ 250 

mil, tendo corno conta de pagamento "CARIOQUINHA - REAL", descrito como par

cela DEZ/10, referente à obra "DS RJ: DS RJ/ES", com número de requerimento 

C.10.2540, número OP 280109, senha EMERGÊNCIA e local de pagamento Rio de Ja

neiro. 

A "tabela 5" aponta que houve urna terceira execução de pagamento em 

benefício da pessoa de codinome DESPOTA, que identifica CÉSAR MAIA, em 27 de 

janeiro de 2011, no valor de R$ 200 mil tendo corno conta de pagamento "CARIO

QUINHA - REAL", descrito corno parcela DEZ/10, referente à obra "DS RJ: DS RJ/ES, 

com número de requerimento C.11.233, número OP 247060, senha LIVRO e local de 

pagamento Rio de Janeiro. 

Abaixo, repito a imagem da "tabela 5" para melhor visualizar as execu

ções de pagamentos citados: 
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Vale lembrar que, no Termo de Colaboração nº 3 (fls. 58/63), JOÃO 

BORBA relatou que, no ano de 2010, também por determinação de BENEDICTO JU

NIOR, auxiliou na realização de pagamentos no valor de R$ 500 mil para CÉSAR 

MAIA a pretexto de sua campanha ao Senado Federal. Detalhou ter realizado pesso

almente as entregas das senhas e das indicações dos endereços para as retiradas do 

dinheiro a João Marcos, no escritório da campanha de CÉSAR MAIA, situado na 

Rua Voluntários da Patria nº 126, Sala 901, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 

O colaborador JOÃO BORBA foi reinquirido (fls. 553/554) no intuito de 

esclarecer os dados constatados no Laudo nº 1711/2018 e, ratificando seu depoi

mento anterior (fls. 146/148), afirmou que teria "realizado a entrega de senhas ao Senhor 

JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE para viabilização do pagamento de 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a campanha de CESAR MAIA no ano de 2010". 

Além disso, a Informação produzida pela Superintendência da Polícia Fe

deral no Rio de Janeiro (fls. 538/550) indicou que o imóvel comercial onde JOÃO 

BORBA teria entregado as senhas e as indicações dos endereços para as retiradas do 

dinheiro a JOÃO MARCOS CAVALCANTI no ano de 2010 (situado na Rua Voluntá

rios da Pátria, nº126, sala 901, bairro Botafogo, Rio de Janeiro), pertence à esposa de 

CÉSAR MAIA e mãe de RODRIGO MAIA, a senhora Maria Angeles Ibarra Pizarro. 

Em relação ao endereço na Rua Voluntários da Pátria, nº 126, sala 901, 

bairro Botafogo, apesar da negativa de RODRIGO MAIA, houve a confirmação de 
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que o local foi, de fato, utilizado para o comitê eleitoral de CÉSAR MAIA e RO

DRIGO MAIA em 2010. 

De acordo com o relatório conclusivo de fls. 600/687, todos esses paga

mentos efetuados nos anos de 2010 e 2011 teriam ocorrido em contrapartida pelo 

exercício de influência do Grupo Odebrecht sobre RODRIGO MAIA e CÉSAR 

MAIA, bem como sobre demais políticos do Rio de Janeiro, nos projetos de interesse 

da empresa. 

Aponta o trabalho policial que, em relação às entregas de dinheiro em es

pécie feitas nos anos de 2010 e 2011 em benefício de CÉSAR MAIA (R$ 450 mil) e de 

RODRIGO MAIA (R$ 500 mil), os políticos investigados teriam praticado o crime de 

corrupção passiva. 

Já em relação às doações oficiais feitas a CÉSAR MAIA no ano de 2010 

por meio das empresas parceiras do grupo Petrópolis, ou seja, aos pagamentos 

via "caixa 3" feitos pela Leyroz (R$ 80 mil) e pela Praiamar (R$ 20 mil), o trabalho 

policial aponta para a prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e de la

vagem de dinheiro. 

Corno se observa, após a realização de diversas diligências investigati

vas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de 

ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investiga

dos, ante a ausência de confirmação plena dos fatos afirmados pelos colaboradores. 

Os elementos de convicção obtidos na investigação não permitem a con

firmação segura com relação a datas, valores e a efetiva realização dos pagamentos 

para o Deputado Federal RODRIGO MAIA e ao vereador CÉSAR MAIA. Quanto ao 

ponto, vale destacar que os valores e datas encontrados nos sistemas de contabilida

de paralela da Odebrecht não coincidiram integralmente com os relatos dos colabo

radores. 
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A simples associação dos codinornes atribuídos a RODRIGO MAIA e a 

CÉSAR MAIA, encontrado nas tabelas de beneficiários do suposto esquema ilícito, à 

míngua de outras evidências que vinculem com maior efetividade o envolvimento 

dos investigados, não ampara a deflagração de ação penal. 

As oitivas de colaboradores expõem a história e a dinâmica de funciona

mento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, para que as ilicitudes pra

ticadas por pessoas vinculadas ao mencionado grupo pudessem ser realizadas. Po

rém, apesar de esclarecerem esta estrutura ilícita e sua utilização para lavagem de di

nheiro e pagamento de vantagens indevidas, não contribuem para a confirmação e a 

elucidação dos relatos e informações relativas aos supostos pagamentos de vanta

gens indevidas aos agentes políticos investigados. 

Diante desse cenário, a ausência de evidências de corroboração acerca da 

realização dos pagamentos tal corno descrito pelos colaboradores, torna ainda mais 

carente de suporte probatório a versão trazida inicialmente. 

Relevante, nesse ponto, dizer que aqui não se afirma que o fato suposta

mente criminoso aconteceu ou não, mas apenas que não foram reunidas evidências 

suficientes para a deflagração responsável e útil de ação penal perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

Dos autos, verifica-se que apenas os relatos de colaboradores sustentam a 

versão apresentada, o que, segundo o Supremo Tribunal Federal inviabiliza o recebi

mento de denúncia no âmbito de competência desta Corte. Nessa linha, a jurispru

dência da Suprema Corte: 

EMENTA Segundos embargos de declaração no inquérito. Decisão em que se re
jeitou a denúncia. Intempestividade não configurada. Prazo para oposição dos 
embargos de declaração. Artigo 337, § 1º, do RISTF. Alegada contradição e omis
são no julgado. Não ocorrência. Acordo de colaboração premiada. Depoimentos 
do colaborador. Eficácia e efetividade do acordo de colaboração premiada en
quanto meio de obtenção de provas. Documentos produzidos unilateralmente 
pelo próprio colaborador. Apreensão anterior à celebração do acordo de colabo-
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ração. Imprestabilidade dos embargos de declaração para o reexame do julga
mento da causa. Nítido inconformismo com o resultado do julgamento. Preten
são de rediscussão de matéria já decidida. Rejulgamento da causa. Impossibili
dade. Embargos rejeitados. 
1. É de cinco dias o prazo para a oposição de embargos de declaração contra 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em inquérito, conforme art. 
337, § lº, do RISTF. Inaplicável o art. 619 do Código de Processo Penal. 
2. O acordo de colaboração premiada, como meio de obtenção de provas, é su
ficiente para deflagrar investigação preliminar, sendo essa sua verdadeira vo
cação. Entretanto, para instaurar a ação penal, não bastam depoimentos do co
laborador. É necessário que existam outras provas, ou elementos de corrobora
ção idôneos, ratificando-os. 
3. A eficácia e a efetividade da colaboração premiada podem e devem ser aufe
ridas, a fim de se averiguar a viabilidade da ação penal, sendo o juízo de ad
missibilidade da denúncia o momento adequado para fazê-lo. 
( ... ) 
6. Não se pode conceber um juízo positivo de admissibilidade da denúncia as
sentado em meras conjecturas e ilações. Exige-se, para tanto, lastro probatório 
mínimo, ou seja, prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria. 
( ... ) 
8. A circunstância de ter sido apreendido em momento anterior à celebração 
do acordo de colaboração não desnatura o fato de o documento ter sido produ
zido unilateralmente pelo colaborador, razão pela qual não pode servir, por si 
só, para a validação do respectivo depoimento. 
[ ... ] 
10. Embargos de declaração rejeitados. (lnq 3994 ED-segundos, Relator(a): Mín. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, ACÓRDÃO ELE
TRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018) (destaques acresci
dos) 

Considerando o tempo transcorrido então, cerca de dez anos, não se vis

lumbram novas diligências aptas à elucidação dos fatos e com eficácia para permitir 

a propositura de ação penal neste caso. 

Ainda se assim não fosse, vale registar que, independente da imputação 

atribuída aos fatos narrados, os relatos referentes ao ano de 2010 envolvendo o in

vestigado CÉSAR MAIA, estariam fulminados pela prescrição. 

Como dito, em relação ao investigado CÉSAR MAIA, os indícios apontam 

para a prática do crime de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e de falsidade 
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ideológica eleitoral, que preveem penas máximas de doze, dez e cinco anos de reclu

são, respectivamente. Considerando o patamar prescricional de dezesseis e doze 

anos, previstos no art. 109, II e III, do Código Penal, os fatos atribuídos ao investi

gado CÉSAR MAIA estariam prescritos. 

Isso porque CÉSAR MAIA possui 75 anos de idade, o que reduz pela me

tade (oito e seis anos) o prazo prescricional previsto no art. 109, II e III, do Código 

Penal. Corno já transcorreram dez anos desde o alegado cometimento das referidas 

condutas, há de se reconhecer a extinção de punibilidade de CÉSAR MAIA na hipó

tese, por força do art. 107, IV, do Código Penal. 

I.6 Dos pagamentos relacionados ao ano de 2014 

De acordo com o relatório conclusivo de fls. 600/687, no ano de 2014, tam

bém teriam sido identificados pagamentos indevidos feitos pela Odebrecht, ao De

putado Federal RODRIGO MAIA e ao Vereador da cidade do Rio de Janeiro CÉSAR 

MAIA, por meio de doações eleitorais oficiais feitas, mediante a utilização do grupo 

Petrópolis (Cervejaria Itaipava) e da distribuidora de bebidas Praiarnar. 

Ao se realizar análise de informações obtidas no banco de dados aberto 

do TSE a respeito das doações eleitorais recebidas pelo Deputado Federal RODRIGO 

MAIA e ao Vereador da cidade do Rio de Janeiro CÉSAR MAIA, foram identificadas 

doações eleitorais oficias por meio de empresas interpostas a pedido de grupo Ode

brecht no valor total de R$ 250 mil. 

O Relatório de Análise nº 55/2017 - GINQ/STF/DICOR/PF (fls. 86/137) 

identificou a existência de urna doação oficial no valor de R$ 200 mil por parte da 

Praiamar por meio do Diretório Nacional do DEM, valor repassado para a campa

nha de reeleição de RODRIGO MAIA ao cargo de Deputado Federal. 
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:Doador CNPJ 

Direção Naciona 1 Ol.633.Slô/0001-69 

Doador offC~rlo CNPJ origln.trio Data 
PRAIAMAR IHDÜSTftlA• 
COMtRCIO& 
DISTRIBUICÃO LTOA 00.851.567/0001· 71 01/10/2014 

Tabelo 19: doador orlgiMrio de valor repassado pela Direção NocJonol - Rodrigo Mola - 2014 

Valor 

RS 200.000,00 

Identificou, ainda, uma doação oficial na quantia de R$ 50 mil pela Dire

ção Nacional do DEM, constando como doador originário o grupo Petrópolis (Cer

vejaria Itaipava) para a campanha de CÉSAR MAIA ao cargo de Senador da 

República. 

:-~~-ª~~ ·:: T~\ .~P~ . :./\~: /"·.--:._· ·:·:::--._ ::o~~~?~~~tiifni\~1~-~ . ~~i~;_ i ... _: :;:" >:?·/•; -:~!~r; .... : : 
Direção CERVEJARIA R$S0.000100 

01.633.510/0001-69 73.410.326/0001-60 
Nacional PETRÓPOLIS S/A 

Tabela 22: doações da Cerveíorío Petrópolis - César Maia - 2014 

De acordo com o relatório conclusivo de fls. 600/687, as doações oficiais 

feitas no ano de 2014, por meio de interpostas pessoas jurídicas - no valor de R$ 200 

mil, pela empresa Praiamar, para a campanha de RODRIGO MAIA e no valor de R$ 

50 mil, pela empresa do grupo Petrópolis ao Diretório Nacional do DEM, para a 

campanha de CÉSAR MAIA -, também configurariam a prática dos crimes de falsi

dade ideológica eleitoral e de lavagem de dinheiro. 

Todavia, os elementos de convicção obtidos na investigação não permi

tem a confirmação segura em relação à eventual prática de crimes no ano de 2014. 

Quanto ao ponto, vale destacar que não foram relatados pelos colabora

dores BENEDICTO JUNIOR e JOÃO BORBA pedidos de doações eleitorais feitos 

por RODRIGO MAIA e CÉSAR MAIA para o pleito de 2014. Destaca-se que, em 
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sede policial (fls. 146/148), JOÃO BORBA alegou que "desconhece eventuais pagamen

tos realizados a RODRIGO MAIA no ano de 2014". 

Ouvido em sede policial (fls. 149/153), LUIZ EDUARDO SOARES não 

soube dizer sobre as doações eleitorais feitas pela Odebrecht em 2014, "pois como já 

dito, em 2014 não acompanhou esse processo". 

Por sua vez, ROBERTO LOPES, proprietário das empresas Leyroz e 

Praiamar, confirmou em seu depoimento (fls. 185/187), que efetuou doações elei

torais a pedido de WALTER FARIA, a partidos e candidatos indicados por ele. 

Todavia, naquela ocasião, afirmou que "a época dos fatos não teve ciência 

de que WALTER FARIA pudesse ter indicado candidatos e partidos para que o declarante 

realizasse doação eleitoral, em virtude de alguma relação que mantivesse com o grupo 

ODEBRECHT, fato que só tomou conhecimento pela imprensa após a celebração do acor

do de colaboração premiada de executivos da ODEBRECHT". 

Dessa forma, também em relação aos relatos envolvendo o ano de 2014, 

até o momento, portanto, mesmo após pouco mais de três anos de investigação, 

os dados levantados não autorizam a continuidade das investigações relativas ao 

tipo do artigo 350 do Código Penal, e tampouco há qualquer indício de que estes 

valores teriam sido entregues no contexto de outros atos ilícitos, como recebi

mento de vantagem indevida que possa caracterizar corrupção ou lavagem de di

nheiro. 

Ainda se assim não fosse, vale registar que, em relação ao crime de falsi

dade ideológica eleitoral, os relatos referentes ao ano de 2014 envolvendo o investi

gado CÉSAR MAIA, estariam fulminados pela prescrição. 

Como dito, em relação ao investigado CÉSAR MAIA, no caso da presença 

de indícios da prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, há que se considerar 

que este possui pena máxima de cinco anos de reclusão. Considerando o patamar 
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prescricional de doze anos, previsto no art. 109, III, do Código Penal, os fatos atribuí

dos ao investigado CÉSAR MAIA estariam prescritos. 

Isso porque CÉSAR MAIA possui 75 anos de idade, o que reduz pela me

tade (seis anos) o prazo prescricional previsto no art. 109, III, do Código Penal. 

Como já transcorreram seis anos desde o alegado cometimento das referidas condu

tas, há de se reconhecer a extinção de punibilidade de CÉSAR MAIA na hipótese, 

por força do art. 107, IV, do Código Penal. 

II 

II.1. Do arquivamento deste Inquérito 

Como se observa, após a realização de diversas diligências investigativas, 

não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação pe

nal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a 

ausência de confirmação plena dos fatos afirmados pelos colaboradores. 

Os elementos de convicção obtidos na investigação não permitem a con

firmação segura com relação a datas, valores e a efetiva realização dos pagamentos 

para o Deputado Federal RODRIGO MAIA e ao vereador CÉSAR MAIA. Quanto ao 

ponto, vale destacar que os valores e datas encontrados nos sistemas de contabilida

de paralela da Odebrecht não coincidiram integralmente com os relatos dos colabo

radores. 

Consoante relatado, as oitivas de colaboradores expõem a história e a di

nâmica de funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, para 

que as ilicitudes praticadas por pessoas vinculadas ao mencionado grupo pudessem 
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ser realizadas. Porém, apesar de esclarecerem esta estrutura ilícita e sua utilização 

para lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas, não contribuem 

para a confirmação e a elucidação dos relatos e informações relativas aos supostos 

pagamentos de vantagens indevidas aos agentes políticos investigados. 

Nesse contexto, apesar de a narrativa dos colaboradores apontar para a 

prática dos crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e de falsidade ideo

lógica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a cor

roborar o que foi narrado pelos colaboradores. 

Muito embora haja pontos dos autos que não foram devidamente esclare

cidos, como a existência de lançamentos nos sistemas de contabilidade paralela da 

Odebrecht envolvendo RODRIGO MAIA e CÉSAR MAIA, não foram coletados nes

tes autos elementos de prova que confirmem a efetiva entrega dos numerários ali 

apontados. 

Em que pese a comprovação de registros de entrada do parlamentar fede

ral investigado e de JOÃO MARCOS CA V ALCANTI na sede da Odebrecht, entre os 

anos de 2008 e 2012, não foi possível confirmar que esses encontros ocorreram para 

solicitação de vantagem indevida, entrega de senhas ou mesmo de valores em tese 

ajustados. 

Sendo esse o quadro atual, não se vislumbram diligências, diversas das já 

adotadas na investigação que foi conduzida com muita profundidade pela autorida

de policial, potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada. 

Com efeito, todas as providências indicadas pela Procuradoria-Geral da 

República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, não ha

vendo mais linha investigativa a se seguir, no ponto. 
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Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu até o momen

to suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o ofereci

mento de denúncia. 

Assim, não havendo lastro probatório mínimo para o oferecimento de de

núncia com perspectiva de êxito, justifica-se o arquivamento deste Inquérito. 

Ausentes elementos capazes de evidenciar a prática da conduta típica atri

buída ao Deputado Federal, não há como inaugurar uma persecução criminal pela 

prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração ora mencio

nados. 

O art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013 estabelece que "nenhuma sentença con

denatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador". Em

bora, por meio desse dispositivo, a legislação somente exija provas de corroboração 

ou confirmação para fundamentar um decreto condenatório, seria temerário o ofere

cimento de uma denúncia com base apenas em declarações de um colaborador, prin

cipalmente em hipótese como a dos autos. 

A única providência a ser tomada na espécie, portanto, é o arquiva

mento do inquérito. 

Nada impede que, surgindo, no futuro, novos elementos aptos a modifi

carem a contextura fática ora sopesada neste feito, sejam retomadas ou reabertas as 

investigações, dessa vez, no juízo competente para o processamento e julgamento do 

feito. 

II.2. Dos expedientes avulsos vinculados ao Inquérito nQ 4431 

A - Expediente avulso nQ 52198/2019 
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Por meio do expediente avulso nº 52198/2019, as pessoas jurídicas F'NA 

É-Ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda. (antiga Praiamar), É-Ouro Gestão e 

Participação Elven (antiga Leyroz), e por ROBERTO LOPES, sócio e administrador 

de ambas, requereram o arquivamento deste inquérito. 

Alegam os peticionários, em síntese, i) ausência de indícios da prática do 

crime de corrupção; ii) inexistência de indícios do crime de lavagem de dinheiro; e 

iii) inexistência de indícios de que ROBERTO LOPES sabia do acordo entre os inves

tigados WALTER FARIA e BENEDICTO JUNIOR. 

Com base nesses argumentos, requerem seja determinado o arquiva

mento deste inquérito. 

No relatório conclusivo de fls. 600/687, a autoridade policial apontou a 

utilização fraudulenta do sistema eleitoral nos anos de 2010 e 2014, envolvendo as 

doações eleitorais oficiais feitas às candidaturas de RODRIGO MAIA e de CÉSAR 

MAIA, mediante a utilização das empresas do Grupo Petrópolis e das distribuidoras 

de bebidas vinculadas a ela, ou seja, Leyroz e Praiamar. 

Sobre o assunto, observa-se que, muito embora tenham sido relatados 

fatos notoriamente conhecidos, as alegações dos colaboradores não foram alicer

çadas por documentos que as comprovem. 

No caso concreto, mesmo após pouco mais de três anos de investiga

ção, os dados levantados não autorizam a continuidade das investigações relati

vas aos delitos de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica eleitoral, e 

tampouco há qualquer indício de que estes valores teriam sido entregues no con

texto de outros atos ilícitos, como recebimento de vantagem indevida que possa 

caracterizar corrupção. 
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Assim, quanto ao ponto, não se vislumbram novas diligências aptas à 

elucidação dos fatos e com eficácia para permitir a propositur~ de ação penal nes

te caso. 

Relevante dizer que aqui não se afirma que o fato supostamente crimi

noso aconteceu ou não, mas apenas que, no caso concreto, não foram reunidas 

evidências suficientes para a deflagração responsável e útil de ação penal perante 

o Supremo Tribunal Federal. 

Há de se pontuar, contudo, ser fato notório que em outros inquéritos 

em trâmite no Supremo Tribunal Federal e mesmo em outras instâncias, foram 

encontrados indícios da existência de pagamentos indevidos feitos por parte do 

Grupo Odebrecht, envolvendo doações eleitorais oficiais, mediante a utilização das 

empresas do Grupo Petrópolis e das distribuidoras de bebidas vinculadas a ela, ou 

seja, Leyroz e Praiamar. 

Desse modo, o arquivamento deste inquérito não significa, em absolu

to, falta de verossimilhança das conclusões feitas pela autoridade policial neste ou 

em outros inquéritos, mas tão somente a inviabilidade de se dar prosseguimento 

a esta investigação a partir dos elementos de prova carreados a estes autos. 

B - Expediente avulso nQ 39135/2020 

Na sequência, por meio do expediente avulso nº 39135/2020, ROBERTO 

LOPES requereu "a juntada de cópia da inicial da Reclamação n. 41.000/DF, na qual 

figura como Reclamante, bem como a imediata abertura de vista à Procuradoria-Geral da 

República, a fim de que tome ciência do seu inteiro teor, de modo a lhe permitir que, 

querendo, eventualmente solicite o que reputar pertinente diante dos fatos noticiados na 

referida petição". 
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Registre-se que a aludida reclamação foi ajuizada por ROBERTO LOPES 

contra decisões de recebimento da denúncia e de bloqueio de bens prolatadas pelo 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal nº 5077792-

78.2019 .4.04.7000/PR e Processo nº 5019441-78.2020.4.0l.7000/PR, respectivamente, 

ao fundamento de que teriam importado na usurpação de competência originária 

desse Supremo Tribunal Federal. 

Instada a se manifestar nos autos da Reclamação 41000/DF, em parecer 

enviado em 06/08/2020, a PGR manifestou-se pela procedência do pedido de anula

ção da decisão de recebimento da denúncia na Ação Penal nº 5077792-

78.2019.4.04.7000/PR, bem como pela improcedência do pedido de anulação da deci

são de indisponibilidade de bens no âmbito dos Autos nº 5019441-78.2020.4.0l.7000, 

por força da transatio iudicii. 

C - Expediente avulso nS! 50262/2020 

Em manifestação de 29/06/2020, a PGR informou que a análise do In

quérito nº 4431 dependeria de apreciação do pedido de desarquivamento feito nos 

autos do Inquérito nº 4743. 

Por meio do expediente avulso nº 50262/2020, o Ministro Relator deter

minou fosse renovada vista à PGR para "que melhor explicite a referenciada vincula

ção entre os inquéritos que apuram fatos ocorridos em períodos diversos". 

É fato notório que os grupos Odebrecht e OAS foram protagonistas no 

cartel de empresas que dominou contratos com estatais a partir de valores superfatu

rados e, confessadamente, fez da corrupção um método de atividade empresarial. 

Nesse cenário, a política de realização de pagamentos aos agentes políti

cos de maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e extraordinária, 
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sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas das lideranças, visava, entre outras 

coisas, à blindagem contra investigações, ao favorecimento da empresa em pautas le

gislativas e à intercessão em disputas empresariais, bem como à manutenção de rela

cionamento com autoridades que garantissem o funcionamento de esquemas crimi

nosos. 

Em síntese, os pagamentos feitos pela Odebrecht e pela OAS tinham o 

objetivo de manter uma boa relação com agentes públicos, os quais, em contra

partida, não apenas se omitiam em relação ao cartel - ou seja, não criavam obstá

culos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento -, mas também atuavam 

em favor das construtoras, configurando a mercancia da função pública (corrup

ção pela vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funci

onário público1º). 

Todavia, após detida análise, não foi encontrada correlação entre os In

quéritos nº 4258 e nº 4743 com a investigação conduzida no Inquérito nº 4431. 

O Inquérito nº 4258 foi instaurado para apurar o pagamento de vantagens 

indevidas ao Deputado Federal RODRIGO MAIA, no ano 2014, sob o disfarce de do

ações eleitorais, em troca de atuações em favor dos interesses da empresa no Con

gresso Nacional, especificamente quanto à regulamentação de assuntos relacionados 

a aeroportos brasileiros. 

As investigações conduzidas no Inquérito nº 4258 foram deflagradas 

com lastro em elementos obtidos a partir da análise dos dados extraídos de bens 

apreendidos na residência de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEI

RO), em cumprimento de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curiti

ba/PR. 

1 O Inquérito nº 4506-DF: •· (..) Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, nao e necessana a 
descrição de um específico ato de oficio, 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. 
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Por sua vez, o Inquérito nº 4743 foi instaurado inicialmente para apurar o 

suposto pagamento de vantagens indevidas pela Construtora OAS, no valor de 

R$ 250 mil, ao Deputado Federal RODRIGO MAIA, no ano de 2012, a pretexto de 

auxílio à sua campanha eleitoral à prefeitura do município do Rio de Janeiro. 

A investigação conduzida no Inquérito nº 4743 foi deflagrada a partir 

dos relatos contidos no Termos de Colaboração nº 22 de ADRIANO SANTANA 

QUADROS DE ANDRADE. 

Nesse cenário, analisando detidamente as investigações conduzidas neste 

inquérito e nos Inquéritos nº 4258 e nº 4743, verifica-se não haver justificativa para a 

juntada daqueles cadernos investigativos, notadamente, diante da promoção de ar

quivamento do Inquérito nº 4431. 

D - Expediente avulso nQ 77683/2020 

Por fim, por meio do expediente avulso nº 77683/2020, ROBERTO LO

PES requer acesso à petição protocolizada no STF pela PGR em 30/06/2020, por 

meio da qual a PGR informou que a análise do Inquérito nº 4431 dependeria de 

apreciação do pedido de desarquivamento feito nos autos do Inquérito nº 4743. 

É pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o direito 

de acesso aos elementos de prova por parte do defensor do investigado limita-se às 

provas já documentadas nos autos e que veiculam informações úteis à condução da 

defesa das pessoas investigadas, ainda que os autos tramitem sob o regime de pu

blicidade restrita. 

A Súmula Vinculante nº 14/STF assegura que "ao investigado e ao advogado 

por ele constituído, o direito de conhecer as informações já introduzidas nos autos do in-
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quérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução das diligências em curso 

(. . .)" (RTJ 191/547-548, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). 

Desse modo, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento 

do pedido de acesso formulado por ROBERTO LOPES. 

III 

Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se: 

a) pela juntada desta manifestação aos expedientes avulsos nº 52198/2019, 

nº 39135/2020, nº 50262/2020 e nº 77683/2020; 

b) pelo deferimento do pleito de arquivamento formulado no expediente 

avulso nº 52198/2019; 

c) pelo deferimento do pedido de acesso formulado por ROBERTO LO

PES no expediente avulso nº 77683/2020; 

d) pela promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 28 

do Código de Processo Penal e no art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tri

bunal Federal. 
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Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 

Lindôra M ria Araújo 
Subprocuradora- eral da República 
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