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POLÍCIA FEDERAL 
SERVIÇO DE INQUÉRITOS - SINQ/CGRC/DICOR/PF 

DESPACHO Nº 3031638/2021 
2020.0022972-CGRC/DICOR/PF 

1. J1D1te-se aos autos físicos o Despacho Nº 2830839/2021 do chefe do SJNQ/CGRC/DJCOR/PF. 

2. J\Dlte-se aos autos RELATÓRIO CONCLUSIVO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 

Fl. 123] 
CGRC/D!CôR/PF 

2020. 0022972 

.1223 

3. Em atendimento ao Oficio nº 8315/2021 do STF (fl 1227), enviem-se os autos ao Exmo. Ministro do Supremo Trib\Dlal 
Federal, EDSON FACHJN. 

Brasília/DF, 1 de julho de 2021. 

Documento eletrônico assinado em0l/07/2021, às 15h42, porVJNICIUS VENTURJNI, Delegado de Policia Federal, na forma do 
artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A antenticidade deste documento pode ser conferida no site 

https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informmdo o seguinte código verificador: 
e269ec 83a96 30 777a98a7f5d80 Sfea 79 lf86 O e0 f 
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POLÍCIA FEDERAL 
. SERVIÇO DE INQUÉRITOS - SINQ/CGRC/DICOR/PF 

DESPACHO Nº 2830839/2021 
2020.0022972-CGRC/DICOR/PF 

Considerando que a complexidade do presente caso exige maior exclusividade na sua presidência; 

Considerando a intimação do Exmo. Ministro Edson Fachin para apresentação de relatório conclusivo (fl 1228); 

Considerando a iminente movimentação do presidente do feito para outra Unidade; 

1 ~3(130 
CGRC/DICOR/PF 

2020.0022972 

L Nos termos do art. 28, inciso II, da 1N 108/2016-DG/PF, redistribua este inquérito policial ao DPF VJNÍCIUS VENTURINI, 
para continuidade da investigação e conclusão. 

Brasília/DF, 21 de junho de 2021. 

Documento eletrônico assinado em21/06/2021, às 17h24, por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Policia Federal, 
na forrm do artigo lº, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste docUillCnto pode ser conferida 

no site httpsJ/servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinanrra, infonnando o seguinte código verificador: 
O 73b0 3 50 7 a4ac 7fl43bef3f5a6039 laa3da952d3 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE-iNVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇOS DE INQUÉRITOS (SINQICGRCIDICOR) 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 

INQUÉRITO Nº 4382 STF - IPL 2020.0022972 - SINQ/CGRC/DICOR/PF 

REGISTRADO EM: 02/05/2017 (fls. 32) 

TÉRMINO EM: 01/07/2021 

INCIDÊNCIA PENAL: Art. 317 do Código Penal e Art. 1° da Lei nº 9.613/98. 

INVESTIGADO: Senador da República RENAN CALHEIROS e outros 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

O Delegado de Polícia Federal subscritor vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 2°, §º1 da 

Lei nº 12.830/2013 e no art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, apresentar RELATÓRIO CONCLUSIVO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA do 

presente inquérito. 

Brasília/DF, 01 de julho de 2021. 

[ l 
fioados: 
,\~021.07.01 · ~ ¾---f6:08":58 -03'00' 

VINICIUS VENTURINI 

Delegado de Polícia Federal 
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1 - INTRODUÇÃO 

O presente Inquérito 4.382 foi autorizado em 04 de abril de 2017 por decisão do 

Excelentíssimo Ministro Relator EDSON FACHIN (fls. 17-21), após pedido da 

Procuradoria-Geral da República fundado em elementos colhidos em acordos de 

colaboração premiada firmados com ex-executivos do GRUPO ODEBRECHT 

(fls. 02-113), para apurar, inicialmente, a prática de crimes de corrupção passiva 

(art. 317 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e lavagem 

de dinheiro (art. 1° da Lei nº 9.613/98), com o envolvimento do então Senador 

da República ROMERO JUCÁ FILHO e outros. 

li - DOS FATOS INICIALMENTE INVESTIGADOS 

Inicialmente, os colaboradores do GRUPO ODEBRECHT, os senhores 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Presidente do Grupo ODEBRECHT, JOSÉ 

FADIGAS DE SOUZA FILHO, Diretor Presidente da BRASKEM, e CLAUDIO 

MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da Holding ODEBRECHT em 

Brasília, narraram, em linhas gerais, a solicitação e o pagamento de valores 

indevidos ao Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO, no valor de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no ano de 2012, em contrapartida por ter 

atuado na aprovação da Proposta de Resolução do Senado nº 72/201 O, para 

restringir os incentivos fiscais a produtos importados que vinham sendo 

concedidos pelos Estados - o que foi conhecido como "Guerra dos Portos" -, a 

fim de beneficiar a empresa BRASKEM. 
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Ili - HIPÓTESE CRIMINAL PRELIMINAR 

Na esteira da versão apresentada pelos colaboradores, o Senador da República 

ROMERO JUCÁ FILHO teria solicitado e recebido contribuições financeiras 

indevidas no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no ano de 2012, 

em contrapartida pela sua atuação em prol da aprovação da Proposta de 

Resolução do Senado nº 72/2010, para restringir os incentivos fiscais a produtos 

importados que vinham sendo concedidos pelos Estados, de forma a beneficiar 

a BRASKEM. 

As tipificações penais inicialmente aventadas pela Procuradoria-Geral da 

República (fls. 10-11) foram as previstas no art. 317 do Código Penal (corrupção 

passiva), art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) e art. 1° da Lei nº 9.613/98 

(lavagem de dinheiro). 

Os fatos colocados em apuração a partir da narrativa dos colaboradores, 

cotejados aos tipos penais acima apresentados, levaram ao estabelecimento da 

seguinte hipótese criminal preliminar acerca da prática de infrações penais por 

parte do Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO. 

HIPÓTESE CRIMINAL PRELIMINAR 

No ano de 2012, o Senador da República ROMERO JUCA FILHO, líder do 

Governo no Senado Federal, solicitou o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), em contrapartida por ter atuado pela aprovação da Proposta 

de Resolução do Senado nº 7212010, para restringir os incentivos fiscais a 

produtos importados que vinham sendo concedidos pelos Estados, de forma 

a beneficiar a BRASKEM. 
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IV METODOLOGIA APLICADA EM COLABORAÇÕES 

PREMIADAS 

Prevista a partir do artigo 3°-A da Lei nº 12.850/2013, a colaboração premiada é 

inserida no capítulo que trata "da investigação e dos meios de obtenção da 

prova", sendo um mecanismo colocado pelo legislador à disposição dos 

encarregados da persecução penal para auxiliar na busca da verdade possível. 

No âmbito da Polícia Federal, a colaboração premiada é considerada uma 

técnica especial de investigação criminal que segue doutrina específica, afeta ao 

tratamento das fontes humanas, aplicada para o desenvolvimento de 

investigações policiais. 

Nesse sentido, posta a colaboração premiada homologada pelo judiciário como 

uma notícia crime, o inquérito passa a ter o condão de verdadeiro processo de 

validação das narrativas dos colaboradores, a partir do qual será possível atestar 

a eficácia e a eficiência de uma colaboração, mediante a confirmação ou não 

dos relatos do colaborador. 

Em razão disso, dentro do processo de validação, as informações repassadas 

pelos colaboradores são confrontadas com os dados e documentos fornecidos 

pelo próprio colaborador, outros elementos de prova obtidos por meio do 

emprego de outras técnicas de investigação, bem como a versão dos fatos 

apresentada pelos investigados. 
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V - DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO 

INQUÉRITO 

Os autos do inquérito aportaram na Polícia Federal em 02 de maio de 2017 (fl. 

32) para o início das investigações sobre possível prática de delitos por parte do 

então Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO, nos termos do art. 230-C 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Na sequência, o Delegado de Polícia Federal apresentou despacho inaugural 

contendo a introdução do caso, o resumo dos fatos, a imputação penal, a 

indicação da metodologia utilizada pela Polícia Federal nos casos de acordo de 

colaboração premiada, a identificação dos colaboradores e da documentação 

apresentada, bem como a determinação da realização das diligências iniciais 

para a instrução do inquérito (fls. 44-50). 

Foram juntados nos autos os documentos vinculados aos Termos dos 

colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Presidente do Grupo 

ODEBRECHT, JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, Diretor Presidente da 

BRASKEM, e CLAUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da 

Holding ODEBRECHT em Brasília (fls. 51-192). 

Em 09 de junho de 2017, no edifício sede da Polícia Federal, foi formalizado o 

Termo de Declarações do executivo e colaborador JOSE DE CARVALHO FILHO 

(fls. 199-203), oportunidade em que apresentou os esclarecimentos sobre os 

fatos investigados. 

Em 27 de junho de 2017, foi expedido o Memorando nº 654/2017 solicitando a 

promoção de diligências objetivando a realização de pesquisas que continham 

ações legislativas (tramitação) relacionadas à aprovação do PRS nº 72/2010, 

incluindo emendas, destaques, justificativas, destacando-se participação do 
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Senador ROMERO JUCÁ em tais atos, bem como a realização pesquisas 

visando à obtenção de prestações de contas apresentadas pelo Senador 

ROMERO JUCÁ, em eleições que tenham participado nos últimos 10 anos, com 

foco nas doações eleitorais feitas pela ODEBRECHT ou por qualquer sociedade 

empresária do seu grupo econômico, além da identificação de respectivos 

coordenadores financeiros e/ou tesoureiros da campanha eleitoral (fl. 204 ). 

Em 27 de junho de 2017, foi expedido o Ofício nº 0958/2017 (fl. 205) ao Diretor 

da Polícia do Senado Federal, solicitando os registros de "entrada" e "destino" 

nessa Casa Legislativa, entre os anos de 2009 e 2013, em nome de: MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT (RG 2598834 SSP/BA; CPF 487.956.235-15), CLAUDIO 

MELO FILHO (RG 1.867.619 SSP/BA; CPF 358.882.885-00) e JOSÉ FADIGAS 

DE SOUZA FILHO (RG 3.538.534-02; CPF 566.401.705-82). 

No dia 05 de julho de 2017, o colaborador CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA 

FILHO apresentou petição requerendo a juntada de mensagem de e-mail 

enviada no dia 21 de outubro de 2011 por MARCELO BAHIA ODEBRECHT a 

respeito dos fatos investigados (fl. 270-271 ). 

No dia 28 de junho de 2017, no edifício sede da Polícia Federal, foi formalizado 

o Termo de Depoimento de CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, ex

Presidente da BRASKEM, oportunidade em que apresentou os esclarecimentos 

sobre os fatos investigados (fls. 280-288). 

No dia 06 de outubro de 2017, no edifício sede da Polícia Federal, foi ouvido em 

Termo de Depoimento o colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, ocasião 

em que apresentou os esclarecimentos sobre os fatos investigados (fls. 289-

293). 
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Foi elaborado o Relatório de Análise de Policia Judiciária nº 63/2017, por meio 

do qual foram efetuados os levantamentos das ações legislativas (tramitação) 

relacionadas à aprovação do PRS Nº 72/2010, incluindo emendas, destaques, 

vetos, justificativas, destacando-se a participação do senador ROMERO JUCA 

em tais atos, bem como levantamentos das prestações de contas apresentadas 

pelo Senador ROMERO JUCA em eleições que participou nos últimos 10 anos, 

com foco nas doações eleitorais feitas pela Odebrecht ou por qualquer sociedade 

empresária do seu grupo econômico, além da identificação de respectivos 

coordenadores financeiros e/ou tesoureiros de campanha eleitoral (fls. 295-311 ). 

Na sequência, foi juntado aos autos ofício resposta oriundo da Secretaria-Geral 

da Mesa do Senado Federal, encaminhando as informações relativas à entrada 

e destino declarado dos ex-executivos MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

CLÁUDIO MELO FILHO, JOSÉ DE CARVALHO FILHO (fls. 355-381). 

No dia 06 de abril de 2018, no edifício sede da Polícia Federal, foi formalizado o 

Termo de Depoimento do colaborador CLÁUDIO MELO FILHO (fls. 399-400), 

ex-Diretor de Relações Institucionais do Grupo ODEBRECHT em Brasília, 

oportunidade em que apresentou os esclarecimentos sobre os fatos 

investigados. 

No dia 11 de maio de 2018, no edifício sede da Polícia Federal, foi formalizado 

o Termo de Depoimento do colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fl. 

419-422), onde apresentou os esclarecimentos sobre os fatos investigados. 

O colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT apresentou mídia contendo 88 

(oitenta e oito) e-mails, em 178 páginas, encontrados no espelhamento de seu 

computador, em corroboração e complementação ao seu relato do Anexo nº 11 

(fls. 424-426). 
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No dia 25 de abril de 2018, foi formalizado o Termo de Declarações do senhor 

GUIDO MANTEGA (fls. 433-436), oportunidade em que apresentou os 

esclarecimentos sobre os fatos investigados. 

No dia 11 de julho de 2018, foi formalizado o Termo de Depoimento do 

colaborador MARCIO FARIA DA SILVA, em que presta esclarecimentos sobre a 

realização de contribuições ao Senador DELCiDIO DO AMARAL (fls. 449-450). 

No dia 06 de agosto de 2018, foi proferido despacho de polícia judiciária 

redefinindo as hipóteses criminais investigadas a partir dos elementos objetivos 

existentes no inquérito e determinando a realização das diligências policiais 

pendentes para o esclarecimento dos fatos apurados. As hipóteses criminais 

ficaram definidas da seguinte forma (fls. 455-456): 

HIPOTESES CRIMINAIS - ADEQUAÇÃO 

HIPÓTESE 1 - No mês de abril de 2012, nas dependências do Senado 

Federal, o Senador da República ROMERO JUCA FILHO solicitou vantagem 

financeira aos executivos do Grupo Odebrecht (CLAUDIO MELO FILHO e 

CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO), em decorrência da sua 

atuação para aprovação do PRS n. 7212010, convertido na Resolução do 

Senado Federal n. 13/2012, que limitou a capacidade dos Estados para 

concessão de benefícios fiscais a produtos importados ("Guerra dos Portos'J. 

Segundo o colaborador, não foi localizada a programação de pagamento no 

Drousys; contudo, declara que a quantia repassada foi de R$ 4.000.000,00 via 

Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, que utilizava o codinome 

"CAJÚ" para identificar o parlamentar e consta como endereço de entrega da 

maior parte dos pagamentos a Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 22º andar, 

São Paulo/SP (Banco BVA). 
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HIPÓTESE 2 - No mês de Julho de 2012, em local não definido, o então 

Senador da República DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ solicitou vantagem 

financeira a executivos do Grupo Odebrecht (CLAUDIO MELO FILHO, 

MÁRCIO FARIA DA SILVA e CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO) 

em razão de sua atuação para aprovação do PRS n. 7212010, convertido na 

Resolução do Senado Federal n. 13/2012, que limitou a capacidade dos 

Estados para concessão de benefícios fiscais a produtos importados ("Guerra 

dos Portos'?-

A quantia de R$ 500.000,00 foi viabilizada pelo Setor de Operações 

Estruturadas do Grupo Odebrecht, pagamento programado para o dia 

16/8/2012, sob o codinome FERRARI, conforme planilha apresentada pelo 

colaborador. 

No dia 03 de agosto de 2018, no edifício sede da Polícia Federal, foi formalizado 

o Termo de Declarações do Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO (fls. 

471-473), oportunidade em que apresentou os esclarecimentos sobre os fatos 

investigados. 

No dia 09 de novembro de 2018, no edifício sede da Polícia Federal, foi 

formalizado o Termo de Declarações do colaborador CLÁUDIO MELO FILHO 

(fls. 506-508) oportunidade em que apresentou os esclarecimentos adicionais 

sobre os fatos investigados. 

No Relatório de Análise nº 041/2018-SPPEA/PGR (fls. 511-531) foram 

apontados os registros encontrados no sistema "MyWebDAyB" de valores 

indevidos pagos aos Senadores ROMERO JUCÁ (codinome "LIDERANÇA", 

R$3.000.000,00), RENAN CALHEIROS (codinome "JUSTIÇA", R$ 

1.000.000,00), GIM ARGELLO (codinome "CAMPARI", R$ 1.000.000,00 em 

10/05/2012), e ao Senador de codinome GLUTÃO (R$ 3.000.000,00). Além 
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disso, no sistema "Drousys" foi encontrado o registro de R$500.000,00 pagos ao 

Senador DELCÍDIO AMARAL (codinome "FERRARI"). 

Considerando a deflagração da Operação ARMISTÍCIO no dia 08 de novembro 

de 2018 com o cumprimento de mandados judiciais, em 30 de novembro de 2018 

foi aberto o Registro Especial nº 129/2018 para os autos da AC 4409, onde foram 

juntados os mandados de buscas cumpridos (recibados), a decisão judicial 

(recibada), os respectivos autos de arrecadação e apreensão produzidos, os 

relatórios de exploração de material e relatórios de diligências, bem como 

demais documentos produzidos relativos ao cumprimento das medidas. 

As investigações prosseguiram com a abertura dos malotes recebidos, mediante 

o encaminhamento dos materiais documentais apreendidos ao Chefe da Análise 

do SINQ/DICOR para a elaboração dos Relatórios de Análise de Material 

Apreendido, e dos materiais de mídia e informática (celulares, computadores, 

notebooks, pendrives e etc) ao INC conforme a quesitação de praxe. 

Na sequência, foram inseridos nos autos os Relatórios de Análise de Policia 

Judiciária nº 01/2019, 02/2019, 05/2019, 06/2019, 14/2019, 16/2019, 17/2019, 

18/2019, 19/2019 a respeito dos materiais apreendidos durante a realização da 

Operação Armistício (fls. 600-683). 

Foram realizados os Termos de Declarações de ADOLPHO JULIO DA SILVA 

MELLO NETO (codinome "BOTOX"), acionista majoritário do TRENDBANK (fls. 

688-690), ASCENDINO MADUREIRA GARCIA (codinome "BAMBI") ex-diretor 

do TRENDBANK (fls. 684-687) e ROSANGELA BENETTON GRIMALDI 

(codinome "MARAVILHA"), secretária de ADOLPHO MELLO (fls. 707-708). 

Foi produzido o Laudo nº 1119/2019 - SETEC/SR/PF/PR indicando terem sido 

encontrados registros relativos aos pagamentos realizadas pelo GRUPO 
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ODEBRECHT no contexto do "PROGRAMA VERBA PORTOS'' para as pessoas 

do ex-senador ROMERO JUCÁ, codinome "LIDERANÇA", no valor de R$ 

3.000.000,00; do ex-senador GIM ARGELLO, codinome "CAMPARI", no valor de 

R$ 1.000.000,00; do Senador RENAN CALHEIROS, codinome "JUSTIÇA", no 

valor de R$ 1.000.000,00, e para Senador não identificado, codinome 

"GLUTÃO", no valor R$ 3.000.000,00, pagos entre maio e junho de 2012, além 

dos registros de pagamento ao ex-senador DELCÍDIO DO AMARAL, codinome 

FERRARI, no valor de R$ 500.000,00, em agosto de 2012 (fls. 730-747). 

No dia 05 de novembro de 2019, foi formalizada o Termo de Declarações à 

Distância de FÁBIO BRITO DE MATOS (fls. 878-879), oportunidade em que 

apresentou os esclarecimentos sobre os fatos investigados. 

No dia 05 de dezembro de 2019, foi formalizado o Termo de Declarações à 

Distância de MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO (fls. 882-884), oportunidade 

em que apresentou os esclarecimentos sobre os fatos investigados. 

No dia 11 de fevereiro de 2020, a Procuradoria-Geral da República requereu ao 

Ministro Relator o declínio de competência para a Seção Judiciária do Distrito 

Federal em relação aos fatos investigados envolvendo as pessoas não mais 

detentoras de foro por prerrogativa de função, bem como o prosseguimento do 

inquérito em relação ao Senador RENAN CALHEIROS (fls. 895-918). 

No dia 02 de março de 2020, o Excelentíssimo Ministro Relator EDSON FACHIN 

deferiu os pedidos da Procuradoria-Geral da República, ao decidir da seguinte 

forma (fls. 927-933): 

i) reconheço, por causa superveniente, a incompetência deste Supremo 

Tribunal com relação aos fatos delituosos atinentes a supostos pagamentos 

indevidos a Romero Jucá Filho, Gim Argeilo, Delcídio do Amaral Gomez e 
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aos ex-Ministros Cuido Mantega, Fernando Pimentel, ordenando o envio de 

cópia dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF; 

ii) determino o ajuste da atuação, mantendo-se·sob a supervisão desta Corte 

apenas o grupo de suspeitos imbricado com hipotéticos repasses ao 

Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros (ou seja, ao 

menos por ora, somente deverão ser excluídos do polo passivo Romero 

Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e Guido Mantega); 

iii) ordeno a remessa destes autos à Polícia Federal para continuidade dos 

atos de investigação no recorte delimitado, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Em razão dessa decisão do STF, no despacho de polícia judiciária nº 0135/2020 

foi readequado o objeto do inquérito, bem como alteradas as hipóteses criminais 

investigadas, além de determinadas as diligências necessárias para a instrução 

do inquérito (fls. 941-942). Confiram-se as novas hipóteses: 

HIPÓTESES CRIMINAIS - ADEQUAÇÃO 

No mês de abril de 2012, nas dependências do Senado Federal, o Senador da 

Republica ROMERO JUCA FILHO solicitou vantagens indevidas aos 

executivos do Grupo Odebrecht, os senhores CLAUDIO MELO PILHO e 

CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO, em decorrência de sua atuação 

para aprovação do PRS n. 7212010, convertido no Resolução do Senado nº 

13/2012, que limitou a capacidade dos Estados para concessão de benefícios 

fiscais a produtos importados ("Guerra dos Portos'?. 

As vantagens indevidas solicitadas por ROMERO JUCA foram distribuídas 

entre diversos políticos, como o Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS 

CALHEIROS, codinome "JUSTIÇA", que recebeu o valor de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), no dia 31/05/2012, pagos pelo Grupo ODEBRECHT, 

mediante a intermediação de ADOLPHO JUL/O DA SILVA MELLO NETO, 

sócio proprietário do TRENDBANK e codinome BOTOX, e entregues para o 
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senhor FÁBIO BRITO DE MATOS, motorista da empresa INTERNET POOL 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A de MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, 

intermediário de JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, na sede da 

companhia localizada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, bairro Moca, 

em São Paulo. 

Foi autuado o Termo de Declarações à Distância do senhor JOSÉ FRANCISCO 

PIRES, realizada no dia 13 de dezembro de 2019, oportunidade em que 

apresentou sua versão sobre os fatos investigados (fls. 944-946). 

No dia 15 de junho de 2020, foi certificado nos autos que 'fodos os itens 

apreendidos foram analisados e os relatórios acostados aos autos", conforme 

discriminado", sendo, portanto, finalizado o trabalho de análise dos materiais 

apreendidos (fl. 952). 

No dia 14 de outubro de 2020, foi elaborado o Relatório de Análise de Policia 

Judiciária nº 7312020, que analisou os dados da quebra de sigilo telemática de 

MILTON L YRA (AC 4276), conforme fls. 960-986. Os documentos foram 

devidamente compartilhados mediante decisão do Excelentíssimo Ministro 

Relator EDSON FACHIN na Ação Cautelar nº 4410. 

No Relatório de Polícia Judiciária nº 7512020, foi realizada a análise dos e-mails 

localizados no computador e entregues pelo colaborador MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT em complementação ao seu relato, a partir do qual foi 

identificado a existência de mensagens de e-mails trocados, principalmente 

pelos colaboradores CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT e CLÁUDIO MELO FILHO (fl. 987-1012). 
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No dia 24 de novembro de 2020, foi formalizado o Termo de Declarações por 

Registro Audiovisual do Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS 

(fls. 1026-1027), ocasião em que apresentou sua versão sobre os fatos 

investigados. 

No dia 30 de março de 2021, foi expedido ofício para as operadoras de telefonia 

solicitando que enviassem os dados cadastrais do terminal telefônico 11-

985408901, entre o período de 01/01/2012 e 30/03/2021. No dia 08 de abril de 

2021, foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 31/2021 informando 

que o terminal telefônico nº 11-98540-8901, foi registrado em nome do senhor 

FÁBIO BRITO MATOS entre 10.10.2006 e 24.07.2020 (fls. 1036-1039). 

Foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 34/2021 (fls. 1040-1074), em 

complementação ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 73/2020, para 

a análise completa dos dados da quebra de sigilo telemático de MILTON L YRA 

(AC 4276), bem como do relatório de extração contido no Laudo pericial nº 

2057/2016 (AC 4195, apensado ao INQ 4326) contendo números telefônicos, 

além do Anexos nº 01 da colaborações premiada de OLÍVIO RODRIGUES (fls. 

1075-1078) e anexo nº 02 da colaboração premiada de LUIZ EDUARDO 

SOARES (fls. 1079-1081 ), constantes na mídia da fl. 33 da PET 6509 e fl. 42 da 

PET 6496. 

Também foi elaborado o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 49/2021 

(fls. 1083-1202), oportunidade em que se analisou mídia apresentada pelo 

Grupo ODEBRECHT, em virtude do termo de acordo de leniência da BRASKEM, 

a fim de verificar se existem elementos a respeito do recebimento de vantagens 

indevidas em decorrência do Projeto de Resolução do Senado nº 72/2010. 

Sendo estas as diligências de polícia judiciária realizadas durante a instrução do 

inquérito, passa-se a fazer algumas considerações sobre as hipóteses criminais 
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investigadas, para na sequência analisar os elementos objetivos do inquérito 

acerca da prática de crimes. 

VI - CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA HIPÓTESE CRIMINAL 

Em tópico anterior, explicou-se que a investigação criminal se debruçou sobre a 

ocorrência de hipóteses criminais relacionadas com a solicitação e o 

recebimento de valores indevidos por parte Senador da República ROMERO 

JUCA FILHO, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no ano de 

2012, em contrapartida pela atuação na aprovação da Proposta de Resolução 

do Senado nº 72/201 O, para restringir os incentivos fiscais a produtos importados 

que vinham sendo concedidos pelos Estados - o que foi conhecido como 

"GUERRA DOS PORTOS"-, a fim de beneficiar a empresa BRASKEM. Confira

se a hipótese criminal preliminar: 

HIPOTESE CRIMINAL PRELIMINAR 

No ano de 2012, o Senador da República ROMERO JUCA FILHO, líder do 

Governo no Senado Federal, solicitou o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), em contrapartida por ter atuado pela aprovação da 

aprovação da Proposta de Resolução do Senado nº 7212010, para restringir 

os incentivos fiscais a produtos importados que vinham sendo concedidos 

pelos Estados, de forma a beneficiar a BRASKEM. 

Uma das principais características da hipótese criminal é a mutabilidade. Sempre 

que os elementos indiciários obtidos durante a investigação a infirmarem, total 

ou parcialmente, caberá ao Delegado de Polícia, na condição de presidente do 

inquérito, descartá-la, alterá-la ou mesmo manifestar-se pelo término da 

investigação por ausência de justa causa. 
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Nesse contexto, com o aprofundamento das investigações de polícia judiciária, 

que agregaram aos autos diversos elementos materiais de prova que eram até 

então desconhecidos, foi possível incrementar diversos pontos com a 

consequente reformulação das hipóteses criminais, da seguinte forma: 

HIPOTESE CRIMINAL - MODIFICADA 

HIPÓTESE 1 - No mês de abril de 2012, nas dependências do Senado 

Federal, o Senador da República ROMERO JUCA FILHO solicitou vantagem 

financeira aos executivos do Grupo Odebrecht (CLAUDIO MELO FILHO e 

CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO), em decorrência da sua 

atuação para aprovação do PRS n. 7212010, convertido no Resolução do 

Senado Federal n. 13/2012, que limitou a capacidade dos Estados para 

concessão de benefícios fiscais a produtos importados ("Guerra dos Portos'?. 

Segundo o colaborador, não foi localizada a programação de pagamento no 

Drousys, contudo, declara que a quantia repassada foi de R$ 4.000.000,00 via 

Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, que utilizava o codinome 

"CAJÚ" para identificar o parlamentar e consta como endereço de entrega da 

maior parte dos pagamentos a Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 22 andar, 

São Paulo/SP (Banco BVA). 

HIPÓTESE 2 - No mês de julho de 2012, em local não definido, o então 

Senador da República DELCfDIO DO AMARAL GOMEZ solicitou vantagem 

financeira a executivos do Grupo Odebrecht (CLAUDIO MELO FILHO, 

MARCIO FARIA DA SILVA e CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO) 

em razão de sua atuação para aprovação do PRS n. 7212010, convertido no 

Resolução do Senado Federal n. 1312012, que limitou a capacidade dos 
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Estados para concessão de benefícios fiscais a produtos importados ("Guerra 

dos Portos'J. 

A quantia de R$ 500.000,00 foi viabilizada pelo Setor de Operações 

Estruturadas do Grupo Odebrecht, pagamento programado para o dia 

16/8/2012, sob o codinome FERRARI, conforme planilha apresentada pelo 

colaborador. 

Mais adiante foi readequado o objeto do inquérito conforme decisão do Ministro 

Relator EDSON FACHIN relacionada a pedido da Procuradoria-Geral de 

República pelo declínio dos fatos envolvendo ex-parlamentares não mais 

detentores de foro perante o STF, mantendo a investigação sobre o núcleo do 

senador RENAN CLAHEIROS. Por conseguinte, foram devidamente alteradas 

as hipóteses criminais investigadas, nos seguintes termos: 

HIPOTESE CRIMINAL - MODIFICADA 

No mês de abril de 2012, nas dependências do Senado Federal, o Senador da 

Republica ROMERO JUCA FILHO solicitou vantagens indevidas aos 

executivos do Grupo Odebrecht, os senhores CLAUDIO MELO PILHO e 

CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUSA FILHO, em decorrência de sua atuação 

para aprovação do PRS n. 7212010, convertido no Resolução do Senado nº 

1312012, que limitou a capacidade dos Estados para concessão de benefícios 

fiscais a produtos importados ("Guerra dos Portos'?. 

As vantagens indevidas solicitadas por ROMERO JUCA foram distribuídas 

entre diversos políticos, como o Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS 

CALHEIROS, codinome "JUSTIÇA", que recebeu o valor de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), no dia 31/05/2012, pagos pelo Grupo ODEBRECHT, 
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mediante a intermediação de ADOLPHO JUL/O DA SILVA MELLO NETO; 

sócio proprietário do TRENDBANK e codinome BOTOX, e entregues para o 

senhor FÁBIO BRITO DE MA TOS, motorista da empresa INTERNET POOL 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A de MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, 

intermediário de JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, na sede da 

companhia localizada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, bairro Moca, 

em São Paulo. 

Com tais esclarecimentos, passa-se agora à análise dos elementos probatórios 

a respeito dessas hipóteses criminais envolvendo estritamente o recebimento de 

valores indevidos pelo Senador RENAN CALHEIROS, na quantia de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), em 31.05.2012, para depois apresentar as 

hipóteses criminais efetivamente confirmadas. 

VII - ELEMENTOS QUE LASTREIAM A HIPÓTESE CRIMINAL 

Durante a instrução do inquérito foram obtidos diversos elementos de informação 

e produzidas diversas diligências de polícia judiciária para se apurar o 

recebimento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por parte do Senador 

RENAN CALHEIROS em contrapartida pela atuação para aprovação do Projeto 

de Resolução do Senado Federal nº 7212010, convertido na Resolução do 

Senado Federal nº 1312012. 

Os principais elementos probatórios que auxiliaram no esclarecimento dos fatos 

são: 

• documentos apresentados em colaborações premiadas, contendo 

relatos, oitivas e e-mails; 

• oitivas de polícia judiciária de colaboradores e investigados; 
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• registros de entrada dos executivos do Grupo ODEBRECHT no Senado 

Federal; 

• perícia e análise dos sistemas da ODEBRECHT "DROUSYS" e 

"MYWEBDAYB", por meio do Laudo nº 1119/2019-SETEC/SR/PF/PR e 

do Relatório de Análise nº 041/2018-SPPEA/PGR; 

• análise do compartilhamento da quebra de sigilo telemática de MILTON 

L YRA (Ação Cautelar nº 4276), bem como do relatório de extração 

contido no Laudo pericial nº 2057/2016 (AC 4195, apensado ao INQ 

4326), além dos Anexos nº 01 das colaborações premiadas de OLÍVIO 

RODRIGUES e LUIZ EDUARDO SOARES, constantes na fl. 33 da PET 

6509 e fl. 42 da PET 6496, autorizado por decisão na Ação Cautelar nº 

4410, formalizada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

73/2020, bem como na Informação de Polícia Judiciária nº 34/2021; 

• análise dos e-mails do notebook de MARCELO ODEBRECHT, por meio 

do Relatório de Polícia Judiciária nº 75/2020; 

• os dados cadastrais do terminal telefônico nº 11-9854.08901 em nome 

de FÁBIO BRITO MATOS, por meio da Informação de Polícia Judiciária 

nº 031/2021; 

• análise dos e-mails apresentados pela BRASKEM, por meio do Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária nº 49/2021. 

Passamos agora a discorrer sobre cada um dos elementos probatórios 

considerados mais importantes. 

Vll.1 - DOCUMENTOS APRESENTADOS EM COLABORAÇÕES PREMIADAS 

De acordo com os relatos iniciais dos colaboradores, suas oitivas no âmbito da 

Procuradoria-Geral da República e e-mails apresentados, no ano de 2012, o 

Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO, líder do Governo no Senado 
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Federal, solicitou o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em 

contrapartida a atuação pela aprovação da aprovação da Proposta de Resolução 

do Senado nº 72/2010, convertido no Resolução do Senado nº 13/2012. 

Segundo os colaboradores, a realização dos pagamentos ao Senador da 

República ROMERO JUCÁ FILHO pelo Grupo ODEBRECHT teve como objetivo 

restringir os incentivos fiscais a produtos importados que vinham sendo 

concedidos pelos Estados, de forma a beneficiar a BRASKEM. 

Os autos, inicialmente, foram instruídos com os documentos apresentados nos 

Termos dos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Presidente do 

Grupo ODEBRECHT, JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, Diretor Presidente da 

BRASKEM, e CLAUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da 

Holding ODEBRECHT em Brasília. 

O Termo de Colaboração nº 33, de MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fls. 51-83) 

contém o Depoimento, gravado em sede ministerial, em mídia de fl. 14; e o 

Termo de Colaboração nº 33, datado de 13/12/2016, relacionado ao Anexo 11 

"Guerra dos Portos" - Influência política na aprovação da resolução do Senado 

Federal beneficiando a Braskem. 

Confira-se o trecho do relato nesse sentido, com destaque para a indicação do 

Senador ROMERO JUCÁ, na condição de líder do Governo, por parte de GUIDO 

MANTEGA, para atuar pela aprovação da medida: 
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11. "GUERRA DOS PORTOS" - INFWtNCIA POJJTiéA NA APROVAÇÃO DA 

REsoLUÇÃO DO SENADO FléDERAL B•:NEFICJANl>O A BRASKEM 

Desde antes de 2010, a importação de produtos estrangeiros por estados que 

conferiam incentivos fiscais de ICMS à importação vinha afetando a competitividade 

da indústria nacional. Esses incentivos também prejudicavam a Braskem e seus 

clientes. 

Ainda no ano de 2010, foi elaborada a Proposta de Resolução do Senado Federal 

,nº 72/2010 ("PRS 72"), que poderia solucionar esse assunto, na medida em que limitava 

a concessão pelos estados de incentivos fiscais à importação. 

Pela relevância do tema, chamado à época de '.'Guerra·dos Portos", o nosso 

envolvimento constava como uma das prioridades da Braskem,Hderada a partir de 201 1 

por Carlos Souza, como Diretor-Presidente. 
. .. 

Para cumprir o objetivo de acabar com a "Guerra dos Portos", cabia a mim buscar 
' . 

apoio do Governo Fcdcrnl para a aprovaç.io do PRS 72 junto ao Senado, dado que o .. 
tema também era de interesse do próprio Governo, em ra,.ão do impacto que os •. , 
incentivos à importação representavam para toda a indústria brasileira, não só a ,,... •. 

Braskcm. 
'":'-, ,, ..... ._ ......... 

Entre o final•de 2010 e o 'inicio de 2012, tive alguns encontros para tratar do 
·,t, -~ -

assunto com Guido Mantega (às vezes a sós, às vezes com outros empresários), então 
\·. "i ... "--

Ministro dá Fa7.enda;.e Fernando Pimentel, Ministro do Desenvolvimento, lndúst,ia e 
i· . ' : 

Coméréio Exterior Í, época. Atendendo às nossas reinvindicaçõcs e do setor industrial 

co~ó·-~m• iodo; ~ Ministro Mantega passou a colocar o tema como prioridade do 
' ' '-, . ··-

Govem~; i~dicando o Senador Romero Jucá (líder do Governo no SF) como a pessoa 
✓' responsável por trabalhar a aprovação da medida no Senado. 

Em um desses encontros, em evento da Revista Isto É cm dezembro de 201 1, 

salvo engano, contei inclusive com a ajuda de Jacques Wagner (então Governador da 

Bahia) e do próprio Ministro Pimentel no sentido de reforçar com o Ministro Mantega 

a importância da aprovação da PRS 72 para toda a indústria nacional. 
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Nà ocasião, o 'Ministro Mantegà me garantiu que já teria dado orientação fim1e 

para Romero Jucá avançar com a medida no Senado Federal, 

Claudio Melo Filho ficou responsável por acompanhar o assunto pela Braskem 

no Senado, O trabalho se arrastou até abril de 2012, quando finalmente foi aprovado o 

PRS 72 e publicada a Resolução do Senado Federal nº 13/2012, que reduziu a alíquota 

interestadual do lCMS em operações com bens e mercadorias importadas do extedor 

para 4%, Tenho conhecimento que Claudio Melo Filho, em alinhamento com a 

Braskem, assumiu compromissos junto a Romero Jucá pelo apoio no trâinite do PRS 

72. 

Esse tema não era especificamente da agenda da Odebrecht, mas de todo o setor 

petroqulmico e outros setores produtivos, E Guido Ml!Iltega sabia disso, Contudo, 

reconheço que minha interlocução pessoal neste assunto éia facilitada em virtude da 

conta corrente que eu tinha com o PT/Governo· J:ederal. ' . . . 
•. 

No Termo de Colaboração nº 33, MARCELO BAHIA ODEBRECHT apresentou 

o anexo 33.A contendo diversos e-mails trocados sobre o assunto, bem como o 

anexo 33.B referente à identificação de registros de pagamentos no sistema 

DROUSYS, além do Anexo 33.C a respeito da agenda em que é registrado o 

evento da Revista "Isto É". Confira-se: 

Elementos de Corroboração: 

Anexo 33,A-Divcrsos e-mails internos trocados sobre o assunto. 

Anexo 33.B - A Pessoa Jurldica delém a posse e guarda do sistema Drousys, o qual 
: ' . . 

será entregue ao Ministério Publico Federal em decorrência do Tem10 de Leniência. 

Desse modo. a pedido do Colàborador, seus advogados tiveram acesso ao sistema 
, -.... , . ' : 

Drousys, de posse da ODEBRECIIT, tendo identificado pagamentos revelados na 
. ' 

colaboração, Adicionalmente, o Colaborador fica à disposição do Ministério Público . 
Federal para i~entificar, no limite do seu conhecimento sobre os fatos, eventuais outros 

pagall)ilntos registrados no referido sistema que estejam relacionados aos fatos ora 

revelados, 

Anexo 33,C-Agcnda evidenciando evento da Isto é em dezembro de 201 L 
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No anexo 33.A o colaborador apresentou diversos e-mails de interesse para as 

investigações. No dia 30 de novembro de 2011, no início da tarde, o executivo 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT enviou mensagem para os executivos JOSÉ 

FADIGAS DE SOUZA FILHO, Diretor Presidente da BRASKEM e CLAUDIO 

MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da Holding ODEBRECHT 

dizendo que falou com GUIDO MANTEGA e que ele estaria engajado em 

resolver o assunto da "Guerra dos Portos" até o final do ano, bem como que teria 

falado a respeito com o Senador ROMERO JUCÁ: 

'I 
1 ••••• Original Message, ··-·· 
\ From: MarcelÓ Bahlà·ódebrechi 
1 Sent: Wednêsday, NóVenibér-30, 201102:06 PM 
I · Tó: Carlos fíld1gas; daudloMefo FIiho 

!1i .'falei oom GM. Esia totalmente ceng~jado em resolver a\e-o final do ano, Disse que Ja falou com· 

li Juéâ. 

Ainda no dia 30 de novembro de 2011, no período do final da tarde, MARCELO 

BAHIA ODEBRECH enviou nova mensagem novamente para JOSÉ FADIGAS 

DE SOUZA FILHO e CLAUDIO MELO FILHO, solicitando que CLAUDIO MELO 

verificasse com ROMERO JUCÁ se o GUIDO MANTEGA estava mesmo firme 

em relação a "Guerra dos Portos" como havia lhe relatado. Disse que GUIDO 

MANTEGA lhe referiu ter orientado o Senador ROMERO JUCÁ a colocar a 

medida em votação ainda em 2011. Solicitou ainda que CLAUDIO MELO lhe 

dissesse se teria alguém que ele precisaria atuar para que o assunto tivesse 

andamento, Veja-se: 

24 

1254 



•' 
' 
' . 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLICIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇOS DE INQUÉRITOS (SINQ/CGR0DICOR) 

--·--Mensagem orlgina_l-··
oe: Marcelo Bahia Odebtecht 
Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2011 '17:21 
Para: ESC/CN=RECIPIENTS/CN=CARLOS03; cmf@odebrecht.com 
Assunto: Re: 

Agora temos que Ir com tudo. _ 
CMF: veja com Juca se GM esta mesmo firme conforme me·-d1sse. Ele 'tne disse que orientou RI 
a botar para votar este ano. 
Adérha'ls veja se tem alguem com quem preciso atuar. 

No dia 06 de dezembro de 2011, o executivo MARCELO ODEBRECHT referiu a 

JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO e CLAUDIO MELO FILHO que esteve em 

um evento da revista ISTOÉ com GUIDO MANTEGA, JACQUES WAGNER e 

FERNANDO PIMENTEL, e afirmou que GUIDO MANTEGA lhe garantiu que "já 

deu a orientação forte para Jucá" quanto a "Guerra dos Portos", bem como que 

agora bastaria cobrar a atuação de ROMERO JUCA. Confira-se: 

----Mensagem origlllal---
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-felra;6 de dezembro de 201121:22 
Para: ESC/CN•RECIPIENTS/CN=CARLOS03; Cmf@odêbrecht.com 
Assunto: Pórtos 

Peguei agora no evento da lstàe o rviantega,.Jacques·Wagner e o Pimentel e os 2 ultimas me 
àjudararn com o 10 (Gl'ÍÍ). GM me garantiu que Ja deu a orlentacao forte para Juca no tema 
(Pimentel acha que ele esta ainda batento fofo). Agora eh cobrar de Juca. 

No anexo 33.C o colaborador apresentou o convite da Revista ISTOÉ para 

participação no referido evento, em que teria conversado com GUIDO 

MANTEGA, JACQUES WAGNER e FERNANDO PIMENTEL sobre a resolução 

da "Guerra dos Portos". Confira-se: 
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Cerimônia Isto É ·oinheiro 
Credicard Ha11 Av. das Nações Unidas, 17.955 

ter 06/12/201119:30 
ter-06/l2nou 21:00 

(nenhuma) 

Marcelo Bahia Odebrechl 

!; Tudo·~e.m? . . . . . 
\; A Michele, da·assessotla de Imprensa, me pediu para te escrever. Queria saber a disponibllidade do Marcelo_Odebrecht 
ri para o.evento da Editora Três que premiara os brasileiros que foram destaque no ano. ~ cerimônia _será no:dia 6 de 
· dezembro, terça-feira, àS 19h30, no Credlcard Hall e val contar com a presença da_ presidente Dllma Rousseff, uma das 
. homenageadas, .alé'in de outros i)Oflticos, empresários e artistas. Da parte de Negócios, ·o nome-escolhldo é o de .André 
: Esteves do BTG Pacti.Jal. Vo_cê·pode· rne dizer se o Marcelo estará disponlve\, por favor? Seria muito legal ter a 

:1 presen_ç~ lie_le. · 

' '.f Muito obrigado! 

;i Abi'àços, 

;, MARCIÇ) ORSOUNI 
: .lstoÉ Dinheiro - Ed. Negócios 

Apresentou ainda mensagem do dia 08 de dezembro de 2011 enviada pelo 

executivo CLAUDIO MELO FILHO em que ele explicou aos executivos 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, 

EDUARDO BEZERRA, MAURÍCIO FERRO e MARCELO L YRA que a resolução 

do assunto havia sido transferida para fevereiro de 2012. MARCELO 

ODEBRECHT respondeu a mensagem no mesmo dia dizendo que não poderiam 

"baixar a pressão" e acrescentou "até para forçar acerto em fevereiro". Veja-se: 
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-··••Mensagem original-••·· 
De: Matcclo ·eah1a Odcbrecht 
Enviada ern: ,quinta-felra1 8 de dezembro de 201111:08 
Pata: Claudio Melo Fílho; carlos-Fadigas; Eduârdo eezerra;·Maur'lcio Ferro; Marcelo Lyra 

Assunto: Re: Portos 2012 

:Nao podemos baixar a .pressao. Ate para .fartar ácel'tó cm fevereiro. Mas a'inda com esperanca 

.. _ .. Original Message ·•·-
From: Claudio Melo filho 
Sent: Thursday, Decenibér 08, 2011 07:58 AM 
To: Carlos ,fadigas; Eduardo Bezerr.a; Maur'ido ·Ferr~; Marcelo Lyra 
cc: Marcelo Bahia Ddebrecht 
Subject: Portos 2012 

Senhores, 

Por sollcltacao--orientacao efetiva do Gover.no, dada de forma dara pelos Mlh faz/GM e Mln 
Coor .Poltlca/ldeli o assunto fo·1 transferido para ·Fevereiro, com o seguinte compromisso: 

1. Ate final do Ano Min Fazenda faro Programa para atender se e S. Neste fato sugiro Ferro 
acompanhar e apertai' o andamento; 

2. Na retomada do .Senado, Fev/12, ser.ia conduzido-e votado no regime do urgncla, se item 1 

tiver sido resolvido; 

Leitura minha conjunta com RJ: a F"azenda "báteu fofo": ldeli ua·balhou pêla terra dela; esta 
ttlma alegou estar alinhada com Pr O para est_i'.I déélso, tendo como pano de fundo a aprovao 
da ORU que se dar em 2 Tüfno somente.na Sesso da ltlma semana . 

. conversél com vrios lideres, mas todos tiveram que aderir à posio do Gov, pois a causa DRU 
pararia o Pals. 

Ontem na minha-conversa com Glannetti êu havia sinalizado por ai, mas mantive a chama. 
Temos que-dehta-lo focado, pois ser lmpcrtanté para que se faca ·o Acordo Faz x ES/SC. 

Abs 

ctaudlo 

Ainda, apresentou e-mail do dia 09 de fevereiro de 2012, em que o diretor da 

ODEBRECHT, o senhor JOÃO CARLOS MARIZ NOGUEIRA, enviou mensagem 

para MARCELO BAHIA ODEBRECH com cópia para JOSÉ FADIGAS DE 

SOUZA FILHO comunicando diversos assuntos tratados em jantar realizado com 

FERNANDO PIMENTEL, então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comercio exterior, oportunidade em que destacou a informação de que a "Guerra 
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dos Portos" seria resolvida na volta do recesso do Congresso. Observe-se o 

trecho em questão: 

De: Joao Canos Ma fiz Noguelra 
Enviada em: qulnta-felra, 9-de fevereiro de 201217:45 
Para: Marcelo Bahia ódebrecht; Lult Antonio Mamerl 
te: Rogerió ~uis Murat Ibrahím; carlos Fadigas 
Assunto: :RES: Jantar com FP 

il BRK (ML já está atualizado}: 

·a) "Goerra dos Por,tos".:.irá sé resolver navolta'do.recesso do Congresso,_p•ois a base _ 
a:liallà já teria instruções da PRÓR e a Ministra !deli irá priorizar-o tema ("âtroj)eladO' 
no final do-ano.passado por conta da DRU"). 

No dia 13 de março de 2012, o executivo CLÁUDIO MELO FILHO enviou 

mensagem de e-mail para os executivos CARLOS FADIGAS, MAURÍCIO 

FERRO, MARCELO L YRA, EDUARDO BEZERRA, JOSÉ DE CARVALHO 

FILHO e MARCELO ODEBRECHT, com a sua percepção sobre a pessoa do 

Senador da República ROMERO JUCÁ em relação ao Projeto de Resolução do 

Senado Federal nº 72. CLÁUDIO MELO registrou ter notado que o Senador 

ROMERO JUCÁ estava "tranquilo" e disse que entendia que esta votação seria 

"o primeiro teste de fogo do novo líder". Acrescentou que ele "estará ao lado para 

apoia-lo". CLAUDO MELO registrou ainda que o acordo com o PMDB e que o 

Senador RENAN CALHEIROS já teria delegado ao Senador ROMERO JUCÁ a 

condução do assunto. Observe-se: 

•--• -••--•• - O -----•----- -•---~------~----~---T----~---~~~---~-•~--•• -~------

From: Claud!o Melo Filho 
Sent: Tuesday, March 13, 2012 09:53 PM 
To:úulos fadigas; Maurlcio Ferro; Marce·io Ly'ra; Eduardo Bezerra; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Mar<:eto .Bahia Odebre<:ht 
SUbje<:t: 

Sérihores, 

Vamos~ per<:epcao de pessóas: 

Juca: 

A) tranqullo e entende que.o PRS 72 vais.ser o primeiro teste de fogo do novo llder. Estara ao 

lado:para apOiá-lo; 

B) acordo com o PMDB mantido, e o Se"n Renan ja delegoti ao Sen Juca a condtictto do 

asssunto. Estive com ós dois. 
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Já o Termo de Colaboração de CLAUDIO MELO FILHO (fls. 84-160) contém: 

• o Depoimento, gravado em sede ministerial, em mídia de fl. 14; 

• o Termo de Colaboração nº 02 a respeito do Anexo 2.1 ESTRUTURA DE 

PODER E ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO PMDB; 

• o Termo de Colaboração nº 03 a respeito do Anexo li (2.2 e 3.3) Atuação 

e pagamento ao Senador ROMERO JUCÁ - MP 252/05, aprovação do 

PRS N. 72/2010 e repasse a pedido de HENRIQUE VALADARES; 

• Termo de Colaboração nº 04 referente ao "Anexo 3.3 [pagamento a 

Delcidio do Amaral - PRS/72/2010]"; 

• "2.1 Minha visão sobre a estrutura de poder e arrecadação financeira do 

PMDB"; 

• "2.2 Meu relacionamento com Romero Jucá (Codinome "CAJU") e a 

intensa agenda legislativa liderada e patrocinada por este parlamentar em 

favor da Odebrecht"; 

• "Pagamentos a parlamentares para aprovação do Projeto de Resolução 

do Senado Federal nº 72/2010 (PRS 72/2010) - Participação de Romero 

Jucá, Renan Calheiros e Delcídio do Amaral (Codinome "FERRARI"); 

• e-mails trocados sobre o assunto da GUERRA DOS PORTOS. 

No documento "2. 1 Minha visão sobre a estrutura de poder e arrecadação 

financeira do PMDB", o colaborador CLAUDIO MELO detalha o papel 

desempenhado pelo Senador ROMERO JUCÁ na condição de principal 

arrecadador de dinheiro do PMDB. Importante destacar o relato do colaborador 

no sentido de que RENAN CALHEIROS tinha o cuidado de lançar mão de 

ROMERO JUCÁ para receber, em seu nome, os repasses financeiros 

decorrentes de auxílios legislativos. Confira-se: 
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2.1. Minha Yisão sobre a csll"Ulura de poder é a,-rccndaçiio financeira do PMDll 

Antes de relatar os meus relacionnmcntos com polilicos e os episódios. 
·que participei relevantes pam n colaboração, quero descrever como 
funciona, na minha visRo, a estruturo orgânica de poder e arrecadação 
financeira do PMDB em Brnsilia. 

Desde que assumi meu cargo cm Brnsilia. em 2004, sempre vi o 
PMDB dividido em dois grandes grupos paralelos, que posso 
caracterizar como o grupo atuante no Senado Federal e o gmpo 
.atuante na Câmara dos Dcptitàdos. Como já mencionei acirnji. por 
estratégia pessoal, foquei a minha atuação institucional niílS~nado 
Federal, mas também sei descrever. no que vivi_, o funciofia~nto do 
grupo dominante do PMOB na Câmara dos Deputados. ~" 

1)-0 
PMDll no Senado Federal <Z, 
~ -- --- - --- . - -----..::-- - -- ----º núcleo dominante do PMDB no Seuado,Fcdernl tem a sua cúpula 
formada netos Senadores Romero Jucá,(R(nãn Calheiros e Eunício 
ülrvcira. Esse grupo" ê biis1ante coeso,cni súas·atuaçõcs e possui 
enorme poder de inílul:ncia soh.rE.;,?litros parlamentares, tanto do 
pa,tidó como de outras lciícndas>Essc foto dá a esse núcleo gmnde 
poder de barganha, pois pos~,ui,a'c'.,pacidade de praticamente ditar os 
rumos que algumas maténa/"scrão conduzidas dentro do Senado 

~ral.. .~e~ --~~·~---,-
os papé.is dcsempcnh';ãos por cada um dos Senadores dentro do grupêí! 
são bastante d'!is:'Í'ela sua capacidade de interlocução polític3 
(tendo sido líder do governo por vários anos seguidos), o Senado , 
Romero llicá1pode ser considerado o "homem de frente'' nas trataiiv ; 
diretas coii>(~gentcs pa11iculnrcs .. Um exemplo disso é encontr-ado n •' 
fa101é1Õ,quc o gabinete do Senador sempre foi concorrido e 
fri:quenlado por agentes privados interessados nn sua atuação 
etàt'égica. 

~ ~Exatamente por essa pôsiçÍlo clcstaeadn, o Seniídor Roméro .Jué:I, no 
t'.:::f, meu entendimento, é o principal respons.1vcl pela am,cudaçlio ele 
~ recursos financeiros dentro do gmpo do PMDB no Senado. Dedico o 

.e"'\ O ele um relato à parte exclusivo, pois foi ele o meu principal 
V interlocuíor dentro do Senado federal. A minha experiência deixou 

claro que o Senador Romero Jucá ccntrali1.ava o recebimento de 
pagamentos e distribuía os valores intemamcnte no .grupo do PMDB 
do Senado Federal, especificamente, no que posso atestar com total 
segurança, no que diz respeito aos Senadores Renan Calheiros e 
Eunicio Oliveira. 

'o Senador Rennn Calheiros, embora aigumas vezes lntemgiss<, · 
diretamente comigo, como detalho no Anexo 2.3, a1um•a, cm regra, 
sob a reprcscntaç-ão do Senador Romero Juc.'\, delegando a ele o tarefa 
de negociar. cm seu nome, os repasses financeiros decom,~s de: 
auxílios lcoislativos. Ainda nue. cm al 0 uns c.isos cu não terbià\liv• : 
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tm1ado dirctame11(c com o Senador Rcnan Calheiros, d,; sempre 1ive a' 
certeza de -que os entendimentos acertados com Romero Jucá eram 
automaticamente acertados com Rcnan. Acredito que existia, de fato, 
uma relaç.io de preposiç.ão, cm que o Senador Romero Jucá falava cm 
nome dos dois 

Desde que assumiu manda lo de Senador, cm 2011, o Senador Eunício 
iarnbém pas.sou a ser .representado pelo Senador Romero .lucl,. 
Percebia isso quando eu tmtuva com Romero Jucá, que deixnvn claro 
que seus pedidos e alinhamentos reprc.sentavam também a vontade do 
Senador Euoício Oliveira. 
,., a • O • a , -- - C - - L - - • • -. , ;ic - -

lº grupo poh11co dommantc do PMl)B no Senado Federal, portanto 
enneenlra grande poder e. centralizado cm Romero Jucá.\a'nicada 

!
recursos financeiros que são repassados internamente ,deniro dos, 
nomes associados a esse 11.ruoo. -..;·• 

No documento "2.2 Meu relacionamento com Romero Jucá (Codinome "CAJU") 

e a intensa agenda legislativa liderada e patrocinada por este parlamentar em 

favor da Odebrecht" o colaborador CLAUDIO MELO qualifica o Senador 

ROMERO JUCÁ como ''principal interlocutor no Congresso Nacional" em virtude 

da "intensidade da sua devoção aos pleitos" e do "elevado valor dos pagamentos 

financeiros", além de expor sua atuação na aprovação do PRSF nº 7212010: 

2.1~ Meu ·rclaciontuntrUô com· Uomcro Jucá (Codinomc ''CAJU") e n .intcnsn 
aiiencla lcgiS'lati\'~ lidcradn e p:1trocinnda ·por c~tc parlnmcntnr em fovor dn 
Odcbrccht 

Romero Juc.á era o meu principal interlocutor no Congresso Nacion:1I. 
O relevo do sua figura pode ser medido por dois fatos objetivos: (i) a 
intc-nsidade da sua devoção nos pleitos que eram do nosso interesse e 
(ii) o elevado valor dos pagamentos financeiros que foram feitos oo 
Senador ao longo dos anos. . L')"' 
Ao longo de relatos específicos e detalhados, irei dcmotisfrár, como 
Romero Jucá foi efetivnmente o meu Vetor de inierlocit:.~~, ~om os 
agcntcs,chave dos seguintes atos/proposições lcgistmivOS junto ao 
Congresso Nacional: 1), v 

. -
(vii) Aprovnçfio do Projcfo de lksoluçfto do Scnndo Fcdcrnl 

-n. 72/2010 [!miava sohre o tcmn que foi conhec.ido como 
"Guerra dos Po1tos" (Anexo 3.3. - l'ãgina 30)]: co-autor do 
projeto~ formulou requerimentos; 
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Ainda no mesmo documento, o colaborador CLAUDIO MELO explicou que a 

dinâmica da solicitação de contribuições financeiras por parte do Senador 

ROMERO JUCÁ em contrapartida pelo atendimento de demandas do GRUPO 

ODEBRECHT. Confira-se: 

No extenso pêríodo det'€Pêrsiçilo de líder do governo (2006 a 2012), 
os temns afetos à Õl:lcbrccht foram tratados por ele nas diversas 
discw:sôes técnic,js,&i,f à Empresa e, sobretudo, na defesa de nossos 
pleitos pcrnnie orP.õder Executivo. 
O ScnAdor,slnj'/,rc esteve à frente de todas as decisões importantes do 
Congresso~$, especial cm temas de referência trihutór.ia, cm que ele 
tem .~dc:'t!omínio técnico. · ~w . . . 
A.{?nnh como tratei os temas que relato a scgmr era fundamentada em ea·~ certe7.a: todo apoio desenvolvido pelo Senador. teria, nos 

'momentos de campanha, umn conta a ser paga. As insinuações não 
• deixavam dú\'idas de que no momento certo eu seria demandado pelo 
parlamentar. Salvo alguns casos que serl!o especificamente apontados 
adiante, essas demandas sempre ocorriam cm períodos eleitorais. 
De forma clara e objetiva: cu e o Senador tínhamos a convicção de 
que os apoios aos pleitos dn empresa seriam postcrionnentc 
equacionados no valor estabelecido para eontribuiçi,o a pretexto de 
éampanha eleitoral, fosse ela rcali?.nda de forma oficial ou via caixa 2. 
Eu solicitava a aprovação das contribuições ao Senador Romero .lucá a 
Maréclo Odcbrccht, ou, a depender do tema tratado, a algum LE. 
Essas contribuições eleitorais eram medidas, definidas e decididas de 
acordo com a relevância dos assuntos de nosso interesse que tinhart1 
sido defendidos pelo parlamentar. 
A nnture,.n do meu relacionamento com o Senador Romero Jucá, 

O colaborador CLAUDIO MELO detalhou a vinculação existente entre o Senador 

ROMERO JUCÁ e o Senador RENAN CALHEIROS nas solicitações de valores 

indevidos que eram realizadas conjuntamente, em parceria, por eles. Revelou 

que, nas relações mantidas com o Grupo ODEBRECHT, o Senador ROMERO 

JUCÁ representava os interesses do Senador RENAN CALHEIROS. Indicou o 

papel do Senador ROMERO JUCÁ como arrecadador e distribuidor de recursos 

dentro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Confira-se a 

seguir os trechos nesse sentido: 
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fündamentado no apoio aos nossos pleitos e nos pagamentos 
supostamente destinados para campanluis, me garantiu proximidade ao 
Senador Ron1c1·0 Jucá, ao ponto de acessá-lo diretamente por telefone 
ou, mesmo coin o gabinete cheio de péssoas aguardando para tratar 
com o Senador, eu ter a preferência de ser o primeiro a ser recebido. 
Eu sempre vi no Senador Romero Jucá a presença intrínseca da figura 
do Senador .Rcnan Calheiros. Isso significa que cu sabia que os plc.itos 
que eu levava ao Senador .Romero Jueá também seriam transmitidos 
ao Senador Renan Calheiros e por ele defendidos. Isso bastava para 
que eu entendesse o recado e visualizasse o tamanho da p_zsição 
política representada por Romero Jucá. Reforça este entendimcnlo o 
fato de que seu gabinete sempre esteve repleto de empresa$'hlÍ~iíndo 
a defesa para seus pleitos. ~',. "° 
O fato de o Senador Romero Jucá representar tambtm 'º Senador 
Renan Calheiros era tão notório que, em uma orortyhidade., procurei 
tratar com o Senador Renan Calheiros sobre um,t~m?de interesse que 
jâ havia tratado antes com o Senador Jucá,~J~l:nan Calheiros me 
interrompeu logo no inlcfo, afínnando já esl~ciente e garantindo que ... '\.,' eu não me preocupasse. ..( 1..:::, 
Além da liderança parlamentar ,~do fato de ser um efetivo 
representante do Senador Renan ,Calheiros, o Senador Romero Juc,\ 
desempenha papel de grande }f1e~ãncia internamente no PMDJ3. 
Além de já ter ocupado o S"l;g~ de Vice-Presidente, é pública a voz
ativa do Senador dentrci""dc' seu partido. O Senador Romero Jucá 
desempenha, assim, fa.n}fui' de clarn ascendência sobre grande parte de 
outros políticos dÕl'MDB. , 
Acredito que, pcÍQ:hlerios no que toca a Odebrecht, nos lemas afetos a 
mim a in,poiiãhcia de Romero Jucá- no PMDB transcendia a mera 
IideranÇ4ip61Ílica, pois ele concentrava a arrecadação e distribuição 
dos r.eêllrS'õ's destinados ao partido. Os relatos abaixo corroboram essa 
minhlivi'.~iió. . 
,f,\'~'lóngo dos anos que mantive interlocução cnm o Senador Romero 

c,.( ,J~á, participei de pagamentos a ele que hoje superam R$ 
...s,:•,22.000.000,00. Como tive conhecimento, esses valores eram 

Ç centraLizados no Senador Romero Jucá e posteriormente 1-edistiibuído 
c,O dentro de seu grupo no PMDB. Todos os detalhes referentes a c_sses. 
V pagamentos e das contrapartidas decorrentes deles serão nam,dos com 

profundidade em relatos ·específicos constantes no 'item 3. 
Essa característica sempre foi considerada por mim como ponto de 
referência na minha relação. 
As reuniões que cu realizei com Romero Jucá foram sempre 
agendadas através da minha secretá.ria:!" Diva Sou;,,.a, que marcava com 
Cristíane, secretária do Senador, através do número de telefone 3303-
21'11/2119. As reuniões sempre ocorreram no Senado Fedem! Anex<,-
2, Ala Senador Afonso Arinos, Gabinete do Senador, cm homrio: 
variados ao longo do dia. \ 
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O colaborador CLAUDIO MELO fez referência ainda ao fato de as reuniões 

serem realizadas no Gabinete de ROMERO JUCÁ no Senado Federal, bem 

como ao fato de ser acompanhado pelo executivo JOSÉ DE CARVALHO FILHO 

em algumas das oportunidades. Confira-se: 

1 
f 
l 

1 

Êm vária.~ reuniões José Filho esteve presente comigo. 
As reuniões ocorriam na sala do Senador, sempre em uma mesa 
grande retangular, que ficava logo na entrada de sua sala. Em algumas 
oportunidades, eu e José Filho ficávamos esperando o Senador já na 
sala dele, o que demonstrava uma grande deferência dele à nossa 
relação e à empresa. Sempre fui às reuniões no caJTO da empresa 
(Toyota Corolla cinza -Placas dos carros da empresa: JIZ 0228, PAZ 
4158 e PAZ 4159), com meu motorista Carlos Eduardo. Na maioria 
das vezes eu entrava no Senado Federal pelo Anexo .11, que dá acesso à 
biblioteca, sendo possivel ver registros de minha entrada ao longo dos 

------'--'-an-"'o.c.cs. ___ r--,. <;. 

No documento "Pagamentos a parlamentares para aprovação do Projeto de 

Resolução do Senado Federal nº 7212010 (PRS 7212010) - Participação de 

Romero Jucá, Renan Calheiros e Delcídio do Amaral (Codinome FERRARI)", o 

colaborador CLAUDIO MELO explicou a necessidade do Grupo Odebrecht na 

aprovação do Projeto de Resolução do Senado Federal nº 72/2010, a fim de 

terminar com a "Guerra nos Portos", zerando-se a alíquota de ICMS nas 

operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior. 

Referiu a atuação do Senador ROMERO JUCÁ e do Ministro GUIDO MANTEGA 

para aprovação do Projeto. Narrou terem sido realizados pagamentos no 

montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a diversos políticos, 

inclusive para o Senador RENAN CALHEIROS, como já havia ocorrido em outras 

oportunidades. Confira-se: 
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3.3 .. Pngamentos n ,parlamentares para aprovnçiio do Projeto de Resolução ilo 
Senado Fcdcml n. 72/2010 {"PRS 7212010") - r,irticip:içiio dê Romero ,luéâ, 
Renan Calheiros e Delcidio do Amam] (Codinomc "FERRARI") 

A indústria bmsileira vinha sofrendo com o impacto negativo de 
importaç<1cs realizadas com beneficias fiscais. Em algumas 
oportunidades, produtos produzidos no Brasil, quando comprados 
diretamente dos produtores brasileiros, ficavam mais caros <lo que se o 
cliente optasse por comprar o produto brasileiro ntrovés da China ou de 
outros:palscs .. Esse assunto ficou conhecido como "Guerra dos ~os". 

Marcelo Odcbrecht, com o objetivo de enfrentar esse problrma, tilantcve 
reunião com Guido Mantcga e encaminhou o tema~~\~ ao Poder 
Executivo. Guida Mantega teria dito n ele, na OP.Ortumdadc, que o 
Governo .Federal entendia o problema e estava mobili~o para resolver a 
questão até o fim do ano, e que pediria ao Scnad~Romero Jucá para 
tratar diretamente do assunto. .. Q., 

1 

No dia 27 de março de 2012, juntamente com Carlos Souw, estive no 1 
Congresso Nacional e mantivemos contatos institucionais com diver;!Ol'J 

senadores a respeito do assunto, tais como Gim Argcllo, Renan Calheiros, 
Fernando Collor, Romero Jucá, Udice da Mata e Walter Pinheiro. Na 
oportunidade Romero Jucá, aproveitando-se da simbologia do seu cargo 
de Senador, solicitou apoio financeiro. 

O tema se iniciou no Senado Federal .com um documento .de autoria do 
próprio Senador Romero Jucá, dando ensejo ao (râ~ite do PRS 71/201 O. 
que estabelecia aUquota de lCMS de 0% nas operações interestaduais com 
bens e mercadorias importadas do exterior. O PRS somente foi votado cm 
24 de abril de 2012, quando as novas. regras desejadas pela indústria 
brasileira entraram cm vigor. 

O pagamento qu.c o Senador Romero Jucá solicitou foi '!J1~ado por 
Carlos Souza, que. autorizou junto a área de opcrações~Jtruturadas. 
confo11ne e-mail datado de 27 de abril de 2012. Esse pag~~ç~o foi feito 
cm contrapartida no decisivo apoio dado pelo Senndõr;'Romcro Juci\ 
durante o trâmite do PRS 72/201 O. Acredito que &'Jator total desses 
pagamentos seja da ordem de R$ 4.000,000,00, cJ~ra não me recorde 
com PfC;Cisão. Esses pagamentos, segundo me{?JC(i!o po~ Romcr? Jucá, 
não seriam apenas para ele, mas também.!,~mo Ja havrn ocorrido cm 
outrns oportunidades, para Renan Calheirg)lc"(ô 
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O colaborador CLAUDIO MELO apresentou ainda e-mails trocados com o 

executivo CARLOS FADIGAS, então Presidente do Grupo ODEBRECHT, sobre 

o assunto da "Guerra dos Portos" (fls. 130-132). No e-mail enviado no dia 25 de 

abril de 2012, CARLOS FADIGAS diz a CLÁUDIO MELO que falará com HS, 

provavelmente HILBERTO SILVA, do Setor de Operações Estruturadas, no dia 

seguinte. No dia 27 de abril, CLAUDIO MELO questiona CARLOS FADIGAS se 

pode conversar com HILBERTO SILVA para ajustar os detalhes dos 

pagamentos. CARLOS FADIGAS responde à mensagem no mesmo dia dizendo 

que iria conversar com ele naquele dia. No dia 27 de abril CARLOS FADIGAS 

envia mensagem dizendo que está 'Yudo liberado com o nosso amigo" e que ele 

poderia falar com ele para "orientá-lo sobre o destino". Vejam-se a seguir os e

mails referidos: 

De: 
Envfadoem: 
Pa,a: 

Assunto: 

CARLOS FAO!GAS 
quarta--feira, 25 de abril de 2012 23:13 
ai1f@odebrechti.om 
Falo com t-1S amantt!. 

CARLOS FADIGAS 
scxta-~ra. n de abril de 2012 10-22 
cmf@odNnCht.com 
Res: HS 

fie esteve proso em reunlao ontem. HJ so chep depo~ do almoco. Pego ele hoje. 

- Mensagem ortgtnal -
Oe; Oaudio Melo Alho <emftaodeb. edli.tom> 
Para: CAALOS FA01GAS 
Envlada em: Fft Apr 27 09:14.46 2012 
Assunto: HS 

Autorizou?? Posso procura-lo para ajustar os detalhes?? 
Abs 

Clau<lloMcloFIJho 
Enviado via IPad 

36 

1266 



Oé: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

•
. , 

. 
. 

. 
. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇOS DE INQUÉRITOS (SJNQ/CGRC/DJCOR) 

CA_RLOS FADIGAS 
.-se~-tei~. 27 -t;Íe ~bril de 2Õ1216:14 
cmf@odebretht.com · 
Tudo liberado-com.nosso 1g A' • - ._.-,.- , 

· am 0-·· ~ora e.só.Voce oriem:á~10· Srib_te·-6 destino, 

Avançando, o Termo de Colaboração de CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA 

FILHO (fls. 161-192) contém: 

• o Depoimento, gravado em sede ministerial, em mídia de fl. 14; 

• Termo de Colaboração nº 04 a respeito do Anexo 4 "Guerra dos Portos/ 

PRS 72 e Delcídio Amaral"; 

• Termo de Colaboração nº 05 a respeito do Anexo 5 "Guerra dos Portos/ 

PRS 72 e Romero Jucá"; 

• Anexo Temático nº 4 - "Guerra dos Portos/ PRS 72 e Delcídio Amaral"; 

• Anexo Temático nº 5 "Guerra dos Portos/ PRS 72 e Romero Jucá"; 

• Anexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 contendo e-mails, 

planilhas e outros documentos, repetidos em parte nos itens 5.1 a 5.7 (na 

mídia da fl. 14). Os documentos das alíneas "b", "c", "d" e "e" possuem 

significado muito similar e serão trazidos uma única vez. 

Em seu relato, o colaborador CARLOS FADIGAS apresentou a situação da 

indústria nacional e explicou, na visão da empresa BRASKEM, a necessidade 

de eliminar incentivos fiscais de produtos importados, por meio do Projeto de 

Resolução do Senado Federal nº 72/201 O: 
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e explicitar os objetivos almejados; QUE, no início desia década (2011/2012/2013) o setor 

industrial brasileiro atravessou anos muito diffceis; QUE isso ficou evidenciado pelo déficit na 

balança comercial de manufaturados, acentuada queda do PIB Industrial e queda na produçlio 

e no emprego industrial; QUE, nesse contexto, diveISas iniciativas de apoio à indústria nacional 

foram discutidas no êmblto do Governo Federal e também no Congresso Nacional; QUE a 

a·raskem, como uma das maiores empresas industrias brasileiras, participou dessas discussões 

diretamente e através das diversas aSSOélações industriais brasileiras, notadamente: FIEB -

Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIERGS. Federação das Indústrias do Estado 

do Rio Grande do Sul, FfESP • Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, CNI -

Confederação Nacional da Indústria e Abiquim - Associação Brasileira da Indústria Qulmica; 

QUE, ianto as diffculdades da indústria, como as propostas de política de defesa e incentívo à 

Indústria naclonal foram objeto de ampla discussão na sociedade, com grande cobertura da 

imprensa; OUE a indústria quimice e o jomaf Valor Econômico chegaram a promover em maio 

de 2013 um seminário sobre a indústria qlilmica dentro do Congresso Nacional; QUE, em meio 

a essas discussões, estavam dois temas detalhados em anexos deste declarante, quais sejam: 

a eliminação de incentivos fiscais aos produtos importados (Guerra dos Portos) e a redução 

dos impostos sobre as matérias primas da indústria qulmica (REIO): QUE, quanto ao tema 

O colaborador explicou o tema da "Guerra dos Portos", bem como os interesses 

da BRASKEM na aprovação de medidas junto ao Poder Legislativo para 

reestabelecer a competitividade dos produtos nacionais e encerrar a "Guerra dos 

Portos". Revelou que a mobilização pela aprovação do Projeto de Resolução do 

Senado Federal nº 72/2010 foi liderada por MARCELO ODEBRECHT e contou 

com a participação de CLAUDIO MELO FILHO, além de outros executivos: 
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dos impOstos sobre as matérias primas da indústria qulmica (REIQ); QUE, quanto ao tema 

Guerra dos Portos, passa a declarar que, de forma inversa às polfticas adotadas em diversos 

países do mundo que incentivam a indústria local, alguns estados brasileiros, movidos pelo 

desejo de aumentar a movimentação nos seus portos, passaram a incentivar fiscalmente a 

Importação de produtos, causando enorme prejuizo à produção nacional; QUE esse assunto 

ficou conhecido na imprensa como 'Guerra Fiscal dos Portos" ou simplesmente "Guerra dos 

Portos"; QUE a importação subsidiada desses produtos afetou significativamente setores 

importantes da indústria, dentre os quais a indústria qulmica, e, por Isso, a Braskem passou a 

atuar para a aprovação de medidas junto ao Poder Legislativo, a fim de reestabel r 

competitividade dos produtos na~nais e encerrar a "Guerra dos Portos7:) g{i/: tal blr ção 

foi liderada por Marcelo Odebrecht. contou com a minha participação e de Claudio Filho, além 

de outros executivos, e tinha por objetivo a aprovação do Projeto de Resolução do Senado 

(PRS) 7212010, que limitaria a capacidade dos estados de conceder incentivos fiscais ao 

produ+.o importado; QUE, a partir do alinhamento entre Marcelo Odebrecht e o declarante, já 

ocorrido em dezembro de 2010 e reforçado em janeiro de 2011, este concentrou-se na 

mobilização das associações da indústria como a Abiquim e, através dessa, Abit, Ablmaq, Aço 

Bmsíl, bem como na mobilização das Federações Estaduais da Indústria e da Confederação 

Nacional da Indústria e também na relação com a imprensa (anexo 4.1 ); QUE Quanto aos 

O colaborador CARLOS FADIGAS relatou a atuação do Senador ROMERO 

JUCÁ na condição de líder do Governo no Senado em prol da aprovação do 

Projeto de Resolução do Senado Federal nº 72/2010, em alinhamento com o 

Ministro GUIDO MANTEGA e a Presidente da República DILMA ROUSEFF. 

Confira-se nesse sentido o trecho do relato: 
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Govemo no Senado; QUE, por volta de 30 de novembro de 2011, Guido Mantega assegurou a 

! '. M81CélO Odebrecht que o assunto era uma prioridade do Govemo e indicou que o Senador 

Romero Jucá, é época líder do Govemo do Senado, trabalharia em prol da aprovação do 

assunto no Senado (anexo 4.2); QUE. a partir disso, Marcelo Odebrecht o,ientou Cláudio Filho 

a procurar o Senador Romero Jucá (anexo 4.2); QUE há e-maíl que revela também a 

articulação feita com Jaques Wagner e Fernando Pimentel, durante um evento da revista Isto I= 
em São Paulo, para obter apoio de ambos ao plelto, junto e Guido Mantega (anexos 4.3 e 4.4 ; 

QUE a outra frente de atuação neste assunto se deu no próprio Senado ,.E;edeml e au o 

Fílho em o interlocutor orincioal iunto aos oar1amentares. sendo o orinclJ,Á1/de1es Se dor 

'Romero Jucã. llder do Governo do Senado; QUE, ao final de 2011, ficou claro que o assunto 

poderia ser postergado para o ano seguinte e que, ainda assim, o Governo Federal defenderia , 

a aprovação do projeto no Senado Federal, inclusive em regime de urgência, embora 

desconfiássemos do grau de empenho governamental; QUE, no inicio de fevereiro de 2012, 

Marcelo Odebrecht esteve em reunião com a presidente Dílma Rousseff para tratar de diversos · 

assuntos, Inclusive da net:eSsidade da aprovaçao da PRS 72; QUE, nessa reunião, a , 

presidente teria deixado claro que essa era uma das prioridades do Governo Federal e que o , 

assunto seria resoMdo ainda em fevereiro. por ocasião do fmal do recesso parlamentar (anexo ; 

O colaborador CARLOS FADIGAS mencionou que esteve com os Senadores 

ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS para tratar do fim do incentivo fiscal aos 

produtos importados. Referiu que na reunião com o Senador ROMERO JUCÁ 

ele disse "contamos com o apoio de vocês no futuro". Confira-se: 

"Guerra dos Portos";. QUE, nessa ocasião; esteve com os Senadores Lídice da Mata, Gim 

Argelo, Femàndo Color, Romero Juêã e Renan Calheiros; QUE, ao que se recorda, o 
declarante conheceu esses senadores nessa oportunidade; QUE, nas reuniões, as conversas 

se limitaram ao pletto da indústria nacional pelo fim do incentivo fiscal ao produto importado, 

não tendo sido tratado de nenhum acerto ou pagamento e essa foi a única ocasião na qual 

esteve com esses senadores para tratar desse assunto: QUE nêsta reúnião a única ocorrência 

incomum foi a fala do senador Romero Jucâ que disse algo como 'contamos com o apoio de 

-voéês no futuro'; OÜE, em paralelo, Marcelo Odébrecht continuava a conversar com Guldo . 

Mantega. que continuava apoiando o tema, Inclusive afirmando que se tratava de priori d do 1 

Governo Fede·ral. tendo relàlado à e tesa interferências contrâr}j's d 
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O colaborador relatou ter conhecimento de que parlamentares receberam 

recursos indevidos para votar e ajudar na aprovação do Projeto de Resolução 

do Senado Federal nº 72/2010. Narrou que o executivo CLAUDIO MELO lhe 

informou sobre a necessidade de liberação de valores para cumprir 

compromissos firmados com parlamentares. Disse que tratou diretamente com 

o executivo HILBERTO SILVA do Setor de Operações Estruturadas, tendo 

autorizado e liberado cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para 

pagamento de parlamentares. Explicou que coube a CLAUDIO MELO tratar com 

os destinatários dos valores, devido ao seu relacionamento com parlamentares 

e políticos. Confira-se nesse sentido o trecho do relato: 

como resultado de toda essa mobilização, a Proposta Resolução do Senado 72/2010 (PRS 

72/2010) foi aprovada no dia 24 de abril de 2012, com um texto que não eliminou, mas reduziu 

significativamente a capacidade dos estados de conoeder Incentivos ficais ao produto 

importado; QUE o declarante não tem infonnações sobre eventuaís acordos financeiros junto 

ád Poder Executivo, ma·s sabe que partamentares receberam recursos indevidos para votar e 

ajudar' na aprovação do pleito; QUE. efe1ivamente, logo após a aprovação do PRS 72/10, 

Claudio Filho comunicou ao declarante e a Marcelo Odebrechl a necessidade de liberação de 

valores para cumprir compromissos finnados com alguns partamentares; QUE coube ao 

declarante falar pessoalmente com Hilberto Silva e autorizar a liberação, pelo que se recorda, 

de 4 milhões de reais, cujo uso seria detennlnado por Cláudio Filho; QUE acrescenta que todas 

as lnfonnações sobre os destinatários dos valores lhe furam repassadas por Cláudio Filho, uma 

vez que, por falta de contatos ou relações regulares com parlamentares ou outros políticos e 

servidores públicos, o Declarante era incapaz de conhecer se furam realizados pagamentos 

indevidos a outras pessoas; QUE, Jl()r volta do dia 26 de lulho de 2012, Márcio Faria, então_ 

No Termo de Declaração nº 5, o colaborador CARLOS FADIGAS relatou que 

CLAUDIO MELO lhe disse ter realizado pagamento de valores ao Senador 

ROMERO JUCÁ, em contrapartida pelo apoio na aprovação do Projeto de 

Resolução do Senado Federal nº 72/2010. Observe-se, a seguir, o trecho a esse 

respeito: 
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pessoalmente com Hilberto Silva e autorizar a liberação, pelo que se recorda, de 4 milhões de 

reais, cujo uso seria determinado por Cláudio Filho; QUE foi dito que o pagamento de tal valor 

era uma ·contraprestação" à aprovação do PRS; QUE o declarante_ não sabia ao certo os 

parlamentares contemplados pelos valores, mas Claudio Fílho lhe disse que Romero Jucá, 

autor da ·PRS 7212010, e.,a um deles; Ql:JE não sabe informar o percentual ·deste valor que 

seriá destinado ao senador Romero Jucá; QUE não sabe exatamente como tal valor foi 

enltegue aos destinatários, mas sabe que não se deu por doação de campanha da Braskem; 

QUE acrescenta que todas as informações sobre os destinatários dos valores lhe foram 

repassadas por Cláudio Filho, uma vez que, por falta de contatos ou relações regulares com 

parlamentares ou outros polllicos e servidores públicos, o declarante era incapaz de conhecer 

se foram realizados pagamentos Indevidos a outras pessoas. QUE quanto ao anexo 5.2, 

O colaborador CARLOS FADIGAS apresentou ainda uma série de e-mails a 

respeito das ações dos executivos do Grupo ODEBRECHT para aprovação do 

Projeto de Resolução do Senado Federal nº 72/2010. No dia 30 de novembro de 

2011, MARCELO BAHIA ODEBRECH enviou e-mail para CLAUDO MELO 

FILHO solicitando que ele verificasse junto ao Senador ROMERO JUCÁ se o 

Ministro GUIDO MANTEGA estava "mesmo firme" como havia lhe dito. 

MARCELO ODEBRECHT registrou que o Ministro GUIDO MANTEGA lhe disse 

que havia orientado o Senador ROMERO JUCÁ a colocar o projeto em votação 

ainda no ano de 2011. Confira-se a mensagem: 

w.~.)__ 
-Mensagem origlnal---
Oe: Ma,celoBãhla Odebrecht. 
ErÍViada em: quarta-feira, 30 de novembro de 201117:21 
Para: ESC/CN=RECIPIENTS/CN=CARLOS03; cmf@odebrecht.com 
Assunto: Re: 

Agora temos que_ i_r com tudo. 
CMF:.Vejá com Juta-se GM-es:ta--:-mesmoTirme'COniõ,TI'\eme disse. Ele me disse que orientou RJ 
a botar para votar este ano. 
Ademais veja se .tem alguem com quem preciso atuar. 

n,, í\ '1 "l- 81 
\, \. ·-~ . 
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O colaborador CARLOS FADIGAS apresentou ainda e-mail enviado por 

MARCELO ODEBRECHT para CLÁUDIO MELO FILHO no dia 06 de dezembro 

de 2011, com assunto "Portos" em que ele refere ter encontrado GUIDO 

MANTEGA, JACQUES WAGNER e o Ministro FERNANDO PIMENTEL em um 

evento da Revista lstoÉ. Registrou que GUIDO MANTEGA lhe garantiu que 'Já 

deu orientação forte para Juca no tema". MARCELO ODEBRECHT finalizou o e

mail dizendo que agora seria a hora de cobrar do Senador ROMERO JUCÁ a 

ajuda para aprovação do PRSF nº 72/2010: 

-Mensagem original-
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 21:22 
Para: ESC/CN•RECIPIENTS/CN•CARLOS03; ·crnf@odebrecht.com 
Assunto: Portos 

Peguei ago,-a no evento da IStoe o Maiitega, Jatques Wagner e o Pimentel e os 2 u1t1mos me 
ajudaram com o lo (GM). GM me garantiu que ja deu a orientacao forte para Juca no tema 
(Pimentel acha que ele esta ainda batente fofo). Agora eh cobrar de Juca. 

000182 

O colaborador apresentou ainda e-mail enviado no dia 02 de fevereiro de 2012 

por MARCELO BAHIA ODEBRECHT com cópia para CLÁUDIO MELO FILHO 

em que MARCELO registra ter recebido a informação de que o Projeto de 

Resolução do Senado Federal nº 72/2010 seria votado no mesmo mês, na 

primeira ou segunda oportunidade. Confira-se o teor da mensagem: 

De: Marceló Bahia Odebtecht 
Enviada em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 03:21 
Para: ESC/CN•RECIPIENTS/CNeCARLOS03 
Cc: cmf@odebrecht.com 
Assunto: Re: RES: Portos 

Assunto·resoMdo em fevereiro. la ou 2a prioridade. 
Oepots dou mais detalMs. 
FP foi um parcerao! 

G;J0185 

f\.t->. Cls • f 
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Em outra mensagem de e-mail enviada no dia 26 de março por CLAUDIO MELO 

FILHO, ele menciona que ambos terão que participar da agenda de visita de 

parlamentares, estando ai incluídos os Senadores RENAN CALHEIROS, às 16 

horas, e ROMERO JUCÁ, às 17:40 horas. Confira-se o teor da mensagem: 

Dc:.daudio Meto Alho :<t:mf@odebrechlCOffl> 
Para: CARLOS FADIGAS . .. . 
Enviada ém: Mon Mar 26 21:03:'19 2012 
Assunto: Fwd: AGENDA. 

Vamos tér de cumprir. 
Abs 

Claudlo Melo FIiho 
Enviado via IPad 

lnÃcio da mens.igem encarrilnhádã 

De: -Diva Alves Ribeiro Souza <dlyá@odebrecht,com> 
Oata: 26 de marÃ§o de 2012 18:29:08 BRT 
Para: ClaOdlo Me~ Filho <tmf@pdebrecht.çom> 
Cc: Stefanne Cristlne Re_zende <stefônne@Ocfobrççht,çom> 
Assunto: AGENDA 

(27 /03· TERÃ•A _ _ ..... _ .. _____ _ 
09h30 Sen. Oemostenes 

SQS 309 BIOCO G Apto. 503 

Oep. Rodrtgó Mala {aqui) 

Com Fabló Vefas (~Qu1} 

.AtJ. I{. G,_ 

---:, 

'IOH30 

11h30 

12h30 LanÂ§amento Agencia· Le"gfslattva da IndÃ0 str1a 2012 . _ ~ 
Sede da CNI, Ed. Roberto Slmonsen, ·SBN Qd. 01 Bloco C áC' SalA!O 

de Eventos 

15h00 Sen. Gim Argelo 
senado Federal âC" ed. Principal_, Anel(() 1, 14. Andar 

16h00 _-Sen. Rénari Calhetros 
Lldcran"Ã§a do PMOB liC Ed. Prt'nclpal, L Andar 

17h00 ·seh •. Fefnàndô Collor 
senador Federal AC' .AnêXô 'I âC"' 13. Ahdat. 

17h40 Sen-. Romero Juca 
Senado ·federal - Anexo II - Ala Sen. Afonso Artnos- Sala 12 

18h30 Sen. lÃdlce da Mata 

conflrmar) 
Senado Federal - Ala Teoton10 Vilela gab. 15 (Bloqueado .âC' a 

Sen. Walter Pinheiro âC"' em abêrt°o 

Sen. Oelddio t cn, abertà 
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Vll.2 - OITIVAS POLICIAIS DE COLABORADORES E INVESTIGADOS 

Entre as primeiras diligências realizadas na investigação, está a oitiva do 

executivo e colaborador JOSE DE CARVALHO FILHO (fl. 199-203). Na 

oportunidade, relatou que CLAUDIO MELO lhe disse que o executivo CARLOS 

FADIGAS havia autorizado a realização de pagamentos no montante de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao Senador ROMERO JUCÁ, no contexto 

do apoio à edição e aprovação do Projeto de ·Resolução do Senado Federal nº 

72/201 O. Confira-se o trecho nesse tocante: 

ainda, a distinção entre os dois projetos; QUE o PRS 72 tratava de impostos cobrados 
pelos Estados quando da utilização de seus portos, o que gerava uma diferença de 
impostos de Estado para Estado, Porto a Porto, ficando essa fato conhecimento como 
a "GUERRA DOS PORTOS"; QUE não tem conhecimento para especificar os 
benefícios recebidos pela ODEBRECHT pela edição de tal legislação, mas pode 
afirmar qve foi benéfica para o Grupo ODEBRECHT; QUE no caso PRS 72/201 O, 
recebeu por meio de CLAUDIO MELO informação que CARLOS JOSE FADIGAS havia 
autorizado pagamentos que totalizavam 4 milhões de reais para o Senador ROMERO 
JUCA, no contexto do apoio à edição e aprovação do PRS 72/201 O, aprovado em 
2012; QUE acredita que tais pagamentos ocorreram nos anos de 2012 não tendo 
conseguido localizar em sua documentação o detalhan\ento de tais pagamentos, após 
pesquisas em e-mails e sistemas do SOE: QUE acredita que os pagamentos estão 
inseridos ho conjunto de planilhas apresentadas pela ODEBRECHT vinculadas ao 
Senador ROMERO JUCÁ, com possibilidade até mesmo de parte dos valores estarem 
inseridos no anexo apresentado, Individual 20 - A; QUE não tem conhecimento de 

Em outro trecho de sua oitiva, o executivo JOSÉ DE CARVALHO FILHO explicou 

a relação mantida com o Senador ROMERO JUCÁ e a rotina de visita ao seu 

gabinete para a entrega de senhas e recebimento de endereços para a 

realização de entregas de valores indevidos. Disse que mantinha ligações 

telefônicas com o parlamentar para agendar essas reuniões e que o número dele 

era (61) 99981-7525 e (61) 98144-0060. Relatou que CLAUDIO MELO lhe 

comentou que parte dos valores que eram recebidos pelo Senador ROMERO 

JUCÁ beneficiavam também o Senador RENAN CALHEIROS. Confira-se: 
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PINHEIRO, relacionadas à aprovação do PRS 72/2010; QUE já havia um previa 
relação institucional do depoente com o SENADOR JUCA, motivo pelo qual tinha fácil 
acesso ao Senador; QUE o Senador JUCÂ recebeu a informação dos pagamentos · 
com naturalidade, aparentando ao depoente que o Senador já tinha conhecimento do 
assunto; QUE nos dois casos (MP 627 e PRS 72/201 O), periodicamente o depoente 
retornava ao gabinete do Senador para entregar as "senhas" e receber os endereços 
para entrega do dinheiro: QUE as visitas ao gabinete eram precedidas de ligações do 
Depoente ao Senador, solicitando encontro para repassar as informações, através dos 
telefones pessoais que constam no anexo apresentado pelo Depoente, na indicação 
ROMERO JUCÂ (61) 99981'7525 e (61) 98144-0061, tendo realizado também ligações. 
para o gabinete do Senador, algumas efetuadas a partir do telefone fixo do escritório 
do Depoente, número (61) 3316-2654; QUE não sabe dizer se parte dos pagamentos· 
ao Senador ROMERO JUCÁ eram repassados ao Senador RENAN CALHEIROS, pelo 
apoio à MP 627 e PRS 72/2010, mas CLAUDIO MELO comentou posteriormente com 
o Depoente que valores repassados para ROMERO .JUCA no caso do apoio aos . 
pleitos da ODBRECHT, inclusive para apoio à Medida Provisória 613, também eram 
para beneficiar o Senador RENAN CALHEIROS. não sabendo dizer o percentual da 
divisão dos valores entre ambos os senadores; QUE em nenhum momento foi relatado 

1 pelo Senador JUCÂ ao Depoente qualquer menção de vinculação dos pagamentos à 
doação eleitoral; QUE não sabe informar quais pessoas ficaram encarregadas da 
entrega do dinheiro ao Senador JUCA ou mesmo quem de fato recebeu o dinheiro, .se 
não o próprio Senador ROMERO JUCA; QUE não se recorda de nenhuma testemunha 
que tenha presenciado as ações executadas pelo Depoente, mas reafirma que era 
sempre recebido no gabinete do SenadorROMERO JUCA e/ou por sua secretária, não 
se recordando o nome; QUE não sabe informar quais as contas relacionadas ao 
pagamento do Senador ROMERO JUCA. nem como foram abastecidas; QUE também 
desconhece a utilização dos serviços de algum "doleiro" para viabilizar os pagamentos 
destinados aó Senador ROMERO JUCÂ; QUE vários executivos do Grupo . 
ODEBRECHT possuíam relações institucionais com ROMERO JUCA, incluindo o 
Depoente e CLAUDIO MELO FILHO; QUE não temfconhecimento de relação pessoâl 

No dia 28 de junho de 2017 foi formalizado o Termo de Depoimento de CARLOS 

JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, ex-Presidente da BRASKEM (fls. 280-288), 

oportunidade em que ressaltou o prejuízo bilionário que atingiria a cadeia 

produtiva da empresa caso a legislação não fosse alterada para solucionar 

divergências geradas a partir de incentivos estaduais de ICMS. Confira-se o 

trecho em que o assunto é tratado: 
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1277 

li sobre o "CAIXA 2· da BRASKEM (anexo 2.1): (DO PRS 72/2010) QUE em relação . 

ao caso concreto, esclarece que a medida legislativa conhecida como 

' PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO SENADO FE~ER(\L - PRS Nº 72/2010, em 

J resumo, visava solucionar divergências geradas a partir de incentivos estaduais 

i 
1 

de ICMS. concedidos aos produtos importados que ingressavam em território 

nacional, no caso conhecido como "GUERRA DOS PORTOS"; QUE ratifica os 

as informações jâ trazidas nos termos de colaboração que tratam do tema, em 

especial. TC nº 4 e TC nº 5, produzidos junto ao MPF e juntados aos autos; QUE 

a aprovação do PRS 72/2010 era de interesse não apenas da BRASKEM, mas 
l 
'i de todo o setor industrial brasileiro; QUE se a legislação não fosse alterada, a : 
t BRASKEM sofreria um prejuizo bilionârio em sua cadeia produtiva, assim como : 

todo o setor químico e de plâsticos nacional, acreditando numa consequente 

inviabilização do setor, como um todo; QUE por esse motivo, o Depoente 

realizou diversas reuniões com outros empresârios, com associações industriais, . 

· a exemplo da ABlQUIM, ABIT, .AÇOBRASIL e federações da indústria, incluindo 

a FIERGS, FIEA, FIEB, FIESP e CNI, e ainda rodadas explicativas na imprensa 

No depoimento, o colaborador CARLOS FADIGAS relatou que acompanhou 

CLAUDIO MELO FILHO em encontros com Senadores para tratar do tema da 

"Guerra dos Portos". Entre os parlamentares citados, referiu o Senador RENAN 

CALHEIROS e ROMERO JUCA. Relatou que na oportunidade em que esteve 

com o Senador ROMERO JUCÁ, este solicitou ajuda financeira da empresa no 

futuro. Confira-se o trecho em questão: 
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, sobre o tema; QUE, aproximadamente, em março de 2012, recebeu o pedido de 

, CLAUDIO MELO FILHO para que o acompanhasse em reuniões com alguns 

senadores para tratar do tema, no Senado Federal, conforme e-mail anexado 

aos autos, tendo em vista a necessidade de esclarecimento sobre questões 

técnicas, as quais o Depoente possui e possuía maior conhecimento; QUE se 

recorda de reuniões com os senadores FERNANDO COLLOR, LIDICE DA 

MATA, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCA, GIM ARGELO, dentre outros, os 

, • ~uais somente o Depoente conheceu nesse dia; QUE as reuniões ocorreram de 

:naneira natural e em todas elas o Depoente tratou sobre o tema BRASKEM e o 

, PRS 72/2010; QUE, entretanto, se recorda que, ao final da reunião com o 

, Senador ROMERO JUCA. o Senador comentou que contava com o apoio da , 

Empresa BRASKEM no flJturo; QUE naquele momento, entendeu como natural 

eventual solicitação de apoio financeiro de um político ao Depoente, na condição 

:!e presidente da BRASKEM e posslvel doadora para futura campanha eleitoral; 

JUE, como não era pertinente responder de imediato, não respondeu nem que 

sim, nem que não; QUE, porém, esclarece que, na visão do Depoente, não se , 

, sentiu comprometido com o Senador ROMERO J_UCA\nem com qualquer outro • 

que tenha visitado naquele dia. uma vez que o interesse de apoio solicitado era : 

geral para o setor produtivo e não exclusivamente para a BRASKEM; QUE tem , 

conhecimento de que outras empresas também buscaram apoio junto a 

parlamentares no período de tramitação no PRS 72/2010; QUE, efetivamente o 

PRS 7212010 foi aprovado em 2012, convertido em resolução do Senado; QUE, , 

O colaborador CARLOS FADIGAS disse ainda que tomou conhecimento por 

meio de CLÁUDIO MELO FILHO de uma solicitação de recursos no valor de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por parte de parlamentares, para 

aprovação do PRS nº 72/2010, entre os quais estava o Senador ROMERO JUCÁ 

e possivelmente RENAN CALHEIROS, tendo em vista a atuação conjunta dos 

parlamentares. Confira-se o trecho em questão: 
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posteriormente, chegou informação por meio de CLAUDIO MELO FILHO de que • 

haVla a necessidade de liberação de R$ 4.000.000,0 para pagamento de 

parlamentares que contributram para aprovação do PRS 721201 o; QUE tal 

pedido foi discutido com o Depoente, em conjunto com MARCELO 

ODEBRECHT, ocasião em que MARCELO decidiu que os valores fossem 1 

pagos; QUE coube ao Depoente comunicar o Setor de Operações Estruturadas , 
' 

(SOE), não se recordando se na pessoa de HILBERTO SILVA ou LUIZ 

EDUARDO ROCHA SOARES, para que se proVldenciasse a viabilização e 

alocação dos recursos que seriam arcados pela BRASKEM, e divididos 

conforme critério de CLAUDIO MELO FILHO; QUE CLAUDIO MELO FILHO não 

informou ao Depoente os parlamentares que Iriam receber tais recursos; QUE ' 

entretanto. o Depoente, a partir de diversos diálogos com CLAUD10 MELO 

FILHO, passou a ter a convicção de que o Senador ROMERO JUCA seria um 

dos beneficiados pela propina: QUE era comum CLAUDIO MELO FILHO 

também citar o nome do Senador ROMERO JUCÁ ,nas tratativas para defesa 

dos interesses das empresas do Grupo ODEBRECHT ao Senado; QUE o : · 

Depoente ainda se recorda de referências, por parte de CLAUDIO MELO FILHO. 

ao Senador RENAN CALHEIROS, porém, com menos frequência que o Senador 

ROMERO JUCÁ; QUE a partir da solicitação para HILBERTO SILVA, não 

acompanhou mais a operacionalização de tais pagamentos, não sabendo dizer · 

sobre utilização de senhas, endereços de recebimento, pessoas que 

efetivamente levaram o dinheiro, contas utilizadas para entrega dos valores, se 

no Brasíl ou no exterior, ou mesmo da utílização do serviço de doleiros e 

entregadores; QUE reafirma que tais pagamentos, independentemente de quem 

seja o destinatário, salram do SOE na forma de "CAIXJ\i!"i QUE esclarece que o ; 

saldo de recursos não contabilizados originérios da BRASKEM {CAIXA 2), os 

quais se encontravam no SOE sob a administração de HILBERTO, em geral era 

positivo, mas se assim não fosse, tal fato não inviabilizaria o pagamento, uma 

vez que a demanda era de interesse do Grupo ODEBRECHT e jà estava 

devidamente autorizada. Nada mais disse e nem lhe foi oerAuntado. Encerrado 
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Contribuiu também para o esclarecimento dos fatos a petição do colaborador 

CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO apresentada no dia 05 de julho de 

2017, na qual requereu a juntada de mensagem de e-mail enviada no dia 21 de 

outubro de 2011 por MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Na mensagem é enviada 

uma nota ao Ministro GUIDO MANTEGA diferenciando os temas da "Guerra 

Fiscal" e da "Guerra dos Portos". MARCELO relata que ficou de enviar o 

documento também ao Ministro FERNANDO PIMENTEL Disse que qualquer 

esclarecimento adicional bastaria acionar os executivos da BRASKEM (fls. 270-

271 ). Confira-se o e-mail: 

De: Marcelo Bahia Odcbrecht 
En,iada cm: domingo, 2 de outubro de 2011 18:52 
Para: jcnogueira@odebrecht.com; cmf@odcbrecht.com 
Cc: mamcri@odebrecht.com: ncwton.souza@odebrccht.com; 
ESCJCNeRECIPll,NTSICN=FERRO l; ESC/CN••RECIPIENTS/CN--CARLOS03 
Assunto: GUERRA FISCAL x GUERRA DOS PORTOS 

Joo. 
Mondei a nota abaixo anexa ao MiniStrO Mantcgn q·uc havia me pedido de modo a 
,esc'lareocr a difcrena entre os dois temas. hoje discutidos de forma conjunta/anloga no 
Supremo e no Congresso. 
'Fiquei tambm de enviar ao Ministro Pimentel. Veja como fa7.cr chegar as mos dele. 
Qq necessidade de csclarccintcn10 procurar o pessoal da Bmskcm. Ao se mis1urar os 2 
temns como hoje, os Portos Incentivados acabam ,pegando carona nos interesses de 
preservar os demais incenth'OS 

CMF: veja tb como usar esta nota 

No dia 06 de outubro de 2017, foi ouvido em Termo de Depoimento o colaborador 

DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ (fls. 289-293). Disse que tomou conhecimento 

por meio de MÁRCIO FARIA sobre as tratativas da ODEBRECHT junto ao 

Senador ROMERO JUCÁ, para a viabilidade do PRS nº 72/2010, bem como 

sobre o alinhamento existente entre o Senador ROMERO JUCÁ e o Senador 

RENAN CALHEIROS. Confira-se o trecho de relevância: 
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AMARAL, que na época encontrava-se filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores); QUE · 
o depoente em conversas com MARCIO FARIA tomou conhecimento sobre as 
tratativas da ODEBRECHT com ROMERO JUCÁ para viabilidade do PRS 72; QUE 
porém era de pleno conhecimento de todos que o Senador ROMERO JUCA agia em 
perfeito alinhamento com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE ainda comounham o 

núcleo duro do PMDB no Senado, além de ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS, 
os Senadores JADER BARBALHO e o Ex-Senador JOSÉ SARNEY; QUE não se 
recorda se as duas doações de RSS0.000,00 (cinquenta mil reais) citadas acima, foram 
doadas em espécie ou transferências bancárias para os candidatos, mas se 
~ompromete o depoente a fornecer informações complementares escritas, 
oosteriormente sobre tais fatos; QUE o depoente não conversou com os candidatos 
favorecidos com tais doações sobre a origem dos recursos e suas tratativas com 

' \/lARCIO FARIA; QUE acredita que tais pessoas citadas como lideranças no Senado, 
11ais específicamente núcleo duro PMDB no Senado, tenham recebidos recursos pela 
aprovação do PRS 72, no caso concreto ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS; 
QUE tal convicção decorre de conversas do depoente com executivos da 
::>DEBRECHT; QUE nilo sabe infon~tr sobre como os recursos chegaram até RENAM 
:ALHEIRO$ e ROMERO JUCÁ, bem CC;'lO não sabe dizer se MILTON LYRA teve 
alguma participação na movimentaçilo destes recursos, em beneficio dos dois 
Senadores; QUE também não sabe precisar o valor exato repassado para o PMDB 
3ela ODEBRECHT, mas acredita que os valores tenham superados RS6.000.000,00 
:seis milhões de reais), tendo em vista a importância do objeto tratado no PRS 72 para 
a ODEBRECHT; QUE não tem conhecimento se FERNANDO PIMENTEL ou GUIDO 

No dia 06 de abril de 2018, foi formalizado o Termo de Depoimento de CLÁUDIO 

MELO FILHO (fls. 399-400), ex-Diretor de Relações Institucionais do Grupo 

ODEBRECHT em Brasília, ocasião em que ratificou a solicitação de recursos 

feita pelo Senador ROMERO JUCÁ em reunião mantida para tratar do PRS nº 

72/201 O. Confira-se, a esse respeito, o trecho em questão: 
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para atuar na uIretona ae KeIaçoes InstttuctonaIs na nolding ODEBREC.:HT; QUE com 
relação aos fatos objeto de apuração neste Inquérito 4382-STF, esclarece que em : 
reunião mantida entre o depoente, CARLOS FADIGAS (presidente da BRASKEN) e o ' 
senador ROMERO JUCÁ, para tratar do PRS 72/2010, ao final da reunião, o senador 1 

ROMERO JUCA se dirigiu a CARLOS FADIGAS pedindo apolo dele para o processo • 
eleitoral que estava por vir, QUE nessa reunião só estavam o depoente, CARLOS , 
FADIGAS e o senador ROMERO JUCA; QUE questionado ao depoente quem seria a 
pessoa de PASCOAL, com possível escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, · 
2° andar, São Paulo/SP, respondeu que não conhece tal pessoa; QUE jamais tratou 
com o então ministro GUIOO MANTEGA sobre o PRS 72/2010 e nem sobre qualquer 
outro assunto; QUE com relação a reunião mantida entre o depoente e o então 
senador DELCIOIO AMARAL, esclarece que a reunião foi marcada por MARCIO 
FARIA (presidente da OOEBRECHT Engenharia Industrial) no Hotel Fasano em São 
Paulo, nos Jardins, acreditando que o senador estava hospedado neste hotel; QUE 
com relação ao repasse de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o senador 
ROMERO JUCA. esclarece que não levou os dados de programação dessa operação 
para o senador, acreditando que tenha sido JOSÉ OE CARVALHO(Fll.HO: QUE.após 1 

o repasse ae K~ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o senador ROMERC 
JUcA, não houve contato entre o depoente e o senador em que esse assunto tenhi 
sido retomado; QUE não sabe Informar o destino dado pelo senador ROMERO JUC.A 
aos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) repassados pelo grupo OOEBRECHT, 
contudo, esclarece que em reunião anterior, já mencionada neste lermo, o apoie 
financeiro seria para campanha eleitoral; QUE não sabe informar quem foram o~ 

. emissários da OOEBRECHT e do senador ROMERO JUCA para efetivar e 
recebimento dos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Nada mais disse e nem 
lhe foi perguntadO!al Encerrado o presente que, lido e achado conforme. assinam com 

No dia 11 de maio de 2018, foi formalizado o Termo de Depoimento do 

colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT (fl. 419-422), oportunidade em 

que referiu ter realizado reuniões com GUIDO MANTEGA para tratar do PRS nº 

72/2010, demonstradas por meio dos e-mails. Ressaltou que o interlocutor do 

Governo junto ao Congresso Nacional era o Senador ROMERO JUCA, bem 

como que CLAUDIO MELO FILHO era o principal interlocutor do Grupo 

ODEBRECHT junto ao senador. Veja-se: 
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firmado com o depoente; QUE questionado se manteve reunião com GUIO<!> 

MANTEGA para tratar a respetto do Projeto de Resoluçpo do Senado (PRS) ~-

72/201 O, que estabeleceu limites à capacidade dos estados de conceder incentivos 

fiscais aos produtos importados, respondeu que teve alguns encontros com GUIO~ 

MANTEGA onde se tratou desse tema, na sua grande parte juntamente com outros 

empresários; QUE não se recorda de ter tido um encontro especifico para tratar deste 

tema com GUIOO MANTEGA; QUE os e-mails apresentados à Procuradoria Geral da 

República no âmbito de sua colaboração, em petição protocolizada no dia 07/05/2018, 

e também apresentados nesta oportunidade, por meio de petição de seus advogados, 

podem esclarecer a questão; QUE indagado se o Senador ROMERO JUCA foi 

72/2010, e se ROMERO JUCA seria o interlocutor do governo no Senado Federal para 

tratar desse assunto. respondeu que sim. Que o próprio GUIDO MANTEGA informou 

isso ao depoente, em um encontro que teve com GUIDO MANTEGA em um evento : 

realizado pela Revista Isto É, em São Paulo/SP, em dezembro de 2011; QUE pelo qlf '. 

se recorda, ROMERO JUCA foi o principal interlocutor do tema junto ao Congres~ i 

Nacional, fazendo a ponte com o governo; QUE os e-mails apresentados à 

Procuradoria Geral da República em petição protocolizada no dia 07/05/2018 ~ 
juntados nesta oportunidade também esclarecem bem esse ponto; QUE o depoen~ 

não se recorda de ter tido reunião com ROMERO JUCA para tratar desse tema do 
; 

PRS 72/2010; QUE o principal interlocutor do Grupo OOEBRECHT junto a ROMERO 
1, 1 

JUCA era CLAUOIO MELO FILHO; QUE no caso em questão, sobre o PRS 72/2010, b : . '· 

1283 

O colaborador explicou que a BRASKEM era a principal empresa do Grupo 

ODEBRECHT interessada na aprovação do PRS nº 72/2010. Disse que os 

executivos de maior relevância na empresa eram CARLOS FADIGAS, 

MAURÍCIO FERRO ou MARCELO L YRA. Afirmou que CLAUDIO MELO FILHO 

assumiu compromissos financeiros em nome da empresa com o Senador 

ROMERO JUCÁ nesse contexto. Confira-se: 
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JUCA era CLAUÔIO MELO FILHO; QUE no caso em questão, sobre o PRS 7212010, h 
empresa intereJada e que cuidava das tratativas era a BRASKEM e não a construto~ 

OOEBRECHT; QUE pode ter sido que a construtora tenha feito doações relacionadJs 
1 . I 

· ao tema, mas se ocorreu foi a pedido da BRASKEM, que era a empresa qull 

1284 

.:oordenava o p}esente assunto; QUE Isso também ocorria em outros casos, pJ, 

exemplo, coordeÀados peta construtora, mas a doação final poderia eventualmente sJ, 

· feita pela BRASkEM, a pedido da construtora. Nessa hipótese, a construtora é qub 

leria conhecimeMo de todo o assunto ou tratativa e a BRASKEM seria a me~ 

executora da doação, exatamente o oposto do que deve ter ocorrido neste caso d~ 

PRS 7212010; QUE os ,principais executivos da BRASKEM envolvidos no tema era~. ; 
! . 1 . 

pelo que se recora, CARLOS FADIGAS, llder empresarial da BRASKEM; MAURICl<!l ; 

FERRO, Diretor Juridico da BRASKEM; e MARCELO L YRA, responsável por relaçeJ · 

institucionais da éRASKEM; QUE ressalta que os e-mails apresentados à Procuradoril 

Geral da República em petição protocolizada no dia 07/0512018 e juntados nest!i 

oportunidade ta~bém detalham melhor esta questão; QUE nao se recorda d! 

participação do denador OELCIOIO 00 AMARAL na aprovação PRS n. 72/2010, mal 
J 1 

' eventualmente algum dos e-mails apresentados podem esclarecer essa questão; QUE ~ 
questionado qual a participação de FERNANDO PIMENTEL, então Ministro dÁ : 

DesenvoMmento! Indústria e Comércio Exterior, na aprovação do PRS n. 121201{ ' 

respondeu que '.t-t:KNANUU l"IMt:N I t:L e üUIUU MAN I t:üA eram, pelo que se 

recorda, os prinbpais interlocutores do Governo Federal junto aos empresários nes~ 

tema; QUE não ~e recorda de que tenha havido qualquer illcito na tratativa deste terrla ' 
' . . . 1 

· lunto a GUIDO IMANTEGA ou FERNANDO PIMENTEL; QUE questionado se tem 

. conhecimento qúe ROMERO JUCÁ. em reunião mantida com CARLOS FADIGAJ, 

pediu apoio à , BRASKEM, respondeu que CLAUDIO MELO FILHO assumiu 

compromissos junto a ROMERO JUCÁ pelo apoio neste tema; QUE não se recorda · 

::omo chegou a l?mar conhecimento disso e nem qual data is.so se deu; QUE não sat ' 

também que tipo de compromisso seria esse que CLAUDIO teria assumido junto r 
ROMERO JUcA! QUE não sabe dizer se seria um compromisso Ilegal, de pagament/: 
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No dia 25 de abril de 2018, foi formalizado o Termo de Declarações de GUIDO 

MANTEGA (fls. 433-436). Explicou que o objetivo do Projeto de Resolução do 

Senado nº 72/201 O era coibir a "Guerra dos Portos" mediante o estabelecimento 

de limites aso Estados na concessão de incentivos fiscais em produtos 

importados. Disse que inobstante não ter sido possível zerar a alíquota de ICMS 

interestadual, se conseguiu reduzir para 4%. Confira-se: 

QUE o Projeto de Resolução do Senado (PRS) n. 7.2/201 O, que estabeleceu limites à 
capacidade dos estados de conceder incentivos fJScais aos produtos irrv:,o~ém! : 

' • 1 

! ~nhecido como "guerra dos portos", tratou de coibir a prática dC>!i E~ladb~ qa ·-

1 federação de darem subsldios a importadores, para que utilizassem os portos de sef 

1! Estados; QUE. es. sa atitude de alguns Governadores faz parte da guerra fiscal e. xistente 
' 1 

11 

no pais, entre ::i5 Estados membros, na busca de atração investimentos; QUE lª 
; proposta inicial <la resolução do Senado era reduzir a atiquota de ICMS interestadu~I 

' 
para importação.para zero. Que se tratava de interesse do Governo brasileiro e todo1o 

empresariado brasileiro. Ao fim, não se conseguiu a diminuição para zero e a alíquola 

foi diminulda para 4%; QUE em razão da importância do tema, a FIESP articulou foJe 

campanha a favor da aprovação da resolução. Dessa forma, como Ministro Ja 

Fazenda. certamente o declarante oarticioou de várias reuniões sobre o tema. aJe 

GUIDO MANTEGA disse ainda conhecer MARCELO ODEBBRECHT, bem como 

que já se reuniu com ele por diversas vezes para discutir assuntos econômicos, 

seja em eventos públicos, como em fóruns econômicos, bem como em reuniões 

privadas entre os anos de 2008 e 2012. Observe-se o trecho que interessa: 
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l empresários, com a FIESP, com a CNI e com grandes empresários brasileiros; QUf 

conheceu MARCELO OOEBRECHT por volta do ano de 2008. Como Presidente da 
1 

ODEBRECHT, MARCELO participava de diversos fóruns, como o Instituto de 

Economia do Desenvolvimento - IED; QUE o declarante almoçava umas três ou quatrh 
1 

vezes por ano com representantes desse instituto e MARCELO ODEBRECHT 

nonnalmente estava presente; QUE além disso, provavelmente o declarante sk 

encontrava com MARCELO em reuniões com empresários e premiações privadai. 

Que também se reuniu, uma vez ou outra, com MARCELO OOEBRECHET e~ 

reuniões privadas, para discutir a economia do Pais; QUE essas reuniões, em geral. 

eram a pedido de MARCELO ODEBRECHET. Pelo aue se recorda. h~dual 

reuniões privadas com MARCELO em 2008. Que houve mais umas duas ou três 

reuniões privadas com ele em 2009. Que no ano de 2010, houve aproximadamente 

quatro reuniões com MARCELO ODEBRECHET, não se recordando ao certo lº 
número de reuniões privadas com ele neste ano; QUE no ano de 2012, foi lançado um 

programa grande de concessões pelo Governo brasileiro. Que havia a Intenção de qlie 

os empresários ,todos participassem. Que por conta disso, o declarante conversou 

mais vezes com MARCELO OOEBRECHET naquele ano, assim como com outr6s 

empresários do setor de construção; QUE nunca teve relação de amizade cohi 
1 

MARCELO OOEBRECHT. Que a relação com ele era estritamente profissional; QUE 

como disse, o conheceu por volta de 2008, por conta desses interesses profissional, 

mas não se recorda exatamente qual foi a primeira vez em que conversou com et; 
' 

O senhor GUIDO MANTEGA, ao ser questionado sobre a pessoa do Senador 

ROMERO JUCÁ, disse que era líder do governo no Senado, de forma que cabia 

ao parlamentar dar encaminhamento aos projetos de importância para o 

governo. Afirmou que esteve com o Senador ROMERO JUCÁ para tratar do 

Projeto de Resolução do Senado nº 72/2010. Confira-se: 
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o Senador ROMERO JUCA era o então líder do governo no senado, indicado pela 
1 ' 

Ministra das Relações Institucionais (IDELI SALVATI) e pelo Presidente da Repúblitji; 

QUE como llder do Governo no Senado, cabia a ROMERO JUCA encaminhar ls 

questões no Senado de import!incia do governo; QUE não se recorda se manteJe 

reunião com o Senador ROMERO JUCA para tratar do PRS n. 72/2010; QUE \a 

articulação politica do Ministério da Fazenda junto ao Congresso normalmente eta 

' função do Secretário Executivo e do Secretário Adjunto do Ministério. Que o declarante 

' normalmente não atuava diretamente na intertocução com os partamentares; QUE nl!o 

No dia 03 de agosto de 2018, foi formalizado o Termo de Declarações de 

ROMERO JUCÁ FILHO. Afirmou que foi o autor do PRS nº 72/2010 e que 

apresentou o referido projeto a pedido do Ministro da Fazenda GUIDO 

MANTEGA em razão da sua função de líder do Governo do Senador Federal. 

Disse recordar de ter participado de reunião com CLAUDIO MELO em seu 

gabinete para tratar do PRS 72/201 O. Reconheceu que tinha um contato próximo 

com CLÁUDIO MELO porque ele transitava pelo Congresso Nacional. Afirmou 

não se recordar da realização de reunião com CARLOS FADIGAS da 

BRASKEM. Confira-se: 

Engenharia Econômica; QUE foi o autor do PRS nº 072/2010, eis que havia uma uma 
guerra fiscal entre os estados dando vantagens para a importação para estados com 
portos; QUE tal situação era mais grave nos estados de Santa Catarina e do Espírito 
Santo; QUE foi chamado pelo Governo Federal no ano de 2010, na pessoa do então 
Ministro da Fazenda, GUIDO MANTEGA, o qual enviou uma minuta do Projeto de 
Resolução ao Declarante para que fosse apresentado ao Senado Federal com o 
objetivo de extinguir os incentivos ficais; QUE o PRS foi apresentado no final do ano 
de 2010; QUE acrescenta que o PRS 72/2010 só foi apresentado pelo Declarante por 
que se tratava de um pedido do Governo e desempenhava, na época, a função de 
líder do Governo no Senado Federal; QUE na tramitação do PRS 72/2010 e na 
condição de líder do Governo. recebeu representantes de vários setores, favoráveis e 
contrários a aprovação do PRS 72/2010, dentre eles, ABQUIM, CNI, FIESP, Governos 
do RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS, ESPIRITO SANTO e SANTA CATARINA; QUE 
se recorda de ter participado de reunião com CLAUDIO MELO em seu gabinete, 
reunião solicitada pela CNI, para tratar do PRS 72/2010, não se recordando a data 
exata; QUE acrescenta que tinha um contato mais próximo com CLAUDIO MELO eis 
que freqüentemente transitava pelo Congresso Nacional; QUE não se recorda de ter 
participado de qualquer reunião com CARLOS JOSÉ FADIGAS, ex-presidente da 
AQA~Kl=M· 0111= t::::a, n11Pc:t::in tiA n=~,ni~tt::1r n11p, rlP.htn11 ciP. ~r t~ do t\overno no 

57 

1287 



•''" 
' 

' 

" 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇOS DE INQUÉRITOS (SINQ/CGRC/DICOR) 

O senhor ROMERO JUCÁ disse ainda que o projeto foi aprovado com alterações 

no ano de 2012, quando não era mais líder do Governo. Reconheceu ter sido 

favorável ao projeto por entender que a "Guerra dos Portos" era danosa ao país. 

Negou o recebimento de vantagens indevidas no montante de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) para aprovação do Projeto de Resolução do Senado nº 

72/201 O. Observe-se o trecho específico: 

. Senado Federal no dia 12/03/2012, sendo que o PRS 72/2010 foi votado e aprovado 
em 24/04/2012, acrescentando ainda que o texto aprovado não foi o que o Declarante , 
apresentou e não participou de reuniões para tratar das modificações feitas no texto · 

' original; QUE mesmo não sendo lider do Governo na época da votação, foi favorável à · 
aprovação do PRS por que a "guerra dos portos" era danosa para o pais; QUE 
acrescenta que sua relação com CLAUDIO MELO era estritamente profissional; QUE 
questionado a respeito da suposta solicitação de apoio financeiro feita pelo Declarante 
aos executivos do GRUPO ODEBRECHT, respondeu que há inconsistências nos 
depoimentos de CLAUOJO MELO e de CARLOS FADIGAS, eis que o primeiro relatou 
que a solicitação se deu após a aprovação do PRS 72/2010 e CARLOS FADIGAS · 
declarou que a solicitação se deu em março/2012, antes da aprovação do PRS: QUE · 
faz questão de registrar que não conhecia CARLOS FADIGAS e não teria sentido fazer 

. qualquer solicitação a ele de apoio financeiro para campanha política; QUE não 
· solicitou qualquer apoio financeiro aos executivos da ODEBRECHT em razão da 

atuação do Declarante na aprovação do PRS 7212010; QUE não procedem as 
declarações dos colaboradores de que o Declarante recebeu a quantia de RS 4 
milhões em esoécie em decorrência da aorovacão do PRS 72/2010: QUE não tem 

No dia 09 de novembro de 2018, foi formalizado o Termo de Declarações de 

CLÁUDIO MELO FILHO (fls. 506-508), oportunidade na qual prestou 

esclarecimentos sobre aprovação PRS nº 72/2010, bem como sobre o Relatório 

de Análise nº 041/2018-SPPEA. Disse que o único parlamentar que lhe solicitou 

a si o pagamento de valores indevidos no contexto da aprovação PRS nº 72/201 O 

foi o Senador ROMERO JUCÁ. Disse que não foi solicitado um valor específico 

e que coube ao parlamentar definir os Senadores com os quais o montante seria 

distribuído. Ao ser questionado sobre planilha contendo pagamentos no valor de 

R$ 8.000.000.00 com referência ao programa VERBA-PORTOS esclareceu que 

o pagamento de R$ 3.000.000,00 a pessoa do codinome "LIDERANÇA" foi 

direcionado ao Senador ROMERO JUCÁ e que o pagamento de R$ 
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1.000.000,00 a pessoa de codinome "JUSTIÇA" foi direcionado ao Senador 

RENAN CALHEIROS, uma vez que os registros identificados junto ao Setor de 

Operações Estruturadas indicavam que esse era o codinome do parlamentar. 

Afirmou que esteve com o Senador RENAN CALHEIROS juntamente com 

CARLOS FADIGAS para tratar da aprovação do PRS nº 72/201 O. Confira-se: 

declarante a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE vem prestar esclarecimentos acerca , 

da aprovação do Projeto de Resolução do Senado - PRS nº 72/2010, efetivamente 

concretizado na Resolução do Senado Federal nº 13/2012, bem como sobre o Relatóric 

de Anãlise nº 041/2018 - SPPEA; QUE entre os parlamentares com os quais e 

declarante tratou a respeito da aprovação da resolução, o único que solicitou contribuiçãc 

de campanha como contrapartida foi o Senador ROMERO JUCÁ; QUE não foi soliciladc i 
um valor especifico; QUE ficava a cargo do Senador ROMERO JUCA a definição da · 

distribuição dos recursos; QUE o declarante não se recorda de ter havido a indicaçãc 

específica de outros parlamentares para o recebimento dos recursos; QUE questionadc . 

· a respeito da planilha FDD019564600 extraída do MYWEBDAYB, contendo referência 

ao programa "VERBA-PORTOS" e pagamentos no valor de R$ 8.000.000,00 (oitc 

milhões de reais) passa a fazer os seguintes esclarecimentos: QUE tendo em vista que 

as tratativas de solicitação de pagamento foram mantidas com o Senador ROMERC 

JUCA. líder histórico do Governo, e que existe na planilha o pagamento de RS '· 

3.000.000,0 (três milhões de reais) para a pessoa de codinome LIDERANÇA, acredita ' 

· que possivelmente este codinome se refirl\ ao Senador RO~ERO JU/:;1i.; QUE err · 

0e1açao ao pagamento oe R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a pessba de 

::odinome CAMPARI, o declarante acredita que se refira a GIM ARGELO, tendo em vista 

~ue em 201 O este era o codinome que foi indicado para ele; QUE o declarante se recorda , 

de ter estado com GIM ARGELO, juntamente com CARLOS FADIGAS, à época em que 

ele era vice-Líder do Governo para tratar especificamente da aprovação da resolução; 

QUE em relação ao pagamento de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais) a pessoa do 

::odinome JUSTIÇA, o declarante acredita que tenha sido dirigido ao Senador RENAN 1 

' 

CALHEIROS, tendo em vista que os registros identificados junto ao Setor de Operações ! 

, Estruturadas indicavam que esse era o codinome do Senador RENAN CALHEIROS: 

)UE o declarante se recorda de ter estado com o Senador RENAN CALHEIROS, 

untamente com CARLOS FADIGAS para tratar especificamente da aprovação da : , 

·esolução; QUE em relação ao pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões) para a 
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No tocante à operacionalização do pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) ao Senador RENAN CALHEIROS, por meio da conta "BOTOX" junto 

ao TRENDBANK, foram realizados os Termos de Declarações de ADOLPHO 

JULIO DA SILVA MELLO NETO (codinome "BOTOX"), acionista majoritário do 

TRENDBANK (fls. 688-690), ASCENDINO MADUREIRA GARCIA (codinome 

"BAMBI"), ex-diretor do TRENDBANK até 2010 (fls. 684-687) e ROSANGELA 

BENETTON GRIMALDI (codinome "MARAVILHA"), secretária (fls. 707-708). 

O senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO (codinome "BOTOX") 

afirmou que o Grupo ODEBRECHT manteve conta junto ao TRENKBANK. Disse 

que o Diretor Geral ASCENDINO e a diretora ROSANGELA exerciam o controle 

da conta da ODEBRECHT. Explicou que a pedido da ODEBRECHT foram 

instalados dois terminais de comunicação cliente-banco no TRENDBANK, um 

para ASCENDINO (codinome BAMBI) e outro para ROSANGELA (codinome 

MARAVILHA). Explicou que esses terminais consistiam no sistema DROUSYS 

da ODEBRECHT (fls. 688-690): 

clientes; QUE em virtude de ASCENDINO Já ter trabalhado com a ODEBRECHT â , 

época em que atuava no Banco Garantia, usou da sua relaçao com o executivo LUIZ 

SOARES com o objetivo de prospectar a ODEBRECHT como cliente; QUE 

ASCENDINO somente teve sucesso na prospecção da ODEBRECHT no ano de 2007; 

QUE foi aberta uma conta da ODEBRECHT PORTUGAL no TREND BANK; QUE o 

objetivo da ODEBRECHT Portugal era realizar pagamento de tomec;edores no exterior: 

QUE em virtude disso a movimentaçao existente na ,conta era, basicamente. de 

depósitos e saques; QUE o TREND BANK recebia cerca de 1 a 1,5 por cento para 

cada transação que era realizada; QUE o objetivo do TREND BANK. na verdade. era 

de ter uma relação comercial mais ampla com a ODEBRECHT e não somente uma 

conta para movimentação; QUE depois de muito esforço o TREND BANK conseguiu 

captar um investimento de SONOS no valor aproximado de dois milhões de euros. o 

que não foi suficiente para atender as expectativas criadas; QUE o Declarante se 

recorda de ter sido apresentado aos executivos da ODEBRECHT LUIZ SOARES e 

FERNANDO MIGLIACCIO, por ocasião de visitas realizadas por eles a ASCENDINO; 

QUE o Declarante nunca desenvolveu nenhum Opo de relação pessoal com os 

executivos; QUE nunca manteve í,gações com executivos da ODEBRECHT e que 
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nunca esteve na seoe daquela empresa; QUE o Declarante se recorda que os 

executivas da ODEBRECHT sollcttaram a ASCENDINO a indicaçao de um escritório 

de advocacia Internacional para assessorá~os na abertura de uma nova empresa a 

qual também manteria conta no TREND BANK; QUE algum tempo depois foi criada a 

empresa BALMER e aberta a conta da empresa no TREND BANK: QUE ROSANGELA 

era diretora do TREND BANK e possula como principal (unçao exercer o controle 

cotidiano das contas; QUE após a lnstituiç!lo da conta da ODEBRECHT no TREND 

BANK o Senhor ASCENDINO se distanciou do dia-a-dia das movimentações passando 

lal atribuição para a Senhora ROSANGELA que tinha como funçao exatamente 

realizar a controle das principais contas do Banco; QUE a época da criação da conta a 

ODEBRECHT exigllll que fossem instalados terminais de comunicação direta 

:líente-banca alegJ;,~o como motivo a preservação da sigilo comercial. bem como. a 

rapidez de comunicação, em decorrencla disso foram instalados dois dispositivos, um 

para ASCENDINO e outro para ROSANGELA; QUE o Declarante imagina que os 

codinomes BAMBI e MARAVILHA serviam. justamente. para identificar esses terminais 

de comunicação; QUE no decorrer da Operação Lava Jato o Declarante tomou 

conhecimento de que esses terminais. na verdade. consistia no sistema drousys da 

ODEBRECHT; QUE em decorrencla da crise economica instalada no ano de 2008 n 

1291 

O senhor ASCENDINO MADUREIRA GARCIA (codinome "BAMBI"), ex-diretor 

geral do TRENDBANK, disse que foi um dos responsáveis por captar a 

ODEBRECHT como cliente do banco. Afirmou que a ODEBRECHT manteve 

uma conta na instituição financeira e que cabia a ele realizar o acompanhamento. 

Disse que a senhora ROSANGELA trabalhava no banco. Registrou que após 

2008 o seu chefe foi o senhor ADOLPHO MELLO. Afirmou que tomou 

conhecimento de que a ODEBRECHT utilizou o TRENDBANK para a realização 

de pagamentos indevidos após a divulgação das colaborações da ODEBRECHT 

(fls. 684-687). Confira-se o trecho: 
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TREND BANK LIMITED sediado ,nas ilhas Saint Vincent & Granadlnes: QUE no 

processo de busca de novos clientes para o TREND BANK o Declarante procurou o 

Senhor LUIZ SOARES executivo da área financeira da ODEBRECHT com o objetivo 

de oferecer produtos de crédito para a ODEBRECHT e as empresas do grupo; QUE o 

Oeclarante conheceu o Senhor LUIZ SOARES a época em que trabalhou no Banco 

Garantia quando a ODEBRECHT era ctiente daquela Instituição financeira: QUE o 

Declarante e WALTER se reuniram com LUIZ SOARES, e HILBERTO SILVA com o 

objetivo de prospectar a ODEBRECHT como cliente: QUE algum tempo depois o 

Senhor LUIZ SOARES retornou o contato e procurou o Declarante e WALTER e 

eXplicou que os produtos oferecidos pelo TREND BANK estavam em aMlise e 

ressaltou que neste primeiro momento precisariam realizar a abertura de uma conta 

para a reallzação de pagamentos de fornecedores no elCterlor; QUE os executivos 

explicaram que a construtora CNO ém Portugal tinha a necessidade de realizar 

,pagamentos de fornecedores: QUE a conta foi aberta na sede do TREND BANK em 

'Saint Vrcent & Granadines: QUE a OOEBRECTH par melo do executivo LUIZ 

SOARES encaminhava as soítcitações de pagamentos Juntamente com a 

documentação comprobat6r1a acerca dos prestadores de serviços para o escritório de 

representação do TREND BANK no Brasil o qual era responsável por em seguida 

encaminhar para a sede do TREND BANK em Saint Vicent; QUE a análise a respeito 

da possibilidade da realização dos pagamentos era realiZada pelo TREND BANK em 

Saint Vicent (compliance e black list): QUE no inicio da relação mantida pela ; ., 

ODEBRECHT com o TREND SANK o Declarante realizava o acompanhamento das 

demandas da ODEBRECHT Junto ao TRENO BANK em Saint Vicent a fim de verificar 

se tudo estava ocorrendo sem pendências: QUE num segundo momento as tratativas 

com a ODEBRECHT se tomaram comuns dentro do flulCO da empresa sem a 

necessidade da participação do Déctarante e/ou de WALTER de modo que somente 

excepcionalmente quando havia algum problema que o Declarante era acionado para 

dar uma solução: QUE o Declarante conheceu a ·pessoa de ROSANGEI.A 1-

BENETTON GRIMALDI durante o perfodo em que trabalhou no TREND BANK: QUE 

ROSANGELA já era uma funcionária antiga da FACTORING TREND BANK e 

trabalhava na área de liquidações: QUE durante todo o período em que o Declarante 

esteve Junto ao TREND BANK a ODEBRECHT manteve um relacionamento bancário: 

1282 
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Carta de Representação do TREND BANK LIMITED ao Banco Central do Brasil; QUE 

o TREND BANK em Saint Vicent & Granadinas foi encerrado no final do ano de 201( 

em decorrência da crise que se instalou entre 2008 e 2009; QUE a FACTORINC: 

permaneceu em funcionamento; QUE o Declarante nunca trabalhou na FACTORING 

QUE o Declarante conheceu o senhor ADOLPHO MELLO, dono do banco nãc 

mantendo relação de amizade com o mesmo; QUE o Declarante teve como chefe e . 

Senhor WALTER MACIEL até o ano de 2008; QUE depois disso o Senhor ADOLPHC : 

MELLO passou a ser o chefe do Declarante; QUE o Declarante informa que err : 

nenhum momento os executivos da ODEBRECHT referiram que a conta aberta nc 

TREND BANK era utilizada para realização de pagamentos não contabilizados nc 

exterior; QUE grande parte dos pagamentos eram realizados para empresas e erarr 

.acompanhados da documentação referente ao serviço. a fim de justificá-lo; QUE e 

Declarante somente veio a tomar conhecimento a respeito da realização de ' 

pagamentos indevidos por meio da conta no TREND BANK após a pubr.cidade do~ · 

acordos de colaboração da ODEBRECHT; QUE questionado sobre a pessoa de 

A senhora ROSANGELA BENETTON GRIMALDI (codinome "MARAVILHA"), 

funcionária no TRENDBAK, afirmou que era secretária de ADOLPHO MELLO e 

que trabalhou na empresa até dezembro de 2013. Referiu que ASCENDINO era 

diretor do TRENDBANK e trouxe a conta da ODEBRECHT existente no BANCO 

GARANTIA para o TRENDBANK. Deixou claro que o único cliente grande do 

banco era a ODEBRECHT. Disse que as movimentações da conta eram 

operadas por ASCENDINO em um laptop e, em virtude da grande quantidade de 

viagens dele, foi preciso um outro computador para servir de backup, o qual era 

operado por si. Explicou que "MARAVILHA" era o codinome do seu /aptop e 

"CRIADOR" era o codinome do laptop de ASCENDINO. Revelou que 

ASCENDINO lhe confidenciou que a ODEBRECHT tinha movimentações 

confidenciais no banco e que ninguém poderia saber. Explicou que o sistema 

DROUYSIS da ODEBRECHT tinha um chat para o envio de mensagens, além 

de um e-mail para o envio dos extratos de movimentações. Disse que 

ASCENDINO deixou o banco quando ele foi formalmente fechado no ano de 

2010. Esclareceu que o banco funcionou até o primeiro semestre de 2014, 
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período em que foi utilizado o seu /aptop para a realização das operações. 

Afirmou que mesmo após a liquidação do TRENDBANK em 2010, a 

ODEBRECHT continuou operando a realização de pagamentos com o auxílio do 

banco (fls. 707-708). Confira-se: 

t:Ml'l'Ct:tNUIMt:N, u:s, renao ncaao ,a me 2uo1; oui: ,por 11m tra0a1nou com 
AOOLPHO no TRENO BANK SA BANCO OE FORMENTO, tendo permanecido 
formalmente até 03 de dezembro de 2013; QUE durante o periodo que trabalhou no 
TRENO BANK a atividade da declarante sempre foi de secretariar e assessorar 1 
AOOLPHO MELO em sua vida pessoal e profrssional; QUE durante o perlodo em que 1 

• 

trabalhou no TREND ,BANK. a dedarante realizou o encaminhamento de e-mans e fax 
tanto para a ODEBRECHT como para a sede do banco em SAINT VINCENT., a pedido 
de AOOLPHO; QUE a declarante se recorda que ASCENDINO, diretor do TREND 
BANK, trouxe a conta da ODEBRECHT do BANCO GARANTIA para o TREND BANK: ' ' 
QUE pelo que e declarante tem conhecimento o üníco cliente grande do TREND BANK : 
era a OOEBRECHT; QUE ASCENOINO operava um laptop para a realização das , 
operações da OOEBRECHT: QUE em virtude de ASCENDINO viajar multo para a 
realização de visitas a clientes, foi preciso que o TRENO BANK tiversse um outro . · 
laptop para servir como back up; QUE a ODEBRECHT providenciou um segundo 
laptop para a reaíização das operações na ausência de ASCENDIMENTO; QUE este 
outro laotoo foi ooerado oela declarante: OUE os e.,,.,.~rtivn,; "" onFRRFr.MT "" 

-
- ---~--ª•------~---

sennores r-ttcNANUO MJGUACCIO e LUIZ EDUARDO faziam contato com a 
declarante por meio do sistema OROUSYS, o qual era acessado por meio deste 
laptop; QUE MARAVILHA era o condinome do taptop utilizado pela declarante; QUE o 
laptop utilizado por ASCENOINO tinha o condimento de "CRIADOR•; QUE 
ASCENOINO falou para a declarante que a OOEBRECHT tinha movimentações 
confidenciais no banco, de forma que outras pessoas não podiam saber e por isso era 
preciso que somente pessoas determinadas tivessem acesso: QUE o sistema 
DROUSYS tenha um chat. por meio do qual era enviadas mensagens. e tinha ainda 
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um e-man, que era lltntzaao para o encam1nnamento de extratos; QUE o funcion.lrfo do 
TRED BANK chamado PAULO AFONSO utlírzava o laptop com o sls1ema OROUSYS 
quando a declarante não estava no escritório; QUE acredita que o sobrenome de 
PAULO AFONSO seja RODRIGUES; QUE PAULO AFONSO trabalha com AOOLPHO 
até hoje; QUE o laptop que era utiftzado pela declarante ficava atrás da sua mesa e 
somente era utilizado quando ASCENDTNO não estava no escritório; QUE a declarante 
somente atendia as chamadas recebidas vía o sistema DROUSYS, não operando o 
laptop durante a sua rotina diária; QUE a declarante se recorda de ter visto ,os 
executivos da ODEBRECHT, os senhores FERNANDO MIGUACCIO e LUIZ 
EDUARDO duas ou três vezes no TRENO BANK; QUE o contato dos executivos da 
OOEBRECHT era com o senhor ASCENDINO, e em menor mendida com AOOLPHO; 
QUE após o TREND BANK ter fechado em 2010, o senhor ASCENOINO deixou o 
banco; QUE a declarante não sabe dizer se a ODEBRECHT buscou o laptop operado 
por ASCENDINO, mas pode afirmar que depois da salda de ASCENDINO o laptop de 
codinome CRIADOR não ficou mais no escritório; QUE o lap1op operado pela 
declarante permaneceu no escritório possivelmente até o primeiro semestre de 2014; 
QUE o TREND BANK continuou operando para ODEBRECHT depois da saida do 
ASCENDINO, tendo realizado operações possivelmente até o primeiro semestre de 
2014; QUE na liquidação do banco a ODEBRECHT ficou devendo para o TREND 

BANK; QUE a declarante tomou conhecimento por meio de ADOLPHO da realização 
de um reunião com FERNANDO MIGLICCIO em que teria sido acertado que o TREND 
BANK continuaria a operar para a ODEBRECHT até que a divida da empresa com o 
TREND BANK fosse paga; QUE a declarante nega que tenha exercido qualquer 
função de gerenciamento e conttole de contas; QUE conforme relatado as atividades 
da declarante consistiam em secrelaríar ADOLPHO MELO em sua vida pessoal e 
profisisonat QUE mesmo após a declarante ter sido demitida formalmente do TREND 
BANK, em dezembro de 2013, continuou indo ao escritório por alguns meses. com a 
freqOência de uma ou duas vezes por semana: QUE o lap10p de codinome 
MARAVILHA foi utilizado para a realização de operações até a declarante deixar 
efe11vamente o escritorío, primeiro semestre de 2014; QUE o declarante desconhece 
os codinomes BOTOX e BAMBI. Nada mais. Lido e achado conforme. assina com o.., ' 

No dia 05 de novembro de 2019, foi formalizado o Termo de Declarações à 

Distância de FÁBIO BRITO DE MATOS (fls. 878-879). Disse que entre 2012 e 

2017 trabalhou em empresas do senhor MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO. 

Referiu que trabalhou até 2015 como motorista na empresa "MEU AMIGO PET", 

razão social INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICOS/A, sediada na Rua 

Conselheiro João Alfredo, 102, Moca, São Paulo/SP. Destacou que quando 

MILTON L YRA ia para a cidade de São Paulo, era deslocado de suas funções 

para atendê-lo na função de motorista particular. Disse não se recordar do 
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recebimento de pacote ou mala, entregue por terceiros, e direcionado ao senhor 

MILTON L YRA, no dia 31 de maio de 2012. Confira-se- o trecho do depoimento 

nesse sentido: 

a ,respeito dos fatos peta Autoridade Policial, RESPONDEU: aue de 2012 a 2011 
1 . . . . • 

,nas empresas de MILTON OE OLIVEIRA L YRA FILHO; QUE trabalhava como 
motorista numa empresa denominada "MEU AMIGO PEr. r~zão social INTERNET 
Po:oL COMERCIO ELETRONICO S/A até 2015; QUE posterlorinente a razão social foi 

' o 1 alterada para ML GROUP PARTICIPAÇ ES S/A onde permaneceu alé 2017; QUE o 
1 t 

proprietário das empresas era MILTON L YRA, nao sabendo se havia outros sócios; 
Q~E a empresa estava situada na rua Conselheiro Joao A~redo, 102, Moca, São 
Paulo/SP; QUE a empresa mencionada funcionava em uln galpl!o onde eram 
dislrlbuldas mercadorias adquiridas através da internet, séndo tais mercadoria~ 
vinculadas a animais de estimaçao "pet shop" (ração, medlc!amentos, roupas, etc); 
OVE a função do declarante era fazer a distnbuiçao das merdadorias referidas; QUE ' l: normalmente cumpria as ordens do gerenle da empresa, as quando o senhor 
Mlt TON L YRA estava em São Paulo, o declarante era desl do para atendê-lo na 
f11n'r-.Ao d" motorista oartlcular: OUE era comum. ouando obrmanecla na cortaria. 

SUl)StitutnClo o ,porteiro, ollServar que a empresa receo,a no enoereço cnaoo 
coirespondênclas destinadas a empresa e eventualmente ao }enhor MILTON L YRA; 
QUE não recel)la correspondências ou mercadorias destinadas diretamente ao 
declarante em nome do proprietário da empresa, MILTON L YAA; QUE questionado se , 
teria recebido um pacote ou mala, entregue por terceiros, no dia 31 de maio de 2012 

i . N . i rd direcionado ao senhor MIL TO ,l YRA respondeu que não se reco a; QUE 
qubstionado, respondeu que não conhece CLAUOIO MELb ou CARLOS · JOSÊ 
FA'DtGAS, ambos da OOEBRE. CHT. ; QUE quando prestava!se.rviço diretamente ao 
sehhor Mil TON L YRA como motorista era comum levá-lo compromissos como 

1 . . 
hotéis, restaurantes e fornecer carona para pessoas de co tato do MILTON; QUE 
qubtlonado se presenciou o senhor Mil TON L YRA na compa~hia do senador RENAN 
CÂLHEIROS respondeu que não; QUE uma vez, quando esta*a fora de serviço e não 
na comoanhla de MILTON LYRA, viu o referido se9ador-em....._i.qn evento no Palácio do 
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Governo de São Paulo; QUE esclarece que na ocasião estava prestando ~ços 
extraordinários e eventuais de motorista, não querendo declinar p nome do séu cliente; 
QUE quando estava aguardando o seu cliente no estacionámento do Palácio do 
Governo viu o senador RENAN CALHEIROS; QUE quJstionado se teria o 
cumprimentado, respondeu que não, pois não o conheci~; QUE questionado, 
respondeu que não conhece JOSÉ LAELSON AMARALJPEREIRA, secretário 
parlamentar de RENAN CLAHEIROS; QUE desde 2017 não m .ntém qualquer contato 
com o seu ex chefe MILTON L YRA; QUE deixou as empresas (fe MILTON L YRA pois 
pretendia ter mais tempo para as suas atividades eclesiâstieás. pois trabalha~a na 
igreja como pastor; QUE atualmente encontra-se desempregado; QUE questionado se 
teria sido contactado recentemente por MILTON L YRA ou jpor algum advogado 
respondeu que não; QUE nunca recebeu valores através de tr.,nsferéncias bancárias 
ou em dinheiro destinados a MILTON L YRA ou a RENAN CALHEIROS; QUE nunca foí 
preso ou processado. Nada mais disse e nem lhe foi pefguntado,.,. Foi então 

1297 

No dia 05 de dezembro de 2019, foi formalizado o Termo de Declarações à 

Distância de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO (fls. 882-884). Disse que as 

atividades da empresa INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICOS/A foram 

iniciadas em 2009 e encerradas em 2016. Se recordou da pessoa de FÁBIO 

BRITO MATOS. Disse que ele trabalhou na empresa entre 2012 e 2016, 

exercendo a função de seu motorista particular, quando estava em São 

Paulo/SP. Reconheceu que no endereço Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, 

Mooca, São Paulo funcionavam várias empresas suas de modo concomitante. 

Disse conhecer e manter um relacionamento pessoal com o Senador RENAN 

CALHEIROS, desde que trabalhou na campanha do Senador JOÃO L YRA em 

Maceió/AL, no ano de 2002. Negou ser operador ou intermediário do Senador 

RENAN CALHEIROS. Disse que em sua agenda telefônica tinha o telefone do 

Senador RENAN CALHEIROS e de RENAN CALHEIROS FILHO. Confira-se a 

seguir o trecho das declarações nesse sentido: 
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·- - ~- ·-
QUE no ano de 2012 residia em Brastlia/DF, no endereço s·HIS a,-11);0NjU-NTO-Õs 
CASA 09, ~ exercia a função de empresário; QUE era sócio de várias empresas, as 
quais atllavam em ramos diversos, como desenvolvimento ·de softwares, 
comercialitação de produtos em geral, administração de cartões de benefícios e 
fidelidade; IQUE em relação à empresa INTERNET POOL COMÉRC1d ELETRÔNICO 
S/A suas atividades foram iniciadas em 2009, salvo engano, e enceriadas em 2016, 
aproxlmadàmente: QUE referida empresa atuava na área de vendas l,e1a internet de 
artigos par~ animais; QUE quanto á empresa ML GROUP PARTiqlPAÇôES S/A, 
esta foi criada para ser a holding das demais empresas em razão de planejamento 
tributário e; fiscal, por sugestão de seus advogados tributaristas, por !volta de 2014, 
salvo enga'10; QUE fora as empresas em nome do Declarante, não detjnha olllra fonte 
1de renda; QUE se recorda do motorista FÁBIO BRITO MATOS, o qual Uabalhou para o 
Oeclaranteina empresa INTERNET POOL, acreditando pelo período d~ 2012 a 2016; 
QUE FÁBIO prestava serviço de motorista particular do Declarante, quando o mesmo 
viajava a São Paulo, sendo disponibilizado pela empresa; QUE não1 se recorda se 
FÁBIO atendia pelo telefone 011 8540.8901; QUE também não se r~rda do e-mail 
de FÁBIO, los quais eram arquivados em sua agenda telefônica; QUE no endereço 
situado na !RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 102 • MÔOCA, SÃO PAULO/SP 
funcionaram várias empresas do Declarante concomitantemente, ct!ijas atividades 
eram complementares, as quais não se encontram mais em atividade econômica; 
QUE o Declarante conheceu o senador RENAN CALHEIROS em 2002, bm Maceió/AL, 
quando atuou na coordenação da campanha política do senador JOÃO tYRA, parente 
distante do Peclarante; QUE estabeleceu um relacionamento pessoal bom o senado!( · 
RENAN CALHEIROS, a partir de entao; QUE nunca trabalhou pficial ou l)!fo:; 

ofi~;lment~ para O senador RENA~ CALH-EIROS; QUE quest1onaao nega ser ' 

operador ou intermediério do senador RENAQNU;ALHE~~~:~o ª~;b~ebol s~~~:o:~ 
utilizado O e-mail milton@m1graup.com.br; ques I d 
realizadas através do e-mail citado de pessoa com objetivo de conta~r o :":e: 
RENAN CALHEIROS, respondeu que era o Oeclarant~ uma passo~: n;iu ento 
relacionada no meio empresarial e várias pessoas sabiam_ de seu re fCIOnam do 

essoa1 com aludido senador. sendo comum qu~ lhe sohcilassem 0 1 _con~to , 

! p ar1amentar. QUE na sua agenda telefônica detmha contatos da_ ret'~ência, :~ 1 

. :abinete parlamentar e do celular do senador RENAN CAJ~~t~E~~v::~L 
filho RENAN FILHO· QUE o Declarante não conheceu . ãb rda . 
PEREIRA, auxiliar p~r1amentar do senador. R;NAN CALHEIROS:,. que ~ b ~eci~~nte 
119 ter realstrado em sua aaenda telefônc,a LAl:RCIO RENAN , QU , . _ 

o senhor MILTON L YRA disse ainda que conheceu o executivo CLAUDIO MELO 

FILHO em eventos sociais, mas que nunca tratou com ele de assuntos 

relacionados ao Senador RENAN CALHEIROS. Disse não se recordar de onde 

estava no dia 31/05/2012. Disse que nunca recebeu valores destinados ao 
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Senador RENAN CALHEIROS e que não indicou a pessoa de FÁBIO DE 

MATOS para tanto. Veja-se: 

, conheceü CLÁUDIO MELO FILHO em eventos sociais em BrasmaroF; Q\Jt: em cena 
.,ortunldade quando CLÁUDIO MELO FILHO pretendeu vender a sJa casa, em 
'l'!'rasflla/DF, a esposa do Declarante visitou a casa, mas a negociação rlao avançou; 
QUE nunca tratou com CLÁUDIO MELO FILHO qualquer assunto re(acionado ao 
senador RENAN CALHEIROS; QUE não conhece a pessoa de CARLOS JOSÉ 
FADIGAS DE SOUZA FILHO; QUE questionado sobre o local onde se ehcontrava no 
dia 31/05/2012, respondeu que nao se recorda, mas se compromete I buscar esta 
Informação, se posslvel; QUE questionado, respondeu que nunca recebeu qualquer 
valor em espécie ou transferência bancária, ou mesmo pacotes oul malas sem , 
conhecimento do conteúdo destinados ao senador RENAN CALHEIROS; QUE 
também nega ter indicado o seu então motorista FÁBIO BRITO MATOS a receber 
qualquer valor em nome do parlamentar referido; QUE desconhecia até h ocasião de 
sua Intimação as tratativas no Senado Federal da uniformização do ICMS hnterestadual . 
através de Resolução na Intitulada "Guerra dos Portos"; QUE gostaria 4e esclarecer 
que nas empresas que funcionaram na RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 102 • , 
M6oca, em São Paulo/SP, trabalharam mais de 90 (noventa) funcionários; e que todas 
as empresas que lé funcionaram mantinham atividades licitas, Inclusive e INTERNET 

J:>OOL era a razão social de "MEU AMIGO PET", cuja empresa era lide~ nacional na ' 
anda de produtos para animais de estimação pela internet (remotamente). chegando · 
.a ter cinco lojas fisicas próprias e mais de dez lojas franqueadas em JSão Paulo e 
noutros Estados da Federação; QUE acrescenta ainda que as empresas que fazlam 
parte da ML GROUP chegaram a ter mals de 120 (cento e vinte) !funcionários, 
totalizando uma folha de pagamento e de beneflcios de mais de R$ 5.000.000,00 : 
(cinco mllhões de reais) anuais; QUE o Declarante responde á ação penal em · 
decorrência da OPERAÇÃO RIZOMA na 12• VF/DF, ocasião em que j;t,egou a se1 , 
,t..,..mtada sua orisão oreventlva. e oosterlor soltura. E nada mais disse ~ nem lhe foi · 

No dia 24 de novembro de 2020, foi formalizado o Termo de Declarações do 

Senador JOSÉ RENAN VASCONCELLOS CALHEIROS (fls. 1026-1027), que 

reconheceu conhecer e já ter estado com os executivos CLAUDIO MELO FILHO 

e CARLOS FADIGAS, entretanto disse não se recordar de ter se reunido com 

eles para tratar, especificadamente, da aprovação do Projeto de Resolução do 

Senador Federal, convertido na Resolução do Senador Federal nº 13/2012. 

Reconheceu que atuou na discussão no Projeto de Resolução do Senador 

Federal, entretanto negou ter recebido recursos indevidos no contexto da 

aprovação de referida resolução, bem como negou que o Senador ROMERO 
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JUCÁ representava seus interesses. Reconheceu que conhece o senhor 

MILTON LIRA, mas negou que ele represente seus interesses. Confira-se: 

1
. ~ o~i\~ do ~mdo~~~~ CA~EIR~~-;oi :~lizoda_-;; ~io ~ ,:~:oconf;~~:-nes~:.'lta, O Se~r RENA-.N CA~~EIR~S 
, dis:;c: cofftccrc terc:stndo cmalgwm1 oportmidlldcs comol'I cxccuthros CLAUDIO MELO FIU~O e CARLOS JOSÊ FADIGAS do 

Gnt)O ODEBRECHT. Mcndomumo se recnrdnrdc ter tratado comcles a respeito, cspcdftcnd:mrntc. d:1-:tpro\-nç·no do Pmj~to de: , 
: Rcsohçio 00 Semdor Federal, convertido m Re!>oluç;lo do Scnndor fcdc:ral rt' 13/2012 . .Disse q1r ntiriu m dt;;cw;:,ão 1W.l rrojcto de , 

Resolução do Semdot PC'dcm1. as5hneom, ttabaJhou cm diversos outros projetos. Negou ter recebido recursos frdevidos t11 comexto ; · 
da çro\'UÇilo de referida rcsoluÇào. n.,q,licouque o Projeto bc~r,cou diversas Ctl'Jll't'Sl3$ dn iooústria .f'l.'ttiorol, hrlusi\"c a BRASKEM 
Não se recordou da nhnÇlio do Scrodnr ROMF.RO JUCÁ m apon,ição do Projeto. Explicou que o Semdor ROMERO JUCÁ cni 
lider do Goverm m Sc-mdor Federo! e qi.r muttinm com ele um bon rebçOO. Negou qtr o Semdor ROMERO JUCÁ tenh.., , 
reJ,rcsertbdo irtcrescs ~ssonis ~eus. Mcrrionnu que colftccu o scflmr Mlt:rON URA por ocasi-.io de tmn Cllff1)3m't rcntb:odn cm : 
Al::lgoM do De-put!!do JOÃO URA oos nm1: 2000. Rderiu que- o .scnlxlrMll.TON LIRA mo l reprcsemtrte de se\E interesses. Dis!e i : 

que nneo teve negócioJ. ou eltl)T'C'SM com MILTON LIRA. Disse que MILTON llRA mneo foi '-CU opcrndor. Disse qtc a relnçAo ; 
mutid3 com MILTON LIRA mo era pró~im, e trm rrrimv thm objctiv1;1s político, em com.nn. Referiu tJll! e\-cr•udnrrt(l m'U'llt'\'c ! , 
nlgmnou owo contato tclefonico com ele. rms qtl! mo rili'a tm1 re~l\o pro~um. Referiu ql.lC mo corirce o senhlr FÁBIO BRITO 1 
.llfi MATOS, Destacou Qu.! ltlO conh!ce n CtJl'fCSa INTERNET POOLCOMÊRCto mJITRONICO SIA.Ahcrta a r,nl:wm a defesa. 1 

mo íot11m rcnJizOO:ls petgllf'J8$ pelo Ministério Ptihlico ou pela defeso, Oportuni;,;adn o pnlavm ao Scll!ldor Rl~NAN CAUll:IROS : 
rcsaltou a n..istê.ncia dt depoimerto de CLAUDIO MELO em outra im-estígaçio em qu: teria m:-nciorndo qu;: Mo te-ria d:ido apelido oo 1 

dccl.tmrtc e. qtr nunca mrtoucomcle a respcão de assuntos ilkilos. Ao fiml. disse ac~ditnr m mqtri\-anrnto do irquêrito. 1 

Vll.3 - REGISTROS DE ENTRADA NO SENADO FEDERAL 

Os autos foram instruídos com ofício resposta oriundo da Secretaria-Geral da 

Mesa do Senado Federal encaminhando as informações relativas a entrada e 

destino declarado dos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

CLÁUDIO MELO FILHO e JOSÉ DE CARVALHO FILHO (fls. 355-381). 

A partir dos dados apresentados foi possível se extrair que, entre os meses de 

maio e junho, período em que foram realizados os pagamentos aos 

parlamentares, o senhor CLÁUDIO MELO FILHO esteve 03 (três) vezes com o 

Senador ROMERO JUCÁ e 02 (duas) vezes com o Senador RENAN 

CALHEIROS. 

O Senador ROMERO JUCÁ encontrou-se com CLÁUDIO MELO em gabinete 

nos dias 14/05/2012, 30/05/2012 e 19/06/2012. Os pagamentos ao Senador 

ROMERO JUCÁ foram identificados nos dias 17/05, 24/05, 20/06, sendo de R$ 
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1.000.000,00 (um milhão) cada, totalizando R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais). 

O Senador RENAN CALHEIROS encontrou-se com CLÁUDIO MELO nos dias 

09 e 17 de maio de 2012. O pagamento ao Senador RENAN CALHEIROS no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ocorreu no dia 31 de maio, ou 

seja, alguns dias depois dos encontros de CLÁUDIO MELO com o Senador 

RENAN CALHEIROS. Confira-se os registros de entrada no Congresso 

Nacional: 

Cl.AUDJO MELO FILHO 185711D .... .. ANEXOI !t/511lit.!.2~ ··- ~ - i$_E 

Cl.AU010 MELO FILHO 1187619 SSP SA BLOCOB 1~âs:53PMl - , s7~ciá" ROMEAo JUCA-~ 
CLAUDIO MELO AUIO 1ISTil19 SSP 8A BLOCOB iw~i ~ ...... .- _.....,.,,,.,."." .. ~.-1 ............. --· 

!~IBOS 
CLAUDIO MELO FILHO 1867tl19 SSP SA CHAPELARIA 2'81Sf1212:28PM-f ..... 

~- ' 
ClAUOIO MELO FILHO 1887619 SSP •• BLOCOB 3Qt5/1if1:21AMI - ' . . .. . 1 

a.Al.1010 MELO FILHO 1867818 SSP eA BLOCOS 
... -

11AS/12 4:46 PM "'"'""' SENADOR CrRO NOGUEIRA 

"-"- "" Cl.AUDIO MELO FILHO 1867119 SSP BA • BLOCOB 1218112 5:31 PM SaM, SENADOR Oet.CIOIO DO AMARAL 

Cl.AUOIO MELO FILHO BLotoB 1915t121in-2 -"UÍ' -·---· 1867$19 SSP BA , ... .,. 1"sãiAooR-;:.. ··,.ur. 

Nos meses de maio e junho de 2012, ROMERO JUCÁ encontrou-se, em 

gabinete, com o executivo JOSÉ DE CARVALHO em três oportunidades, nos 

dias 24/051, 18/06 e 25/06. Os pagamentos ao Senador ROMERO JUCÁ foram 

identificados nos dias 17/05, 24/05, 20/06, sendo de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão) cada, totalizando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Veja-se o 

trecho dos registros de entrada que interessa: 

-··'-José DO CARVALHO FILHO -- SSP 8À .. SAlÃOAZUL 31511211:S&AM ....... AUOrtORtO 
- 1 

José: DO CARVALHO FllHO 000379980 SSP BA Bl.OC08 2'ilSl12 4 ..... PMf 

_,_ 
' ~---_.liC.: 

JOsé OE CARVALHO FrLHO 00<$3""80 SSP BA 81.0COB .:::•,;.,; .;=::..~, ..,,., {SOOOOR ;OMERº .,·ucAJ 
JOSI: DE CARVALHO FILHO OtM,379980 SSP BA BlOCOB 

. :-'....'."- ;-.:._ :...:·i - i !Í:ENAO,_ -;..,..M,_,.. JUCAI' 
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Vll.4 - PERÍCIA E ANÁLISE DOS SISTEMAS "DROUSYS" E "MYWEBDAYB" 

Os autos foram instruídos com o Laudo nº 1119/2019 - SETEC/SR/PF/PR 

materializando o encontro de registros relativos aos pagamentos realizadas pelo 

GRUPO ODEBRECHT no contexto do "PROGRAMA VERBA PORTOS" para as 

pessoas do ex-senador ROMERO JUCÁ, codinome "LIDERANÇA", no valor de 

R$ 3.000.000,00; do ex-senador GIM ARGELLO, codinome "CAMPARI", no 

valor de R$ 1.000.000,00; do Senador RENAN CALHEIROS, codinome 

"JUSTIÇA", no valor de R$ 1.000.000,00, e para Senador não identificado, 

codinome "GLUTÃO", no valor R$ 3.000.000,00, pagos entre maio e junho de 

2012, além dos registros de pagamento ao ex-senador DELCÍDIO DO AMARAL, 

codinome FERRARI, no valor de R$ 500.000,00, em agosto de 2012 (fls. 730-

747). 

Primeiramente, o Laudo pericial indicou ter identificado nos sistemas do GRUPO 

ODEBRECHT a existência de planilha contendo codinomes e o nome das 

pessoas às quais se referiam os codinomes. A partir do arquivo foi possível se 

identificar que o codinome "JUSTIÇA" se refere ao Senador RENAN 

CALHEIROS Veja-se: 

111.1. Codinomcs 

No material examinado, fui encontrado um arquivo denominado "Traduçílo-07-

l 7-08-17-54.xls"3. Trata-se de uma planilha, a qual contempla quatro abas de noires: BJ, JP, 

CMF e FR. Cada planilha, contida nas abas. contclll'la duas colunas: UJm denominada 

"CODlNOME'' e outra, "TRADUÇÃO'". Com;, os próprios nomes das colunas sugerem, ao 

lado de cada codinome consta a sua respectiva tradução, isto é, o que seria o nome real do 

detentor de cada alcunha. 

As abas BJ, JP, CMP e FR trnduzem, respectivamente, 208, 112, 33 e 9 

codinomcs. 

Na linha 32 da aba CMF, consta o codino1nc "JUSTIÇA" associado ao nome 

RENAN CALHEIROS. 
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Na sequência, o Laudo pericial identificou nos sistemas do GRUPO 

ODEBRECHT registros de ordens de pagamentos relacionadas ao Programa 

"Verba - Portos" no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) para a pessoa de codinome "LIDERANÇA", 

1.000.000,00 (um milhão de reais) para a pessoa de codinome "CAMPARI", 

1.000.000,00 (um milhão de reais) para a pessoa de codinome "JUSTIÇA", e 

3.000.000,00 (três milhões de reais) para a pessoa de codinome "GLUTÃO", 

entre maio de junho de 2012, os quais foram alocados no centro de custo/obra 

BRASKEM. Confiram-se as partes do laudo nesse sentido: 

rabeia 1: K.cgistros de ordens de pag;urentos rclaconados ao programa .. Verba - Portos" 

Codinome; requisição · 
CODINO:-E P.EQUISICAO ..., Moeda Total de ordem de pagamento 

8.000.000,00 
LIDERANÇA B.12.15 R$ ' . 1.00J.OOJ,00 
LIDERANÇA B.12.16 R$ 

~ 
1.00J.OOJ,00 

LIDERANÇA B.12.17 R$ ' 1.00J.OOJ,00 
CAM>ARI B.12.18 R$ 1.00J.OOJ,00 ··- -.l..lSTIÇA B.12.19 R$ 1.00J.OOJ,00 
Gl.JTÃO - . 

B.12.20 i R$ 
i 

3.00J.OOJ,00 

Ordem · Dados básicos 
"101/lM:NTO ~COO!NO--E OBRA REQUISICAO Dats Moeda Valor 

R$ 1 

313456 LICERAN;A BRASla:M 6.12.17 2012-05-20 R$ 1.00J.OOJ,00 1 

313457 JJSTIÇA BRASla:M 6.12.19 2012-05-31 R$ l.OOJ.OOJ,00 1 

313458 LICERAN;A BRASla:M 6.12.16 2012-05-24 R$ 1.00J.OOJ,00 1 

313459 LIDEPJW;A BPJ\Sla:M 6.12.15 2012-05-17 R$ 1.00J.OOJ,00 1 

313462 GJJTÃO BRASla:M 6.12.20 2012-05-09 R$ • 3.00J.OOJ,00 1 

313524 CAM>ARI BRASla:M 6.12.18 2012-05-10 R$ 1.00J.OOJ.00 1 

Em relação ao pagamento de 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a pessoa 

de codinome "JUSTIÇA", o Senador RENAN CALHEIROS, foi possível se 

identificar a execução de pagamento pelo GRUPO ODEBRECHT, por meio da 

conta BOTOX, com a senha "JUSTO", por intermédio de "DR. FÁBIO FONE 11-

85408901 ", na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, Moca, São Paulo/SP, no 

dia 31/05/2012 às 15hs. Veja-se o trecho do laudo a esse respeito: 
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IH.2.3 Codinome Justiça 

O registro de requisição de ordem de pagairento e execução de pagamento , 

8.12.19 possui 3134S7 como número de movimento. Esse registro fui locnli;mdo tanto m 

relatório FDD027S como m relatório FDD0320, eonfumx: Figuras 7 e 8. No relatório 

FDD027S - ordem de pagamento por senha. consta a informação que na data de 31/0S/2012 

fui pago o ,..,1:,, de RSI .000.000,00. As seguintes informações estavam no campo senha: "Justo 

- RUA COINSELHEIRO JOÃO AU'REDO, 102 - MOCA. DR. FÁBIO (FONE:11-

8S408901) AS ISHs:·. Registro de pagamento efetuado pela conta BOTOX na cidade de Silo 

Pauh 

ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 

FDD0215 

:l .... 6?tU 91' IIWOCO • ltt t,eoo..o,o.• ...... 
:t\JWmJ Ili> NSTIO, n 1.-.-1& .,,._.llnf.,C~,,o,lo....,-.ma,11). 

IIIOCA 0-.FAa!O 
l"Oll1":11...,,...,,, .. t$NS. 

Figura 7 - Excerto do relatório FDD027S c>.'tr:lldo do sisterm MyWebDay. 

EXTRA TOS POR CONTA 

P~•1de1 

.... .. :, 
C.11,'l(llpJUUt 

•. 11.0t1MSf 

Pogln• 2 d9 '2 
1 

FDD0320 Na M-: OBl06/2012 1 
.__ ______________________ ! 

,,!~ __ :_BOT-:-o_x_. __ eo_ro_x_._RECUPeRAÇJ,o_--:c _____________ ___,, ____ ,.....,.-J ! 

!Data 0bm Obs lngntS50 Saque Saldo 1 1 

'"' 

?igura 8 - Excerto do relatório FDD0320 extraido do sisterm MyWebDay. 

A partir do e-mail identificado nos sistemas do GRUPO ODEBRECHT, enviado 

no dia 27 de maio de 2014 por MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES (TULIA) 

para LUIZ FERNANDO SOARES (TUSHIO), ambos atuantes no Setor de 

Operações Estruturadas do GRUPO ODEBRECHT, foi possível obter o extrato 

histórico da conta BOTO X, a partir do qual se identificou o registro da execução 

dos pagamentos com as senhas CAMPARI, em 10.05.2012, JUSTO em 
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31.05.2012 e LIDER, em 17.05.2012 e 24.05.2012 e 22.06.2012. Veja-se o 

conteúdo da planilha: 

lll.2.4 Planilha .BOTOX 

Durante pesquisas no sistciro Drousys. foi locali1.ado wn e-iroil de Tufu pan 

rushio na data de 27/05/2014 com o arquivo BOTOX.irnx anexado. que representa o cxtrntc 

la conta BOTOX, confunre .Figuras 9 e I O. Essa pbmlha infumn as senhas, os locais d, 

,agmrcntos, as datas de liquidação e os valores dos pagairentos dos valores infomndos de 

tem IH.2.1 a 111.2.3. 

Anexos: (11 ~ 

Segue Planllha atuanzada 

Oe: Tulla [malll:o:tuVaCdrousys.<0m] 
Enviada cm: mird~ 27. mal 2014 17:28 
Para: "Tushlo • 
Assunto: Botox 

LES. 

AbalYo. pagamentos ena.rtados por BOTOX : 
• Ola 23/05-RS 500.000-1::ilili!:: PIMENTA 
USS236,966 

- Ola 2S/OS-R$ 500.000-'!,entiã: AtlCATE 
- Ola 1!l/0S -RS soo.ooo-Senhà: BlSCOlTO Gl.08O 
USS<71,698 

Favor atualizar o extrato. 
Grata 

Figura 9- E-nnil de Tulia para Tushio com arquivo BOTOX.xlsx anexado. 

-
I.~---• ----

. " . 

" " • ,. .. .. 
• 

Ll77A2Q.CI) LNl0 ~ ...,.,.... S,,, 

VAUIIHMll$l:' .,......, -.. ..... .....,.., -·m.«ntil . 

-~ ~- --· ~:-r.-. ·- --- ,-: ~. -,:::-~ 
11#llS/10U un.uuo U10 1~ ,._ - - ~--- ---, - - ~---" ·--~ 

· ~ ...--- um.m.m _U]O ~--:um.cm,co ~~-. i. - .. 
Fiirura 1 O -Excerto da obnilha BOTO X (l!rifu nosso). 

OATAOfUQUmll,ÇAo.:_ 

"''"""' 

... - -~- . __ tl.JOUI 
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Em análise dos sistemas do Grupo Odebrecht, foi produzido o Relatório de 

Análise nº 041/2018-SPPEA/PGR (fl. 511-531), que materializou apontamentos 

de registros encontrados no sistema "MyWebDAyB" de valores indevidos pagos 

aos Senadores ROMERO JUCÁ (codinome "LIDERANÇA"), RENAN 

CALHEIROS (codinome "JUSTIÇA", R$ 1.000.000,00), GIM ARGELLO 

(codinome "CAMPARI", R$ 1.000.000,00), e ao Senador de codinome GLUTÃO 

(R$ 3.000.000,00), ainda não identificado. Confira-se: 

:Figura 10 • Liberação de (6) seis pagamentos no total de RS á milhões pela·ôdebrecht a agentes políticos 
em maio e iunho/2012. portanto, looo em seauida à oublicação da Resolução nº 13 de 2012 (25/4/2012). 

REOUlttÇOES,U!UtAbAS IUNM NÀO EXEOJTADA$ 

F0001H 

Pl(llttt 1 < 

W' .. õf' ~ .... _~ --~_;,______.ar:,Jffl !iê-:=--::Wiõf7l'i'iêi~lO=-:wâvnLC'T.PàaTO_il'O _vji,fii_ -~~_;_ 
fll," "111 pu.t,,1:11 1._.,. JCCI.WI:- ,n, 1.~aio~ p,t~& ,1~ '»all,7'>:: "1, ~Clmll) 

hi:11 ~ ••-"ll'ni 5Ü'C'F 1t-~.:wi.:: " 1-1!.m~ p..:-"'IClt- ,1• oc,,11\2 111 ot.!Qllô;r. ~ 
~l!lt l'/!ot .. u--.,.. ~• CFl:ll.:'tl:· ·llf t:,0,:.($C,."J:~• )11]": ~ -, MWJ«I •~ 

l:u:.1, '"'f' ••~11 ,P11W!!.,. ic..=,,oi.1 •• ,,1:«if!ll n,;~,...,. ,~ ~'#t: ., .e*'° ~ tst! ..., -~~ • -- ...... - - .J'!.~ - --·-- - -- .J'~_- - "'-~!2""6-"1- -~~~ e,-..,..~ ... ,$~- ... ).:.'t."' .. ~~.l-~ - ~?!~ - ... - - 1 
t:-1~ -•,,...,_ 1•-~ lirl!'..'l'-.,a rro,,~ li) 1tt,:.~1);H:,') (),°'ol.t!o•ú:,l, j1~ 1-x!•~ 'U l~C!!lla, tf:C'f)!I I 

h,1,, """ ..... ,.. ~,.,,.,.,. 11N".o,,,.,.. ,,~ 111 ltt-_lfl:'ll«I P,~óo-'!• .n, .. .., bt~ltt, "' l.tm!tl:I• t 
ID1:.•· -•!'ti'... w.-n, La-"<-' = " ,m_t.»ro r;,,~;,,.-,:;.• .,.., -~., -s •--·n• , 
l.,:.i' -~• ... .M .... l:>! t- ~ "'i 11Pl!'wll'> rv.;...,,,k<:)4 ll,....J, -~~: "' i.tl(!!IIIQl.t,0 ..,._,. 'I ""j~.. -·~ ---~ .11.~• ,1~ " •M:tt«i""'~~~ '11,ffi' ,~,~1, lt1 1_4")-;'l'.lttt 1 
l,,t:-JI -•...,_ t7""'tv ~ ~ lt1 l.ll'I'IM!e O.~~ li~ ~':9C "' UOll-"»-tr: =.,. I --- -

figura 16 - Pagamentos em esp~cie, no Brasil, no montante de R$ 8,0 milhões feitos pela SOE da 
Odebrecht aos codinomes UDERANÇA. CAMPARI, JUSTIÇA e GLUTÃO 

Rüt6tii:n do MyWef.lOsv ".I· JtlocQn. Ordem d-e ha"~ pof kMII 

,.,_ j ..,. ""... lf ea,o,;.;,,,, l._....,_1;,;,..,_ os1I ...., 1 '°"" .. _,. i .,._,_, .. 
--,=-+--------•---! 

-
o,_u .. to 3U46~.!'A/r,,/1011. Brai.Aia GLUTÃO ~cklo 3.000.000.001 Lerhbio 1'ut, l[m_div,e,so; OÍlgamt'M°'. Offlit ~ 

----~---1'--+------'i!?~~di~~-o.tr J llntr,eoif ntrRu,Jôl:1Yh, !,J,Atlt 2MS• 
n.12~1e 31n,,.j' 10.msnon Sb Pa1\ilo CAMPAAt ~~ 1.000.000,00 úmpàri ftMo.-:- f!l~t1çlo. 1ti.r~a. at,"tl~ do c.rt:w, Mi&u1,, ~-

1-----!----+--~1---L----l-----l---+------''~"'~e-,,_!, JO:O()I', 
B.U.2Sl1SAS9f.11Jt&1JO:U :SloPA:ulo UMIWICA! ~Jur:'6 1.000.000,00 lkk-r Boto,1·.fllecUDCt.icloj0t~11t~lodeCMF 

No Relatório de Análise nº 041/2018-SPPEA/PGR, figura nº 21, foi identificado o 

pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) realizado pelo GRUPO 
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ODEBRECHT, por meio da conta BOTOX, ao Senador RENAN CALHEIROS, 

codinome "JUSTIÇA", com a senha "JUSTO", por intermédio do senhor "DR. 

FÁBIO FONE 11-85408901", na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, Moca, 

São Paulo/SP, no dia 31/05/2012 às 15:00hs. 

Figura 21 · Pagamento no valor de R$ 1,0 milhão. feito em São Paulo· pelo SOE da Odebfetht ao 
códiriome Jusiii;a (Rerian Calheiros) em 31/0S/20i2, 

ORDEM DEPAGAMENTCJ POR SENHA 

FDDÓ275 Ptriodo-: 'i8.JOSl2012 Até Ó1!06!1012 Pagína1 r:lé1 

í>RôGRÍMN;lót;"· 8010X:t:l:EC~ .. -, J M -, ;J '\"',,. f / _ · ~ª t _ ·_:* ;} H_i 
~t'__:;~I~~~ -~00~~ · -~A- ~~--,.s~... -_ -.•P•--.J!l!:.~_i 
-D~-U'-~-.J.tlfQÇQ.{.._-__ -- ---- - - - .Bt,.. ___ \.PQQ,~...Pfl.+à.~- - - --- - - - - - - ------ .. - - - - - ~.Jt.JMl VU?l. 

. ,)t/c!i~?. $!° , JU;me,,. A:S. . .t,(IC(l,é«, 00 ,.rum', ·:ltUACÕlftU:l.MflRO JOAO ,rRt:00,IW,. 11u2. ,. t1kS1 
UQCA,OR.f'.t.1110 
JirOffEt11~1 o1iiS 1~S 

Vll.5 - ANÁLISE DOS COMPARTILHAMENTOS DA QUEBRA DE SIGILO 

TELEMÁTICO DE MILTON LYRA 

No dia 14 de outubro de 2020, foi elaborado o Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 73/2020, que analisou os dados da quebra de sigilo telemático de 

MILTON L YRA (AC 4276), conforme fls. 960-986. Os documentos foram 

devidamente compartilhados mediante decisão do Excelentíssimo Ministro 

Relator EDSON FACHIN nos autos da Ação Cautelar 441 O (fls. 64-73), apensada 

ao presente inquérito. 

Nos materiais foi encontrada planilha contendo a agenda de contatos de MILTON 

DE OLIVEIRA L YRA FILHO, com referência aos contatos de "FÁBIO 

MOTORISTA SÃO PAULO", o senhor FÁBIO BRITO DE MATOS, com expressa 

referência ao telefone nº 98540-8901, bem como aos contatos do Senadores 

RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ. Confira-se a seguir o resultado das 

pesquisas: 
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Na pasta "Apensos e mídias nos apensos\lNQ 4382 - Apenso 4 - HD - AC 

4276\AC 4276\Mldia fs. 193" há uma planilha denominada "Organizados 

m.l)Tn@kloud.com_iClo11d_Contacts". que seria a agenda de contatos de MILTON 

L YRA, na qual constam três contatos atribuídos a FÁBIO {motorista de Milton Lyra), 1 

dois de RENAN CALH.ElROS e dois de ROMERO JUCÁ: 

Nome telefones emails 
Filbio MotoriSlll São fohio-
Paulo 161) 7818-4048. 98540-8901, (l 1) 97094-3963 momanhnf@i2.com.br 

Fnbio MotoriS1ll SP +55 (li) 98540-8901. 6178184048 fnbio@iinnol.oom.br 
98540-8901, (021 61) 7818-4048. (021 61) 7818-4048, 

Fnbio MotoriS1ll Sn (021 11) 98540-8901 

Rcrum Calheiros (61) 3303-1400 

Rcnnn Calhciros (021 61 3364-3291. (021 61) 3303-1400 QI 12 10 ca'11 3 

Romero Juca 8144--0061. 021981440061. 02161981440061, (021 61) 3303-2119. +5561981440061 

Romero Juca 8144--0061. 021981440061. 02161981440061. 021981440061. (021 61) 3303-2119 

Foi identificado ainda o registro em agenda a respeito de "Reunião do Comitê 

Financeiro", em 07 de abril de 2014, com o endereço Conselheiro João Alfredo 

nº 102, mesmo endereço da entrega da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) por parte do Grupo ODEBRECHT, com destino ao Senador RENAN 

CALHEIROS, indicando que no local da entrega realizada dia 31 de maio de 

2012 foi realizada reunião de campanha no ano de 2014, sendo este endereço 

ligado a MILTON DE OLIVEIRAL YRA FILHO. Confira-se: 
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Na pasta AC 4195. Relatório de Extração do Laudo 2057" há uma citação d1 

reunião do Comitê Financeiro, datado de 07/05/2014, com endereço informado como Ru: 

Conselheiro João Alfredo, 102, indicando que este endereço era utilizado por MILTOl' 

L'l'RA, mas não traz outras informações: 

.. ..,,..~ ...... MJr111-.......,ca,,iitt~ - E~ "fl" ~1 
te COlUTÇ•OI ~~,fta~ ..... tm -- _, 

,,~ ... 
r:=,..., ~~º NoltA 

_.._ 
air-: ~ ....... :~ 
~~:.JN~ 

f~~-
mã,.•4' ": a;;. ih -

Em outro trecho foram identificados novamente os contatos telefônicos e de e

mail de "Fábio", tratando-se de FÁBIO BRITO MATOS, motorista de MILTON DE 

OLIVEIRAL YRA FILHO. Confira-se: 

Nos contatos, constantes nesta mesma pasta acima, aparecem novamente telefones 

cadastrados para Ufáhio~, que, como já foi visto. se refere ao motorista de MILTON : 

LYRA,oSr.FÁBIOBRITOMATOS: 1 

251 Nome: Fabio Telefone: 
~~SIM Mobile 78184048 

da fonte: Dlrect ean 55'85"'261652 
Lógica (1) 

252 Nome: Fablo Telefone: 

~P~o Oirect Call SS•ss-26i652 
º a 'lEntê: Mobile 7,8184048 

lógica (2) 

253 Nome: Fabla Telefone: 

~t?~: Direct Call 55'1l5"261652 
General 0617 8184048 

Lógica (2) 
. 

E-mail: 
Trabalho labia@lpool.com.br 
fabla-montanharniig.com.br 

,254 Nome: Fablo Telefone: 
Qdoem: Phonc Direct ean ss-8s·2s1ss2 
Extração da i'õntê: General 06178184048 
lógica (2) 
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Em pesquisas junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, 

verificou-se a existência de vínculo empregatício formal do senhor FÁBIO BRITO 

MATOS com a empresa INTERNET POOL COMÉRICIO ELETRÔNICOS/A do 

senhor MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO: 

~.· 
,é,NJS .·CJldt!WO Nadoftat dc.ln~a;6H Soellils 

blmt,,-- -CNIG Cldadlo 
~1'fflt:JiCki.dltA!ld:I-. -----------------------------~ 

1m:.:fui1:l'],t:m.o llmlll:J'..:to!WTI)"61.~ 1 
-~•lil.n!l:U..1t -dl,-.Q:;\.fi',l!t"IIPl10k<it'l;:S 
INflll•-lliJ11r111111 

r-ffâ!;.õni>rntdmH::Jirlll:I-----------------------------~ 
~ )lff ~~ 

"'fi 1»4=,~ ·ill,:ffl:113~ 

OlltMl41-Vli!Mii 
~·l'u'i..~~hii 

~11.u 11wFM 'llt,........._ ~~~ 

IJW!Õ9!t lv.li..."':ttl ~:t ~ - ,_ 
1$"JIIQ Jl·•lf,K'• 

..... -~.,._,,,.~ -· -~_-.................... -~"'511 
~N/1' ~ti 

~ .-~~ 
i.u:;M - Om,• -- l HT_lif 

t~t!' 11~.r.t -· ;1.111.~ ...,,, '1,H'P~-

na :J:lff_MI ..... , .... 
!JW'J!lrii ?M#r. 

"""" 1,::JM.P!I. 

"'""' 
...,,. 

~-Àtit ·un~· .,.,. ,~io.tio . 

-,..,.-_~~clttw 

(r,',~!;') -o 
(IJP)IJ 

""'" IJl','31? 

~D 
11,40,.. 
IILÍ!!IU ..... -· lltt'lll':I 

·t.ifl".N 

:..nrJlil 
.1.1-fl'.~ 

;,lil,f(llc 
i:IJ]',1'1-

2=., . ..... 
:2,-.r.a 
1-.QP," 

.i.1cn 
;ua.11 

~ 11ft "ctidÍ,.~~ 

.. j;Wuac,.m., ~ 
~<ébn.tub 

._;~l'lf!m~i$ 

~.w..-u,~•--
~ ·---- .-~ .~ .c.._;-

flffl:115 ~.n;I tzlllit!l 

-- .':1.IJYlP)· (D!li'ltt 

'""'º 1:.H'l'..11-
omu ~irr.t,i, 
r.K"Otf t ,n.ll!ó 
!!!'olZIQ" ;MWJl'.II 
•(IIJ.!Jl)'1 Ufl',$ó 

'IIRÍld 7.11'1'. 

ftm!j.,j l'l"li111 

m.i:1!11'1 7.Tl'l.llll 

-llllW~ -,n;;IÍl!I 

1·lál:IM _Ultil~ 

11:\,,;,:lc;. 'J!ll'lllJ;I 

-lhlcii:, Oâfiot <lff.-. ~~ . ........., 
~tm, ir.ml1 ~ 

.Fonte: Cadastro Nacional de Jnfonnacões Sociais - CNJS 

Em pesquisas junto ao SINARM, identificou-se que o senhor FÁBIO BRITO DE 

MA TOS indicou como seu endereço comercial perante a Polícia Federal 

justamente o endereço em que foi realizada a entrega de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) destinada ao Senador RENAN CALHEIROS. Confira-se a 

informação extraída do sistema: 

80 



•
. .,, 

' 
' 

' 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇOS DE INQUÉRITOS (SJNQ/CGRCIDJCOR) 

SINARM 

Dados Proprietário: 

Nome: FABIO BRITO MATOS 

Data Nascimento: 02/10/1976 

Nome Pai: V ALOEMlR SOUZA MA TOS 

Nome Mãe: CELINA DE BRITO MATOS 

Local Nascimento: São .PnulofSP 

Doe. Identidade: 272231253 • SSP/SP Exp:05/10/1994 

End. Residencial: R. Champolion. 12, Cidade Domitília - São Paulo/SP - CEP 42750-400 

Telefone: (11)50681028 

Profissão: MOTORISTA 

Local Trabalho: FERNAl\'DA HERNANDES RASMUS 

End. Comercial: Rua Conselheiro João Alfredo, n• I02, Mooca, São Paulo/SP, 

CEP:411S0--000. 

Arma: 

ldent. Arma Nr. arma: l<AR IOR54 <'-"lihre: 3RO Mnrea: TAURU!. F.snécie: PISTOLA 
; -

Outros Dados Pais Fabr.: BRASIL Qtde. Tiros: 15 Qtde. Canos: .1 Qtde. Raias: O 

Funcionamento: SEMI-AUTOMATICO Categoria: DEFESA PESSOAL 

Registro: 000943329 - SR/DPF/SP Vai: 251.1 112017 

Registro: SSP 361384 · SIGMA/SP Exp: 12/11/2007 

Cadastro: 25/08/2009 
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Nas pesquisas realizadas com base no endereço Rua Conselheiro João Alfredo 

nº 102, Mooca, São Paulo/SP, foram identificadas diversas empresas em nome 

de MILTON L YRA, como a IP - INTERNET POOL, a MAP PARTICIPAÇÕES 

S/A, a B4 SOLUTION COMÉRCIO ELETRONICO DE ROUPAS L TDA, bem 

como a BEEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS L TDA. 

Também foi inserido nos autos a Informação de Polícia Judiciária nº 34/2021, em 

complementação ao o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 73/2020, para 

a análise completa dos dados da quebra de sigilo telemática de MILTON L YRA 
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(AC 4276), bem como do relatório de extração contido no Laudo pericial nº 

2057/2016 (AC 4195, apensado ao INQ 4326) contendo números telefônicos, 

além dos Anexos nº 01 das colaborações premiadas de OLÍVIO RODRIGUES e 

LUIZ EDUARDO SOARES, constantes na fl. 33 da PET 6509 e fl. 42 da PET 

6496. 

Foram identificados e-mails em que o senhor MILTON L YRA é identificado como 

intermediário no recebimento de recursos em benefício do Diretório Nacional do 

PMDB, bem como é identificado como representante do Senador RENAN 

CALHEIROS em relação a interesse de terceiros. De fato, no material foram 

identificados e-mails trocados no dia 27/09/2012, entre o empresário RICHARD 

KLIEN e o operador financeiro MILTON L YRA envolvendo a realização de 

contribuições ao Diretório Nacional do PMDB. No e-mail o senhor RICHARD 

KLIEN diz a MILTON L YRA que vai avisar quando fizer a TED e o senhor 

MILTON L YRA informa os dados bancários do diretório nacional do PMDB para 

realização de doação eleitoral. A partir desse e-mail se verifica a atuação de 

MILTON L YRA como intermediário na captação de recursos para o PMDB: 

Body E? u ;ffiYI.; T& 

·E111.l7/09.'Zbr!,.iu df~~;R1:h:ttd Kiiffl 
:enc1wa ~klim. n,,::. w:;c~:w.:. 

tidwd,J,'J;.11~.net 
MobÍ.t;, _..:55 2t 99S2-053I 

Oftlc~ +55 21 30\!5•6635 
Av.,NílóP~ 11,404 
Cliflelo; Rio de Janeiro 
RJ 2002o;í oo 
BRÁSII: 

o., 27,'09'2012; it09:2í, ~ilttin Ly,;i, 
~~-0\lp t~.b:I> ,m,fe: 

PMI>s.nIRETOiuo 1xAC1o~AL-
cAMPA.'\'lÍA ---

t?;:·!!~1;~Ji: 
Agencia ii")6Õ't~ 
CcntaC'Qff~ff 15.2012,1 

Em 27,'09·'201~ às 09:16,Ridwd Kilffl 
<n"dmd'A;l:Íim:nW o::re1,w· 

rkhtrd'lt'klim.nct 
~11,1,,'k..1-5~ 1(9:S'P.-05.õl 
Offüe +5~il 3~35 
A,.'N@~ll.41» 
c.ndo;Rio de, J~ 
Rnoozo..100 
BRASll. 
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Em outra mensagem no dia 30 de setembro de 2012, o senhor RICHARD KLIEN 

comunicou a MILTON L YRA ter deixado com seu contador um cheque de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para que no dia seguinte fosse realizada uma 

doação eleitoral ao Diretório Nacional do PMDB. Confiram-se os textos dos e

mails, bem como a foto do cheque referido, encaminhando em anexo: 

.. 
'Body 

., 

,Hl~( et .,,.. ..... i •• ,, -- Milton -- """" - 10it!Ji3011 tta:IC!\F;ll1MI - Vmjei bj pan,. 1'-.-YC. - ----- -~ ,_., 
~~' --- !mui~ RS200 mil com mni ccmtadm 
~t_w.~,M~ 

Ronaldo Heleno (copiado acima). que .. -.... 
-l!jC; ,._,..,_" ---"'-,J011.I'~-'-' 

dtpositm'a ammiha na contll do 
~cl5ll-::;1™1!'1!'1n\ 

'From 1 ,_~_.,.,. 

'" 1 

[ .. j • • ' • -· )te 1 
PMDS.DIRETORIO NACIONAL-e-~---~- N.f9:Xl'k,tJ 

~ 
IAttldimmu 

D= 

CA.\IPA.'11A 
1 

CNPJ: 00.676213/0001-lS 

1 B= do Bnwl SJA (001) 
Agencia n• 3604-8 

1 Coma corrmtt> n• t5..2012-1 

conforme eu h!i\·ia promezido, 

- -~ - -·- ,,::.,· ... _ ... ,,,._;,,=.=
-1, .. --~_..,...., ------ 1-• - -----·· -~··-

----
@o -

12-'!J~~l 
.... w ... 
~(-<Untl,I 

l.nt!!ll'.Ml. .. lP.ll},() 

a.n..-c.,pi.ap,,,aaál--,.,a,,_ .. 
tteibodtdt,pomo.t.,a-Gnnm11&,P~ ....... -- 1 ...... ~a,;1,o-
~~ 

....... 
lud..,-6 

ltodmdKbm 

ndwd)tl:lim-i 
)toticll:---H li ffl2-o1JI 
orne.. •S:) 21 ~S 
A.-.Nik,~11,,10,I 
C.m-lo,b~S-SO 
RJ 20010-100 
BMSII, 

Onl?I09'201l, 110!t_jl, 
"Miliat.'ltffllpt!llpa....br· 
<nli~.cambr>wtRr; 

"'--
MILTO:-ILYRA 
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Em outra mensagem, enviada no dia seguinte, em 01.10.2012, o contador do 

senhor RICHARD KLIEN envia mensagem para MILTON L YRA encaminhando 

o comprovante da doação realizada ao Diretório Nacional do PMDB, bem como 

solicitando que ele enviasse o recibo eleitoral. Confira-se o e-mail, bem como o 

comprovante bancário do pagamento. Confira-se: 

1»~il 

t""•'"'""' 
S-,.,fw, 

lrrom 

_., 
lndn~G,,,.;&C--'1 --Mo,-l01?,,.~u...-,o,o~ 
.l1Mi15,c77t,y,n) 
__ .., 
~lw.GmN.~ 
M#J'.:OU,.'l-l
Nov-lllt?~l21001l4WQ9091.l>d 
f, (5<::e-,0991at,, ••. ., 

AneM o compro,-ame: da doação ftita peio 
Sr .Richmd Klim. 

Gtru:ilun. -pro,.-ídt:nciar o rectDO t:Ieitorat, 
conf"onm: dados ebwto: 

Doador. Rídwd Klicn 
CPF 032.769.537.49 

l'"<"o------------.1 Av.Prcfcito Mendes de Momis, n• .l:SOO •- bl.2 -
opto 15-01 • CEP 22.6Jo.ó95 - São Comndo. 
Rio de Janeiro - RJ 

l~•CC;::::=::::~===;;::=====~• Dota 01/10'12 
L.!i~~ Vdor. RS200.000,00. 

-r. ~011!-.w1 ~ n.,.,, cheque nº: SZ 00445:S 
IBCC I Banco: ltaü unibaneo SA • 341 ~----------~ 

Ronaldo Hotcno da Sitn 
Tel.(21) 3095 6638 
ronaldolnxetuOl.com.bt 

01/10/2tll2 - llill!ll 00 "llRASIL • 13:46:46! 
,a121<011 Cl397 

CO>!l'ROl'AlflE DE DEPOSITO tH COlflA OOl!R!JHE 
tH amE 

11.Ie!TE: fl.ElaES 2012 PIOl HAC 
l\00«:IA: 36l!4-.! COIITA: 152.012-l 

DATA- - Wuv2e12: 
vAL.m aQ.E m.eae,001 

VAI.Ili TOTAi. ·······-·-•··~:~~I 
IOENTIFICA!m 1: . 031.769.5:17 .. 9 
IDEHflflCAOO! 3: 32169S37<9 1 
::::::::::.::::::::::.=...--=::======::=-==::::::=::========= 
111.AUT[JfflCACIJl a.&89. tA6.29A,ll[E,ffJi 
LHA lll VERSO OOIGl COIISERVAII ESTE OOOIIO'NIO, 1 
fltfRE OOTRAS UFIIIXACDES, 
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Em mensagem enviada no dia 08.04.2013, o senhor RICHARD KLI EN envia para 

MILTON L YRA um arquivo denominado "Portos130408.pdf, contendo matérias 

da imprensa a respeito da Medida Provisória 595/2012, e solicita que mostre as 

matérias ao "Presidente RENAN", o que reforça o forte vínculo entre MILTON 

L YRA e o Senador RENAN CALHEIROS. Confira-se o e-mail: 

[» Email --fofiko; -,,_,_ ,....., 
-= ,,_ 
f:rtniman: 

1 s-tt·ftm 

IFrom 

o 

CC 

IBCC 

'-"1 
hb.·'"i<c :g' e :a:C,.1.Col'lti,flt•5/ 
mn~~ 1s
Ncw,.Z01U14riby·201U.~ 1CMI r51Hc 
il4ill'Ol59 ti,tHJ __ ,, 
lfflb):~bri:;.,,..JI..ComffltlS
~2..,l7-M;y-m3,.t,~ 
~1JOQ:i,dl 1 $lt 16)'1':S t,tn) 

- 1 ....... 
llpplimior\lpdf 
Port~1)0t0&,pdt 

1 Body e .. ltrrMLl Tert 

Veja e mostre ao presidente Rcnan por favor. 

A ultima é a minha a<> Estadão de hoje. 

Veja mai posicionamento pn½,ositfro. 

Vll.6 -ANÁLISE DOS E-MAILS DO NOTEBOOK DE MARCELO ODEBRECHT 

No Relatório de Polícia Judiciária nº 75/2020, foi realizada a análise dos e-mails 

localizados no computador e entregues pelo colaborador MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT, em corroboração ao seu relato, a partir do qual foi identificado 
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a existência de mensagens de e-mails trocados, principalmente pelos 

colaboradores CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT e CLÁUDIO MELO FILHO, em que fazem referências ao Ministro 

GUIDO MANTEGA, ao Ministro FERNANDO PIMENTEL, ao Senador ROMERO 

JUCÁ, ao Senador DELCÍDIO DO AMARAL, bem como o Senador RENAN 

CALHEIROS (fls. 987-1012). 

Entre os e-mails ligados ao escopo da presente investigação, destacaram-se 

aqueles envolvendo referências aos Senadores ROMERO JUCÁ e RENAN 

CALHEIROS, principalmente. 

No dia 04 de novembro de 2012, o executivo CLÁUDIO MELO FILHO envia 

mensagem para os executivos MARCELO ODEBRECHT e CARLOS FADIGAS 

contendo no assunto "PRS nº 72 (Guerra dos Portos)" e informando que no dia 

08/11 estaria em reunião com ROMERO JUCÁ, tendo em vista que o Senador 

era o autor da proposta e líder do Governo: 

De: 
Env!ido em:. 
Pâ1ra: 
À5suntó: 

MartêlO:Sahia Odebredit 
'«>gUndo-icim, 7 de. ~ovembro de.2011 i2:29 
élaudl.o Mélo 'Filho; Carlos frldig•s 
RES:Stâtu,·MP 5!10 (Reiiitégia) ~ PRSil'(Gu~rr• dh; i>:orto-s) 

l)e: Claudlo Melo Alho . 
. Enviada em: séx\a'felrà, 4 de ooveini>ro de 201110:54 
Pará: Mâroolo llahla Odehtecht; carlos Rldfgàs · · · . . . . 
Assunto: ENC: Staws MP 5'10 (Reintegra) e:PRS 72 (Guerra dos Partos) 

:Mruiiefo e Fadigas, 

Pani atualliaçio de .vocês quanto .eos do1, tem•s··que tonst•m dos Fatore. etítltos do P• de CI'., / 

i:)equalq\Â~rfôrma.es.taremos.eu·e·t:F~m feún1:ão .na pró~!l'n~-terça~têtnl (dl.a s/i~) e~ a SemJÚcá (sutór.de.'um' 
do~ ttmas_~ :líd~rdO Go~ernll) ~ Se_n. Dt;!b:idfo (r~.1atcir do ~esm_O tema). 
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Em outra mensagem, enviada no dia 06 de dezembro de 2011 pelo executivo 

MARCELO ODEBRECHT para os executivos CARLOS FADIGAS e CLAUDIO 

MELO FILHO, ele explica que em conversa com GUIDO MANTEGA 'Já deu 

orientação forte para Juca no tema", e finaliza dizendo que agora era a hora de 

cobrar o Senador ROMERO JUCÁ: 

º"' Envhodo=: 
Marc,-e'.1o 8ahi·a Odebrecht 
1.,_..feira, 6 de <lezemb10 de 2011 21;21! 
Ô:lflos F.adtgM: Gáudio Meto f:ilho 
ne:Pom>< · 

JWviii voltilr a ass ·com a PR e ficou de.refor:c:ar.com ,eJa.esteJema. 

tilota: GM me disse que CasagraÓcje• dfsse a ele hOié que esta me apresentou uma [Proposta (ê!quefa ,q~ :falam:os 
ontem), Sóh tem m~l•n<lrol · , · · · · · · 

- Orlglna1 Mt:!-ssagê -
f=:rom: _M.arc~'lo Aahia Odebrecht 
Se.nt:"ruesday, oecembér 06; 2011'06:22-:J>M 
T <>, c:a,los FÔdlg,,;; Claudlo Melo Fllho 
Subji!<t Porto, ' 

Pé8u~I Q'Ora nc evi!nto da .IStoi!- o·~_anteza,1_J~ci1ue~ W8gnet e-o Pl-me·ntl!I f! Os .2 ultfmos n'i"e ajudaram com _o lo 
{G_M). _GM ·rrié gàrãf!t:ÍU quej~_.déu.~ ó.~~rttiêlca? forte p~ra J~ca no t~ma _(Plm~~I ~cha _qu_C!' êfo esta.afnda b~tento 
fofo), Agora eh cobrar.deJuc.i. 

Em mensagem enviada no dia 13 de março de 2012 pelo executivo CLÁUDIO 

MELO para os executivos CARLOS FADIGAS, JOSÉ DE CARVALHO, 

MAURÍCIO FERRO, MARCELO L YRA e EDUARDO BEZERRA, com cópia para 

MARCELO ODEBRECHT, ele explica que o Senador ROMERO JUCÁ "entende 

que o PRS 72 vai ser o primeiro teste do novo líder'' e que "estará ao lado para 

apoia-lo". Acrescenta que o Senador RENAN CALHEIROS 'Já delegou" ao 

Senador ROMERO JUCÁ a condução do assunto, e afirma que esteve "com os 

dois". Observe-se o trecho da mensagem: 
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Assunto: 

.Alguns poucos p-onfos-

Marcelo Bahia Odebrecht 
terça-feira, 13 de março de 2012 23:31 
Oau_dio Melo Filho; Carlos Fadigâs; Mal.iricio ferr(?; Marçélo Lyt~ Eduãrdo · 
Bezerra; Jose de carvalh_o Filho· · 
Re: 

Acho que A:obson e outros.lideres-patronais tem com_parecer em peS$0ti a audienda; 
Acho boba:gem-nao se .falar com Eduardo Braga, ate porq!,Je ele·nao·và1 na 1a·jr:con_tr& um projeto apoiado pelei 
governo. 
<;omentario níais empto:.acho ruim e~e-projeto·ser Visfo oomci de "de·sovernµ~~ ESte·projeto tem Qué ser-visto 
«>tno dé 'Interesse m~ito mais em·p10. 

·-Origlnal Mes.sage ~-~
From: Oaudio Melo :Filho 

:Sent: Tue·sday; March 13, 2012 09:,?3 PM 
TQ: Carlos Fadigas; Maurício Fe"tró;·Matcelo l.'(fã; Eduardo ·.eezen-a; JoSé de"_ úuvalhô Filho 
Cc: MarcelO 8áhia Odf!br'echt 
Subfert: 

Senhores1 

;\~•mo, • percepceo de pessoas: 

· ·Jutá: 

': {S) ocordo çom o PMDB mantido; e.o Sen Renan·ja delegou ao Sen JuClt·a rnnducao do asssunto, Estive com os,dois. 

; ti.· .r.t) tran!luiiO-e enterlde Qu~ º_ PRS 7) vais ·ser o primeiro _teste de íogo do novo lid~,. Estara ao lado para apóla~lo; 

L ' 

-~G~ , 

c'onntinua como 'Vice lider- entendê Que depOr(da dedaracaa do Min GM ó. assunto sera aprovado "goela.abaixo";: 
- - - -- -- - -- -- - - - . - -- 1 

Após a aprovação do projeto, no dia 24 de abril de 2012, o executivo CLÁUDIO 

MELO FILHO envia mensagem aos executivos CARLOS FADIGAS, JOSÉ DE 

CARVALHO, MAURÍCIO FERRO, MARCELO L YRA, EDUARDO BEZERRA e 

MAURÍCIO BEZERRA, com cópia para MARCELO ODEBRECHT, em que 

informa a aprovação do projeto por 56 votos contra 12 votos e afirma considerar 

ser essa uma "vitória expressiva". MARCELO ODEBRECHT responde a 

mensagem parabenizando todos pela "dura conquista". Veja-se o texto da 

mensagem: 
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Marcelo Bahia Odebrecht 
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ter<;acfeira, 24 de abril de·2012•21:18 i 

qa_~dio'Melo·filho; Mauridt:>·Bezerta;·car1os Fadígas; Maµ_ri~(_) Fêtró; Mai"éeloj 
Lyra: Eduardo. Bezerra: Josei!e.carVálho Filh\> : 
Re: Vótaca'O Firial PRS 72 ' 

i 1:~m,d~id8 1,1ma -d~ra:c~.n~1,1i~tã1' P~ra~n_s :~ -~~-dfls:~_J:' 
'·,w.,.., -..,.,,etful 8 . .,...,.t:.l(ii.., .,.a 011;:,,.,-i;-C,,,-..nua:, a.,.,,XO 

--Originàl Message-· · 
from: da·udio Mfilb Filho 
·sent~Tu~day, .April.24,-2012 07:17,PM 
To: MauriCio Bezerr:a;-Carfos F-adigas;-Mauíido-Ferro; Marcelo 'lyra; !:duardo:Bezerrn,; Jose-de Carvalho,Fil!Ío 

Cc: Marcelo·Bahia Odebrecht· 
.su_bj~ct~·Votaeáo F_ina! .PRS-72 

~provou como votes me pediram: list,ei do Cons Miniriros·dá êàme.x. 

:•Ganhamos·esta. • 4111. •••• 

Etne:n_tlaS Aprova_dàS: 52 a laVor e .12 contra~ 

.. · 

Fac.ô ·q~êstaO çte re'gistta qu~ todc?'- -Os repres~nta.nt~s estavam ·na ·10.ta,_ e·xce'to-Fem_~Jldo figU~red_(?. 

c9i,Sidéi-o:11ma.V:ito_ria é_xpres~iva: 

Abracos- a todos 

Vll.7 - DADOS CADASTRAIS DO TERMINAL TELEFÔNICO Nº (11) 

985408901 

No dia 30 de março de 2021, foi expedido ofício para as operadoras de telefonia 

solicitando que enviassem os dados cadastrais do terminal telefônico 11-

985408901, entre o período de 01/01/2012 e 30/03/2021. 

No dia 08 de abril de 2021, foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 

031/2021 informando que que o terminal telefônico nº 11-98540-8901, foi 
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registrado em nome do senhor FÁBIO BRITO MATOS entre 10.10.2006 e 

24.07.2020, corroborando a hipótese criminal dos autos. Confira-se: 

_ b •histórico de dado,cadasiral dó terminal 11:98540--8901, ·fornecido pela 
.operad-óraTIM-é::o que .. consta,abaixo• · 

•NOME RG· CPF Oata:inicial · O ata :finá"I EDderéço 

Fablo'. BritO-MátóS 16375414&1_4 .1~p54:\48;1~ '10/10/2006_ 24/0712029 BUAo•Cl\i\.\fPOWDX 12-CS • 
. ·:;-:·_·-. - - . aQAI'J; OOPMJLA ,. ""' !PJ\Ut.0- SP'-O.l°:ltri100 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJ• DEPARTAMENTO OE POLJCIA FEDERAL 
TIM 

Dados cadastrais 

Rolatórlo de_ConclU5ão do Raqutsiçllo - Nº: 2 • Protocolo: 2021Çl3302118067619 

Oficio: ·1378767-2021 • Data ExptidfÇâo; 30/03/2021 -Autoridada: BERNARDO GUIOALI AMARAL• SINOJCGRCID!CbRIPF 

lnvesiigedo: 55Í19!'15408901 - Tipo: TM. Operadora: TIM • Perlodo: 30Í03/20:i1 a 30I0312Ó21 

Vll.8 -ANÁLISE DOS E-MAILS APRESENTADOS PELA BRASKEM 

No dia 18 de março de 2021, a BRASKEM S.A, por meio da Sampaio Ferraz 

Advogados e em virtude do termo de acordo de leniência firmado pela empresa, 

enviou à Procuradoria-Geral da República uma mídia DVD contendo uma série 

de e-mails trocados por executivos daquele grupo empresarial, sobre o tema 

"Guerra dos Portos". 

Referida mídia foi encaminhada pela PGR à Polícia Federal, que por sua vez 

analisou o seu conteúdo a fim de verificar a existência de elementos de interesse 

da investigação. 
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O resultado da análise restou materializado no Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 49/2021 (fls. 1083-1202), que catalogou os e-mails encaminhados 

pela Sampaio Ferraz Advogados, suprimindo aqueles considerados fora do 

contexto do inquérito. 

Preliminarmente, vale ressaltar que os e-mails mais relevantes apresentados 

pela BRASKEM já foram obtidos por outras formas e citados em tópicos 

anteriores deste relatório conclusivo de inquérito, o que indica a idoneidade das 

mensagens eletrônicas apresentadas. 

O relatório policial concluiu que as trocas de e-mail realizadas entre julho de 2011 

e abril de 2012 demonstraram a urgência e o empenho de executivos da 

BRASKEM no sentido de influenciar diversos atores políticos, principalmente 

senadores, em prol da aprovação do Projeto de Resolução do Senado nº 

72/2010, 

Contudo, a BRASKEM não encaminhou documentos corroborando os 

pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares para a aprovação da 

Resolução, identificados no curso deste inquérito. Apenas um e-mail de 

CARLOS MELO FILHO para CARLOS FADIGAS, às vésperas da aprovação do 

normativo, ressaltado que nas próximas reuniões no Senado colocaria as 

pessoas cientes de que "estaremos com elas" e que "agora é hora de 

compromisso". 

De: <Jau<l!O Melo Rlllo <ffllf~bled'lt.<om> 
Para: ·CAALOS FADIGAS 

· e..-em: Frl Mor 23 17:08:50 2012 
Assunto: Rt: Res: Re: 1 

fàd,~, 
.. ClOftt!!miri cam Matcekt lyra q\11'.! M$:l:;'l'i N"UtdOM (ou ftn .algUf'NIS df'!#t) fflJ Wl(')dffrj 35; p~ti-mtf!S eus j!Hl./:tl'\'!rn01i carr 
C:1:!~1,• .. .,.:14"!2 d! e~rn ftm•r tm, mn 'ffltt, t!t !!: :tJ.i .... EstM «MM "''ó UO @U:lth• 

M?ra .-~ de compro.m~. 
Ainl!lle e me fale. 
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A partir dos elementos probatórios existentes nos autos, pode-se afirmar o 

recebimento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no dia 31.05.2012, por 

parte do Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, 

codinome "JUSTIÇA", entregue por intermédio da estrutura de seu operador 

financeiro MILTON DE OLIVEIRAL YRA FILHO, na sede da empresa INTERNET 

POOL, localizada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, Mooca, São 

Paulo/SP, com o auxílio de FÁBIO BRITO DE MATOS, telefone (11 )8540-8901, 

motorista de MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, mediante a utilização da 

conta "BOTOX", existente junto ao TRENDBANK, operada por ADOLPHO JULIO 

DA SILVA MELLO NETO (codinome "BOTOX"), acionista majoritário do 

TRENDBANK, com o auxílio de ROSANGELA BENETTON GRIMALDI 

(codinome "MARAVILHA"), secretária de ADOLPHO MELLO. Confira-se a 

imagem ilustrativa a respeito: 

1 i·ifi+l/1$3ikl 1 
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A partir dos elementos probatórios produzidos nos autos durante a instrução do 

inquérito, como documentos apresentados em colaborações premiadas, 

contendo relatos, oitivas e e-mails; oitivas de polícia judiciária de colaboradores 

e investigados; registros de entrada dos executivos do Grupo ODEBRECHT no 

Senado Federal; perícia e análise dos sistemas da ODEBRECHT "DROUSYS" 

e "MYWEBDAYB", por meio do Laudo nº 1119/2019- SETEC/SR/PF/PR e do 

Relatório de Análise nº 041/2018-SPPEA/PGR; análise do compartilhamento da 

quebra de sigilo telemático de MILTON L YRA (Ação Cautelar nº 4276), bem 

como do relatório de extração contido no Laudo pericial nº 2057/2016 (AC 

4195, apensado ao INQ 4326), além dos Anexos nº 01 das colaborações 

premiadas de OUVIO RODRIGUES e LUIZ EDUARDO SOARES, constantes na 

fl. 33 da PET 6509 e fl. 42 da PET 6496, autorizado por decisão na Ação Cautelar 

nº 441 O, formalizada nos Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 73/2020, 

bem como na Informação de Polícia Judiciária nº 34/2021; a análise dos e-mails 

do notebook de MARCELO ODEBRECHT, por meio do Relatório de Polícia 

Judiciária nº 75/2020; os dados cadastrais do terminal telefônico nº 11-

9854.08901 em nome de FÁBIO BRITO MATOS; e a análise dos e-mails 

apresentados pela BRASKEM, por meio do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 49/2021 entre outros, este Delegado de Polícia Federal subscritor 

conclui pela existência de elementos probatórios que confirmam a ocorrência da 

seguinte hipótese criminal: 
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HIPOTESE CRIMINAL CORROBORADA 

No ano de 2011, o Senador da República ROMERO JUCA FILHO, na condição 

de líder do Governo no Senado Federal e autor do Projeto de Resolução do 

Senado n. 721201 O, solicitou o pagamento de vantagens indevidas a CLAUDIO 

MELO FILHO, executivo de Relações Institucionais do Grupo ODEBRECHT, 

e JOSÉ CARLOS FADIGAS DE SOUZA FILHO, Presidente da BRASKEM, 

para si e outros Senadores da República, em contrapartida pela "venda" do 

apoio político fornecido para sua aprovação. 

A solicitação do pagamento das vantagens indevidas foi submetida 

internamente por CLAUDIO MELO FILHO e autorizada por MARCELO BAHIA 

ODEBRECHT, Presidente do Grupo ODEBRECHT, e por JOSÉ CARLOS 

FADIGAS DE SOUZA FILHO, Presidente da BRASKEM. 

No dia 25.04.2012, o Projeto de Resolução do Senado n. 7212010 foi aprovado 

e convertido na Resolução do Senado Federal n. 13/2012 de modo a beneficiar 

o Grupo ODEBRECHT, e especialmente a BRASKEM SA, na medida em que 

limitou a capacidade dos Estados para concessão de benefícios fiscais a 

produtos importados, evitando a continuidade da "Guerra dos Portos". 

O Projeto de Resolução do Senado n. 7212010 era de interesse do Governo 

Federal, sob a liderança do Ministro da Economia GUIDO MANTEGA e do 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil 

FERNANDO DAMA TA PIMENTEL, e foi apresentado pelo Senador da 

República ROMERO JUCA FILHO, na condição de líder do Governo no 

Senado Federal. 
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Após a edição da Resolução do Senado Federal n. 13/2012, entre os meses 

de maio e junho de 2012, o Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO 

(codinome "LIDERANÇA') recebeu R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 

além de ter direcionado ao Senador da República JOSÉ RENAN 

VASCONCELOS CALHEIROS (codinome "JUSTIÇA') a quantia de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Senador da República JORGE 

AFONSO ARGELLO (GIM ARGELLO, codinome CAMPARI) a quantia de R$ 

1. 000. 000, 00, e ao Senador da República não identificado ( codinome 

GLUTÃO) a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

O pagamento da vantagem indevida realizado pelo GRUPO ODEBRECHT ao 

Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, 

codinome "JUSTIÇA", no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com 

a senha "JUSTO", ocorreu no dia 31/05/2012, às 15:00h. 

O pagamento foi recebido na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, bairro 

Mooca, na cidade de São Paulo/SP, no endereço da empresa INTERNET 

POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, por intermédio do senhor FÁBIO 

BRITO MA TOS, telefone nº 11-85408901, funcionário da empresa e motorista 

do senhor MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, operador financeiro do 

parlamentar e sócio administrador da empresa. 

O pagamento ocorreu a partir da conta do Grupo ODEBRECHT denominada 

"BOTOX" junto ao TRENDBANK, operada pelo acionista-majoritário 

ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO (codinome "BOTOX'J, com o 

auxílio de ROSANGELA BENETTON GRIMALDI (codinome "MARAVILHA'), 

sua secretária. 

95 

1325 



•
,, 

' 
. 

. 

' 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL 

1326 
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IX ANÁLISE JURÍDICO-CRIMINAL DAS CONDUTAS 
PRATICADAS 

Feitos os devidos registros quanto à corroboração da hipótese criminal, a partir 

dos elementos probatórios produzidos ao longo das investigações, passa-se 

agora à análise jurídica das condutas do Senador da República JOSÉ RENAN 

VASCONCELOS CALHEIROS, no intuito de indicar os tipos penais que se 

amoldam aos fatos praticados pelo parlamentar e demais pessoas envolvidas. 

IX.1 - CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (ART. 317 E ART. 333 DO CP) 

As graves condutas acima descritas, praticadas, em tese, pelos investigados 

encontram resguardo na legislação penal, no disposto dos art. 317 e art. 333 do 

Código Penal, referentes aos delitos de corrupção passiva e ativa, na forma 

majorada em relação aos agentes públicos, in verbis: 

Corrupção passiva 
Ar!. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
§ 1°- Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública. 
(Incluído pela Lei nº 9.983 de 2000). 
§ 2° - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de 
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. (Incluída pela Lei nº 6.799 de 1980). 
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Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
Pena- reclusão, de 2 {dois) a 12 {doze) anos, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional. 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o delito de corrupção passiva consiste 

na solicitação ou aceitação de promessa ou obtenção de vantagem indevida, por 

parte de funcionário público, para que potencialmente pratique ou deixe de 

praticar ato de sua esfera de atuação. 

O crime de corrupção passiva do Art. 317 do CP é um tipo misto alternativo, 

sendo indiferente a realização de qualquer um dos seus verbos nucleares para 

a consumação do crime, pois o delito continua único. A doutrina é pacífica no 

sentido de que basta que a solicitação, recebimento ou aceitação tenha relação 

com o ato de ofício, podendo a conduta ser anterior à prática do ato (corrupção 

antecedente), como posterior a esta (corrupção subsequente). Não importa, 

assim, em que momento o agente público recebeu ou fixou o quantum da 

vantagem indevida, podendo vir a praticar o ato na esperança ou convicção da 

recompensa imoral, vindo a aceitá-la posteriormente e de acordo com a sua 

expectativa 1. 

O núcleo do tipo "solicitar" é suficiente para caracterizar o crime de corrupção 

passiva quando a solicitação da vantagem estiver motivada pela função pública 

que o agente exerce ou exercerá, desde que exista relação de causalidade entre 

a solicitação e o ato funcional a ser praticado pelo agente público. 

' LOPES, Hálisson Rodrigo. PIRES, Gustavo Alves de Castro Pires. PIRES, Carolina Lins de Castro. A 
corrupção passiva como ilícito penal e seus elementos. Editora Âmbito Jurídico. 
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Segundo a jurisprudência da Suprema Corte no /eading case da Ação Penal 

470/STF (Caso do Mensalão), a consumação do crime de corrupção passiva 

independe da prática do ato de ofício, bastando somente um vínculo entre a 

açeitação ou recebimento da vantagem indevida e a possibilidade de prática de 

ato na esfera funcional do servidor público. Outrossim, o ato de ofício também 

não precisa ser certo ou determinado. Vejamos: 

2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva 
prática de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige referido 
elemento para fins de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva 
prática de ato de ofício em mera circunstância acidental na materialização 
do referido ilícito, o móvel daquele que oferece a peita, a finalidade que o 
anima, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante 
para sua configuração. 

2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de 
influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no 
direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e 
imparcialidade que devem presidir o regime republicano, não sendo, por 
isso, necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo, 
preciso e determinado. 

2. 7 .3. O ato de ofício, cuja om1ssao ou retardamento configura 
majorante prevista no art. 317, § 2°, do Código Penal, é mero exaurimento 
do crime de corrupção passiva, sendo que a materialização deste delito 
ocorre com a simples solicitação ou o mero recebimento de vantagem 
indevida (ou de sua promessa), por agente público, em razão das suas 
funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento da 
propina venha a influir na prática de ato de ofício. 

O crime de corrupção passiva, no que diz respeito ao seu momento 

consumativo, é classificado como crime formal, de simples atividade, que se 

consuma com a mera solicitação, por isso a consumação ocorre quando o 

funcionário público lato sensu, pratique o simples ato de solicitar, receber ou 

aceitar a promessa de vantagem indevida. Pouco importa se o ato funcional 

venha, ou não, a ser praticado. Nesse sentido: 
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A caracterização do crime de corrupção passiva, portanto, depende do 
comércio da função pública, a qual é caracterizada com a mera 
possibilidade de que a vantagem indevida venha a influenciar na prática do 
ato pelo funcionário público. Conforme sintetizado na jurisprudência do STF, 
"o corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em beneficio de 
outrem[ ... ], o corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem indevidamente 
recebida[ ... ] se o ato de oficio 'vendido' foi praticado pouco importa[ ... ] o 
crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa pública" 
(JALIL, Maurício Schaun, GREGO FILHO, Vicente (coords.). Código Penal 
comentado: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Manole, 2016, p. 819). 
(STJ: APn no 856/DF, Corte Especial, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 6/2/18). 

No caso em tela constatou-se a existência de elementos probatórios 

demonstrando que o Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS 

CALHEIROS, codinome "JUSTIÇA", recebeu valores indevidos no montante de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a senha "JUSTO", no dia 31/05/2012, 

às 15hs, na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 102, bairro Mooca, na cidade de 

São Paulo/SP, no endereço da empresa INTERNET POOL COMÉRCIO 

ELETRÔNICOS/A, por intermédio do senhor FÁBIO BRITO MATOS, telefone nº 

11-85408901, funcionário da empresa e motorista do senhor MILTON DE 

OLIVEIRA L YRA FILHO, operador financeiro do parlamentar e sócio 

administrador da empresa. 

Durante o inquérito identificou-se que o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) ocorreu em contrapartida pelo apoio político fornecido para a 

aprovação ao Projeto de Resolução do Senado n. 72/2010, convertido na 

Resolução do Senado Federal n. 13/2012, o qual beneficiou o GRUPO 

ODEBRECHT, e especialmente a BRASKEM SA, na medida em que limitou a 

capacidade dos Estados para concessão de benefícios fiscais a produtos 

importados, evitando a continuidade da "Guerra dos Portos". 

Ademais, as investigações permitiram concluir que o montante de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) foi recebido em 31/05/2012, ano em que o 
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parlamentar não disputou eleições, portanto fora do período eleitoral, o que 

exclui a possibilidade de entendimento da conduta como crime eleitoral. 

Desse modo, considerando o conjunto probatório colhido durante a instrução 

do inquérito, este Delegado de Polícia Federal subscritor entende que estão 

presentes indícios suficientes de autoria e materialidade de que o Senador da 

República RENAN CALHEIROS, ao receber valores indevidos no montante de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Grupo ODEBRECHT, em 31.05.2012, 

em contrapartida pelo apoio ao Projeto de Resolução do Senado n. 72/2010, 

convertido na Resolução do Senado Federal n. 13/2012, praticou a conduta 

tipificada no art. 317 do Código Penal. 

Ademais, verificou-se a presença de indícios suficientes de autoria e 

materialidade de que o pagamento no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) em benefício do Senador RENAN CALHEIROS foi intermediado pelo 

senhor MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, sócio administrador da empresa 

INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, com o auxílio de FÁBIO 

BRITO MATOS, telefone nº 11-85408901, funcionário da empresa e seu 

motorista, motivo pelo qual também praticaram o delito de corrupção passiva, 

tipificado no art. 317 do Código Penal. 

Por fim, resta registrar que os executivos da ODEBRECHT envolvidos, ao 

pagarem vantagem indevida ao senador RENAN CALHEIROS para aprovação 

do PRS nº 72/2010, praticaram conduta que, em tese, amolda-se ao crime 

previsto no art. 333 do Código Penal, com a ressalva de que firmaram acordos 

de colaboração premiada que se mostraram, ao menos no presente inquérito, 

efetivas e eficazes. 
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IX.2- LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1° DA LEI Nº 9.613/1998) 

O crime de lavagem de dinheiro está previsto no Art. 1° da Lei nº 9.613/1998. 

Vejamos: 

Ar!. 1° - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 
(dez) anos, e multa. 
§ 2° Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
1 - Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores 

provenientes de infração penal; 
li - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que 
sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos 
nesta Lei. 

O espírito dessa lei é inibir o enriquecimento por parte do criminoso, penalizando

º pela criação de subterfúgios para camuflar (ocultar ou dissimular) a origem, 

natureza, movimentação e transporte de recursos financeiros obtidos, direta ou 

indiretamente, por meio de atividade criminosa. 

Desse modo, todos aqueles envolvidos na criação, solicitação ou utilização de 

subterfúgios para contribuições financeiras, em atos que visem de alguma forma 

a recepção, dissimulação, ocultação ou de qualquer forma buscam aparentar 

aspectos de legalidade para recursos financeiros obtidos por meios ilícitos, 

devem responder pela conduta. 

As pessoas que praticaram os crimes de corrupção ativa e passiva e aqueles 

que se utilizaram de mecanismos e subterfúgios para tentar legitimar o repasse. 

de recursos financeiros, seja mediante o uso de doleiros ou pessoas jurídicas, 

como contrapartida e com finalidade de se buscar, na verdade, apoio de agentes 

políticos para suas demandas empresariais, como no caso dos autos, acabam 

por praticar o ilícito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1 ° da Lei nº 

9.613/1998. 
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Na espécie, conforme já exposto nos tópicos anteriores, o Senador da República 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS recebeu recursos indevidos 

mediante atuação de interpostas pessoas e o emprego de mecanismos 

ardilosos, com o objetivo de ocultar e dissimular a natureza e a origem dos 

valores ilícitos recebidos. 

De fato, a propina no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram 

recebidos pelo parlamentar JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS por 

intermédio de pessoas de sua confiança, que mantinham vínculo direto consigo, 

como os senhores MILTON DE OLIVEIRAL YRA FILHO, sócio administrador da 

empresa INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, e FÁBIO BRITO 

MATOS, motorista da empresa. 

Para o recebimento desta quantia no dia 31.05.2012 foi empregado mecanismo 

sofisticado de operacionalização e entrega de valores mediante a utilização de 

conta no TRENDBANK, que tem o senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO 

NETO (codinome "BOTOX") como acionista majoritário, e senhora ROSANGELA 

BENETTON GRIMALDI (codinome "MARAVILHA"), como secretária. 

Diante do exposto, considerando-se o conjunto dos elementos de prova 

colhidos durante o inquérito, o Delegado de Polícia subscritor entende que estão 

presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade de que o Senador da 

República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, ao ocultar e dissimular 

a origem e a natureza dos recursos indevidos recebidos, cometeu o delito de 

lavagem de dinheiro previsto no art. 1° da Lei nº 9.613/98. 

De modo similar, estão presentes indícios suficientes de que MILTON DE 

OLIVEIRA L YRA FILHO, FÁBIO BRITO MATOS, ADOLPHO JULIO DA SILVA 

MELLO NETO e senhora ROSANGELA BENETTON GRIMALDI, concorreram, 

juntamente com Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS 
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CALHEIROS, para o cometimento do delito de lavagem de ativos, também 

ficando sujeitos às penas do 1° da Lei nº 9.613/98. 

X - DA EFETIVIDADE E EFICÁCIA DAS COLABORAÇÕES 
PREMIADAS 

Com o encerramento dos trabalhos investigativos, resta avaliar se as 

informações colhidas em depoimentos e/ou fornecidas pelos colaboradores 

foram suficientes para produção dos resultados previstos em lei, tornando-se 

efetivas e suficientes para auxiliar no esclarecimento dos fatos investigados. 

Na espécie, verifico que as colaborações de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

JOSÉ CARLOS FADIGAS DE SOUZA FILHO, CLAÚDIO MELO FILHO, e JOSÉ 

DE CARVALHO FILHO foram efetivas por atenderem o finalidade dos incisos 1 

e li do art. 4° da Lei nº 12.850/2013, quais sejam, "a identificação dos demais 

coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por 

eles praticadas" e "a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de 

tarefas da organização criminosa". 

Nesse sentido, tenho que as informações e esclarecimentos trazidos por estes 

colaboradores, na medida de seus conhecimentos e segundo suas capacidades, 

contribuíram de forma relevante com as investigações abrangidas neste 

inquérito permitindo, realmente, o esclarecimento dos fatos criminosos, motivo 

pelo qual entendo que, além de efetivas, as colaborações foram também 

eficazes. 

Reputo que as colaborações premiadas das pessoas indicadas neste tópico, 

após submetidas ao processo de validação, cumpriram suas finalidades como 
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meio de prova e foram de relevância para o inquérito, permitindo maior eficiência 

e eficácia na realização das investigações. 

Portanto, para os colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSÉ 

CARLOS FADIGAS DE SOUZA FILHO, CLAÚDIO MELO FILHO, e JOSÉ DE 

CARVALHO FILHO, deixo de concluir pelos seus indiciamentos e represento, 

nos termos da Lei 12.850/2013, pela aplicação dos benefícios previstos em seus 

acordos de colaboração na definição de suas penas por parte do Supremo 

Tribunal Federal. 

XI- EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO PARA APURAR AS CONDUTAS 
DE OUTRAS PESSOAS EM RELAÇÃO AO PRS Nº 72/201 O 

Conforme já explicitado nos tópicos anteriores, nestes autos apurou-se 

inicialmente a solicitação e o recebimento de recursos indevidos por parte de 

Senadores da República ROMERO JUCÁ FILHO, codinome "LIDERANÇA", 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, codinome "JUSTO", JORGE 

AFONSO ARGELLO (GIM ARGELO), codinome "CAMPARI", DELCÍDIO DO 

AMARAL GOMEZ, codinome "FERRARI", além da pessoa de codinome 

GLUTÃO, ainda não identificado. 

Ocorre que no dia 11 de fevereiro de 2020, a Procuradoria Geral da República 

requereu ao Excelentíssimo Ministro Relator EDSON FACHIN o declínio de 

competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal em relação aos fatos 

investigados envolvendo as pessoas de ROMERO JUCA, GIM ARGELO, 

DELCÍDIO DO AMARAL, GUIDO MANTEGA e FERNANDO PIMENTEL, bem 

como o prosseguimento do inquérito apenas em relação ao Senador RENAN 

CALHEIROS (fls. 895-918). 
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No dia 02 de março de 2020, o Excelentíssimo Ministro Relator EDSON FACHIN 

deferiu os pedidos da Procuradoria-Geral da República, ao decidir da seguinte 

forma (fls. 927-933): 

i) reconheço, por causa superveniente, a incompetência deste Supremo 
Tribunal com relação aos fatos delituosos atinentes a supostos pagamentos 
indevidos a Romero Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e 
aos ex-Ministros Cuido Mantega, Fernando Pimentel, ordenando o envio de 
cópia dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF; 

ii) determino o ajuste da atuação, mantendo-se sob a supervisão desta 
Corte apenas o grupo de suspeitos imbricado com hipotéticos repasses ao 
Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros (ou seja, ao 
menos por ora, somente deverão ser excluídos do polo passivo Romero 
Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e Guida Mantega). 

Dessa forma, as intermediações de solicitação de valores indevidos realizadas 

ex-Senador da República ROMERO JUCA FILHO em benefício de outros 

parlamentares como os ex-Senadores da República JORGE AFONSO 

ARGELLO (GIM ARGELO), codinome "CAMPARI", DELCÍDIO DO _AMARAL 

GOMEZ, codinome "FERRARI", além do provável Senador da República de 

codinome GLUTÃO, bem como a solicitação e o recebimento de valores 

indevidos em seu benefício próprio realizadas no contexto da aprovação do 

Projeto de Resolução do Senado Nº 72 /2010, são objeto específico do Inquérito 

Policial nº 2020.0124841, decorrente da declinação da competência para a 

Justiça Federal do Distrito Federal, atualmente sob a presidência do Delegado 

de Polícia Federal Tarcísio Júnior Moreira Lima, da Superintendência da Polícia 

Federal no Distrito Federal. 

Uma vez demonstrada a delimitação do objeto do Inquérito nº 4.382 sob a 

supervisão da Suprema Corte e do Inquérito nº 2020.0124841 sob supervisão 

da Justiça Federal do Distrito Federal, reputa-se importante o compartilhamento 

do presente Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária com o Delegado de Polícia 

Federal Polícia Federal Tarcísio Júnior Moreira Lima. 
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Por fim, vale registrar que o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio 

do Ofício nº 259/2020 e anexos (fls. 1204-1217), solicitou o compartilhamento de 

material probatório do presente inquérito envolvendo ilegalidades na 

concorrência pública nº 04/2017, realizada pelo município de Casa Branca, para 

a instrução do inquérito civil nº 14.0236.0001382/2016. 

As pesquisas realizadas pelo Setor de Análise deste Serviço de Inquéritos, 

consubstanciadas na Informação nº 17297623/2021 (fl. 1226), indicaram que o 

assunto de interesse do Ministério Público de São Paulo foram objeto do 

Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05/2019 e Laudo nº 2419/2018 -

INC/DITEC/PF, produzidos a partir do material apreendido no endereço 

vinculado a pessoa de José Francisco Pires - equipe SP 04, bem como que 

existem elementos também nas apreensões realizadas pela equipe que cumpriu 

mandado na cidade de Santos/SP a partir da qual foi elaborado o Laudo nº 

768/2019- INC/DITEC/PF. Reputo que o pedido de compartilhamento deve ser 

analisado pelo Excelentíssimo Ministro Relator EDSON FACHIN. 

XII - CONCLUSÃO 

Ao final de complexa investigação criminal, verificou-se a existência de 

elementos probatórios concretos de autoria e materialidade para se atestar 

a presença de indícios suficientes de que o Senador da República JOSÉ RENAN 

VASCONCELOS CALHEIROS, no exercício de mandatos sucessivos de 

Senador da República desde 1995, juntamente com outras pessoas, cometeu o 

delito de corrupção passiva ao solicitar e receber pagamentos indevidos no 

montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no dia 31.05.2012, ano em 

que não foi candidato nas eleições, no contexto da aprovação do Projeto de 

Resolução do Senado nº 72/2010, convertido na Resolução do Senado Federal 

nº 13/2012. 
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Com base no suporte probatório apresentado, também se concluiu que o 

Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, 

juntamente com outras pessoas, cometeu o delito de lavagem de dinheiro 

quando ocultou e dissimulou a origem e a natureza dos recursos indevidos 

recebidos no dia 31/05/2012, no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 

Diante da robustez do material probatório, e em razão da corroboração das 

f' hipóteses criminais investigadas, o Delegado de Polícia Federal subscritor, com 

fundamento no art. 2º, § 1 º e § 6º da Lei nº 12.830/2013 e nos artigos 230-C e 

231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, entende pela existência 

de elementos concretos e relevantes de autoria e materialidade dos crimes 

investigados no presente inquérito, motivo pelo qual entende pelo indiciamento 

de: 

.... 

1 - JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS pelos crimes de corrupção 

passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto 

no art. 1° da Lei nº 9.613/1998; 

li - MILTON DE OLIVEIRA L YRA FILHO, pelos crimes de corrupção passiva, 

previsto no art. 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° 

da Lei nº 9.613/1998; 

Ili - FÁBIO BRITO MATOS, pelos crimes de corrupção passiva, previsto no art. 

317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° da Lei nº 

9.613/1998; 

IV - ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO pelo crime de lavagem de 

dinheiro, previsto no art. 1° da Lei nº 9.613/1998; 
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V - ROSANGELA BENETTON GRIMALDI pelo crime de lavagem de dinheiro, 

previsto no art. 1° da Lei nº 9.613/1998. 

Em relação aos colaboradores que auxiliaram efetivamente as investigações, 

conforme o capítulo X deste Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária, os 

senhores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSÉ CARLOS FADIGAS DE 

SOUZA FILHO, CLAUDIO MELO FILHO, e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, a 

autoridade policial REPRESENTA, nos termos da Lei 12.850/2013, pela 

aplicação dos benefícios previstos em seus acordos na definição de suas penas 

por parte do Supremo Tribunal Federal, caso venham a ser denunciados pela 

Procuradoria-Geral da República. 

Tendo em vista que neste Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária existem 

elementos probatórios que podem auxiliar na instrução do Inquérito Policial nº 

2020.0124841, sob supervisão da Justiça Federal do Distrito Federal, a 

autoridade policial REPRESENTA ao Ministro Relator EDSON FACHIN para que 

determine o encaminhamento de cópia deste documento ao referido inquérito, 

sob a presidência do Delegado de Polícia Federal Tarcísio Júnior Moreira Lima. 

Por fim, considerando encerrado o trabalho da Polícia Federal na instrução do 

inquérito com o devido esclarecimento dos fatos, submeto o presente Relatório 

Conclusivo de Polícia Judiciária ao Excelentíssimo Ministro Relator EDSON 

FACHIN, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Brasília/DF, 01 de julho de 2021. 

~ 
( ':Dados: 

iJ ;~21.07.01 
J'-'-{ 17:20:03 -03'00' 

VINICIUS VENTURINI 
Delegado de Polícia Federal 
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