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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais previstas no art. 129-1 da Constituição Federal, no art. 

6°-V da Lei Complementar nO 75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Pe-

nal, com base na Inquérito nº 4450, oferece DENÚNCIA em face de 

1. JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, brasileiro, 

Deputado Federal, nascido em 08/10/1972, natural de Salvador/BA, 

portador do CPF nº 153.459.318-79, endereço funcional na Câmara 

dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três 
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Poderes, Anexo IV, Gabinete 928, Brasília/DF, CEP 70160-900 e 

residencial na Rua Plínio Guerreiro, 234, Brotas, SalvadorlBA; 

2. JOSÉ DE CARVALHO FILHO, colaborador da Justiça, 

brasileiro, portador do CPF nº 077.483.375-00, residente na Avenida 

Orlando Gomes S/N, Condomínio Parque Costa Verde, Rua A, 

Quadra A, Lote 1, Piatã, SalvadorlBA, CEP 41650-010; 

3. CLÁUDIO MELO FILHO, colaborador da Justiça, brasileiro, 

nascido em 18/08/1967, portador do CPF nº 358.882.885-00, 

residente à SHIS QI 07, conjunto 14, casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, 

CEP 71615-340; 

4. HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, 

colaborador da Justiça, brasileiro, nascido em 16/11/1955, natural de 

SalvadorlBA, portador do CPF nº 105.062.765-20, residente na Rua 

Professor Sabino Silva, nº 443, Ap. 901, bairro Jardim Apipema, 

SalvadorlBA, CEP 40155-250; 

5. MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, colaboradora da 

Justiça, brasileira, portadora do CPF nº 061.612.005-20, residente na 

rua Acácias, nº 78, bairro da Pituba, SalvadorlBA; 

pelas razões de fato e de direito que passa a expor. 
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1 Síntese das imputações. 

Em 2010 e 2014, especialmente em Salvador/BA e BrasíliaIDF, 

JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, de modo consciente e 

voluntário, solicitou vantagem indevída e aceitou promessa de tal vantagem, 

para si, direta e indiretamente, em razão da função pública exercida 

(parlamentar federal)t, em contrapartida à atuação em beneficio dos 

interesses do grupo ODEBRECHT, e recebeu vantagem indevída, nos dias 

1 0/09/201 Ou e 24/09/2010, no valor denR$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a 

título de doação eleitoral não oficial pelo Setor de Operações Estruturadas do 

grupo ODEBRECHI, e, nos dias 02/09/2014, 09/0912014 e 24/09/2014, 

vantagens indevidas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio 

de doações eleitorais oficiais realizadas pela BRASKEM, companhia do grupo 

lArt. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente 
ou sem renumeração, exerce cargo, emprego ou função pública § 1º - 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. (Inchúdo pela Lei nº 9.983, de 2000) § 2º - 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, sodedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 
6.799, de 1980) 
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ODEBRECHI. Em razão da vantagem recebida da ODEBRECHT, o Deputado 

Federal JOÃO BACELAR praticou atos de ofício infringindo seu dever 

funcional e no interesse da ODEBRECHI (Corrupção passiva majorada: Art. 

317, § 1º2, c/c art. 327 do Código Penal). 

Por sua vez, em 2010 e 2014, especialmente em Salvador/BA e Brasí-

lia/DF, CLÁUDIO MELO FILHO e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, de modo 

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ofereceram e prometeram 

vantagens indevidas para o Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO 

BACELAR FILHO, em contrapartida à atuação do parlamentar em benefício 

dos interesses do grupo ODEBRECHI, sendo que, efetivamente pagaram, nos 

dias 10/09/2010 e 24/09/2010 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a 

título de doação eleitoral não oficial pelo Setor de Operações Estruturadas do 

grupo ODEBRECHT, e, nos dias 02/09/2014, 09/09/2014 e 24/09/2014, vanta-

gens indevidas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de do-

ações eleitorais oficiais feitas pela BRASKEM, companhia do grupo 

ODEBRECHI, em benefício do Deputado Federal JOÃO BACELAR. Em ra-

zão da vantagem recebida da ODEBRECHT, o Deputado Federal JOÃO BA-

CELAR praticou atos de ofício infringindo seu dever funcional e no interesse 

2Art. 317 - Solidtar 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(Redação dada pela Lei n° 10.763. 
de 12.11.2003) § 12 - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo 
dever funcional. 
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da ODEBRECI-IT (Corrupção ativa majorada: Art. 333, parágrafo único, do 

Código PenaI3
). 

Consumados os dehtos antecedentes contra a Administração 

Púbhca e para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, !!Q§. 

dias 10/09/2010 e 24/09/2010, em Salvador/BA, JOÃO CARLOS PAOLILO 

BACELAR FILHO, CLÁUDIO MELO FILHO, HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES, de modo consciente e voluntário, todos em 

comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem e a natureza de 

vantagens indevidas pagas pela 00 EBRECHT, por meio do Setor de 

Operações Estruturadas, para o Deputado Federal JOÃO BACELAR no valor 

total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da realização de doações 

eleitorais não oficiais, em beneficio do referido parlamentar (Lavagem de 

dinheiro: Art. 1º da Lei 9.613/984
). 

Consumados os dehtos antecedentes contra a Administração 

Púbhca e para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, nos 

dias 02/09/2014, 09/09/2014 e 24/09/2014, especialmente em Salvador!BA e 

3 Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a fundonário público, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofído: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei n° 10.763. de 12.11.2003) Parágrafo único - A pena é aumentada 
de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o fundonário retarda ou omite ato de ondo, ou 
o pratica infringindo dever funcional. 

4Art. 12 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
(Redação dada pela Lei n!! 12.683, de 2012) § 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os 
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de fom1a reiterada ou por intermédio de organização 
criminosa (Redação dada pela Lei n!! 12.683. de 2012) 
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BrasíliaIDF, JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, JOSÉ DE 

CARVALHO FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO, de modo consciente e 

voluntário, todos em comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a 

origem e a natureza de vantagens indevidas pagas pela BRASKEM, 

companhia do grupo ODEBRECHT, para o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da 

realização de doações eleitorais oficiais pela BRASKEM, companhia do grupo 

ODEBREClIT, em beneficio do referido parlamentar (Lavagem de dinheiro: 

Art. da Lei 9.613/985). 

2 Contextualização dos fatos. 

Para a melhor compreensão dos fatos ilícitos narrados nesta 

denúncia praticados pelo Deputado Federal JOÃO BACELAR, faz-se 

necessária a contextualização sobre o modo utilizado pelo grupo 

ODEBREClIT para a construção de relações ilícitas com agentes públicos, 

dentre eles o referido parlamentar. 

5Art. 1 Q Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penaL 
(Redação dada pela Lei n!? 12.683, de 2012) § 4Q A pena será aumentada de um a dois terços, se os 
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização 
criminosa (Redação dada pela Lei n!? 12.683. de 2012) 
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2.1 Considerações indiciais sobre o histórico de relações 

criminosas entre parlamentares e o grupo ODEBRECHT. 

Como se " ve, as condutas ilícitas narradas nesta denúncia 

começaram a ser reveladas em outras investigações de crimes de corrupção 

ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e de organização criminosa, no 

contexto amplo da denominada Operação Lava Jato/ no qual foram 

evidenciados vastos esquemas criminosos montados por agentes políticos 

(núcleo político), agentes públicos (núcleo administrativo), empresários 

(núcleo empresarial) e operadores financeiros (núcleo financeiro), com o fim 

de praticar crimes contra estatais e órgãos federais da Administração Pública. 

Nesse contexto, o grupo ODEBRECHT foi um dos protagonistas no 

cartel de empresas que dominou contratos com estatais, notadamente a 

PETROBRAS, a partir de valores superfaturados e, confessadamente, fez da 

corrupção um método de atividade empresarial6
• 

Além de se beneficiar com contratos com órgãos públicos, a 

corruptora ODEBRECHT construía no parlamento uma base de apoio para 

favorecê-la de diversas maneiras, tais como: a) em pautas legislativas de seu 

interesse; b) na contra investigações que pudessem atingir o 

grupo e seus prepostos; c) na garantia da normalidade de execuções 

6 Em 27 de janeiro de 2017, foram homologados pelo STF 77 acordos de colaboração premiada de 
executivos da ODEBRECHT (http://www.stf.jus.br/portal/olls/verNotidaDetalhe.asp? 
idConteudo=335003) em que confessaram a histórica praxe de corrupção de agentes políticos e 
servidores públicos. 
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contratuais com o Poder Público; d) no incentivo e expansão da participação 

privada no saneamento público; e e) na intercessão em disputas empresariais. 

Nesse processo de cooptação e corrompimento de agentes públicos 

na construção de relações ilícitas de longo prazo, a ODEBRECHT distribuía 

benesses de diversas naturezas, para que, quando precisasse de atuação dos 

agentes públicos em assuntos de seu interesse, pudesse acioná-los para que 

agissem em seu beneficio. 

o custo para a construção deste "porto seguro" político estruturado 

pela ODEBRECHT era eufemicamente chamado pelos envolvidos de 11 apoio" 

ou 11 doações eleitorais", algumas escamoteadas como doações oficiais e' caixa 

1" ou doações declaradas à Justiça Eleitoral) e outras em dinheiro em espécie 

("caixa 2" ou doações não declaradas à Justiça Eleitoral). 

Além disso, também ocorriam pagamentos com dinheiro em 

espécie para agentes públicos desvinculados do período eleitoral, os quais 

eram realizados por meio de prepostos da ODEBRECHI, operadores 

financeiros, bem como por empresas transportadoras de valores. 

De qualquer modo, tais benesses pagas a título de 11 apoio" ou 

11 doação eleitoral" consubstanciavam, na verdade, vantagens indevidas 

ajustadas entre agentes públicos e prepostos da ODEBRECHT e recebidas em 

razão da função pública ocupada, caracterizando, portanto, o crime de 

corrupção. 

Cabe mencionar, também, que, conforme exposto em depoimentos 

pelo colaborador MARCELO ODEBRECHT, os prepostos da ODEBRECHT 
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deveriam trabalhar para "cultivar" relacionamentos de longo prazo com 

agentes públicos em posições estratégicas e de interesse do grupo econômico. 

Nesse sentido, indicava que, para ter um relacionamento 

"saudável" entre a ODEBRECHT e o agente público, as vantagens indevidas 

pagas pelo grupo e as contrapartidas entregues pelo agente deveriam estar o 

mais distante possível. de modo a dissociá-las. 

Ou seja, os prepostos da ODEBREClIT deveriam manter aquela 

relação de proximidade e parceria ilícita com o agente público por meio, 

dentre outros, de vantagens indevidas, para que, quando fosse necessário, 

pudesse acionar o agente para atuar de acordo com seus interesses. 

Nesse cenário, embora tenham existido circunstâncias em que a 

propina ajustada estava diretamente relacionada a um resultado específico 

buscado pela ODEBRECHT, nem sempre - e era até recomendado por 

MARCELO ODEBRECHT - a vantagem indevida paga estava associada 

especifica e diretamente à prática de um ato de ofício do agente público 

contemporâneo ao recebimento da propina. 

Assim, a ODEBRECm "investia" em agentes públicos estratégicos 

e, quando precisava, cobrava a conta com a expectativa de que o agente 

público beneficiário da propina honrasse o compromisso e atuasse para 

beneficiar o grupo econômico. 

Nesse ponto, as doações eleitorais - oficiais ou por "caixa 2" -

consubstanciam o meio ideal para escamotear a construção dessa relação 
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ilícita e dissimular a compra e venda da função pública em proveito da 

ODEBRECHI. 

Com isso, a ODEBRECHT possuía inúmeros agentes públicos, 

inclusive parlamentares, atuando, quando necessário, como agentes dos 

interesses do grupo econômico, infiltrados em diversos órgãos públicos e 

atuando dissociados às obrigações do cargo e do interesse público. 

A atuação perniciosa da ODEBRECHT capturou parcelas 

significativas do Estado brasileiro e de seus agentes para atuar em prol de 

seus interesses econômicos, políticos, jurídicos e institucionais. 

Como se observa dos fatos narrados nesta denúncia, foi justamente 

isso que ocorreu quando a ODEBRECHT acionou o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR para atuar em benefício dos interesses do grupo econômico. 

2.2 Contextualização sobre as funções públicas exercidas 

pelo Deputado .Federal JOÃO BACELAR e indícios de vínculos 

anteriores com a ODEBRECHT. 

Com relação ao Deputado Federal JOÃO BACELAR, cabe consig-

nar que este iniciou o de mandatos sucessivos de Deputado Federal 

pelo estado da Bahia desde o ano de 2007, tendo sido reeleito nas eleições de 

2010, 2014 e 2018. 
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No exercício dos mandatos de Deputado Federal, JOÃO BACELAR 

exerceu diversas funções relevantes na Câmara dos Deputados, tendo sido 

Vice-Líder partidário e membro titular ou suplente de Comissões Permanen-

tes, Comissões Especiais, Comissões Parlamentares de Inquéritos e do Conse-

lho de Ética e Decoro Parlamentar, como se observa a seguir7
: 

a) atividades partidárias: Vice-Líder, PR, 08/07/2009; Vice-Líder, Bloco 
PR/PRB/PtdoB/pRTB/pRP /PHS/pTC/pSL, 10/2/201 1-7/2/2013; Vice-Líder, 
PR, 26/2/2015-8/2/2017; Vice-Líder, Bloco PR/pSD/pROS, 10/11/2015-
26/4/2016. 

b) comissões permanentes: Comissão de Desenvolvimento Urbano -
CDU: Suplente, 03/03/2015 - 02/02/2016, Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR: Suplente, 
25/03/2015 - 02/02/2016, Comissão de Constituição e Justiça e de Gdada-
nia - CCJC: Suplente, 25/03/2015 - 20/08/2015, Comissão de Minas e Ener-
gia - CME: Suplente, 02/05/2016 - 02/02/2017, Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania - CCJC: Suplente, 07/06/2016 - 22/06/2016, Comis-
são de Finanças e Tributação - CFf: Suplente, 22/03/2017 - 02/02/2018, Co-
missão de Defesa do Consumidor - CDC: Suplente, 03/04/2018 -
31/01/2019, Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU: Suplente, 
03/04/2018 - 31/01/2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle -
CFFC: Suplente, 03/04/2018 - 31/01/2019, Comissão de Viação e Transpor-
tes - CVT: Suplente, 03/0412018 - 31/01/2019, Comissão de Minas e Ener-
gia - CME: Titular, 03/03/2015 - 02/02/2016, Comissão de Finanças e 
Tributação - CFT: Titular, 02/05/2016 - 22/06/2016, Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Gdadania - CCJC: Titular, 22/06/2016 - 01/08/2016, Co-
missão de Finanças e Tributação - CFT: Titular, 01/08/2016 - 02/02/2017, 
Comissão de Minas e - CME: Titular, 22/03/2017 - 02/02/2018, Co-
missão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazô-
nia - CINDRA: Titular, 22/03/2017 - 02/02/2018, 03/04/2018 - 31/01/2019, 
Comissão de Minas e Energia - CME: Titular, 03/04/2018 - 31/0112019, Co-
missão de Minas e - CME: 2'1 Vice-Presidente, 14/03/2012 -

7 DispOIÚ vel em: https://www.camaraleg.br/deputados/141458/biografia 
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06/03/2013, Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU: Suplente, 
01/03/2011 - 31/01/2012, 07/03/2012- 02/02/2013, Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público - CTASP: Suplente, 11/06/2012 -
11/06/2012, Comissão de Minas e Energia - CME: Suplente, 07/08/2013 -
03/02/2014, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural - CAPADR: Suplente, 21/08/2013 - 03/02/2014, Comis-
são de Desenvolvimento Urbano - CDU: Suplente, 25/02/2014 -
31/01/2015, Comissão de Finanças e Tributação - CFT: Suplente, 
25/02/2014 - 31/01/2015, Comissão de Minas e Energia - CME: Titular, 
01/03/2011 - 31/01/2012, 07/03/2012 - 02/02/2013, Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano - CDU: Titular, 20/08/2013 - 03/02/2014, Comissão de Mi-
nas e Energia - CME: Titular, 25/02/2014 - 31/01/2015; Gência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática: Suplente, 14/2/2007-6/2/2008; 
Constituição e Justiça e de Cidadania: Suplente, 6/3/2008-2/2/2009; Defesa 
do Consumidor: Titular, 5/03/2008-2/2/2009 e Suplente, 4/3/2009-1/2/2010; 
Desenvolvimento Urbano: Titular, 4/3/2009-1/2/2010, 11/3/2010 e Su-
plente, 3/3/2010-11/3/2010; Minas e Energia: Suplente, 4/3/2008-2/2/2009, 
2/6/2010; Relações Exteriores e de Defesa Nacional: Titular, 8/3/2007-
6/2/2008. 

c) comissões especiais: LICITAÇÕES (LEI 8666/1993): Suplente, 
25/03/2015 - 31/01/2019, PL 0442/91 - MARCO REGULA TÓRIO DOS JO-
GOS NO BRASIL: Suplente, 24/09/2015 - 31/01/2019, CESP - DENÚNCIA 
POR CRIME DE RESPONSABILIDADE: Suplente, 17/03/2016 -
11/04/2016, PEC 004/15 - PRORROGAÇÃO DA DRU ATÉ 2019: Suplente, 
23/05/2016 - 31/05/2016, PEC 241/16 - NOVO REGIME FISCAL: Suplente, 
04/10/2016 - 25/10/2016, PEC 287/16 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA: Su-
plente, 02/05/2017 - 31/01/2019, PL 0037/11 - MINERAÇÃO: Titular, 
18/03/2015 - 31/01/2019, PEC 473/01 - ESCOLHA DE MINISTRO DO STF 
PELO CN: Titular, 09/04/2015 - 14/04/2015, PL 2960/15 - TRIBUTAÇÃO 
DE BENS NO EXTERIOR: Titular, 23/09/2015 - 22/12/2015, PEC 004/15 -
PRORROGAÇÃO DA DRU ATÉ 2019: Titular, 13/11/2015 - 23/05/2016, PL 
3636/15 - ACORDO DE LENIÊNCIA: Titular, 24/11/2015 - 31/01/2019, 
PEC 004/15 - PRORROGAÇÃO DA DRU ATÉ 2019: Titular, 31/05/2016-
09/09/2016, PEC 241/16 - NOVO REGIME FISCAL: Titular, 11/08/2016 -
04/10/2016, CESP - MARCO REGULATÓRIO DA ECONOMIA COLA-
BORATIVA: Titular, 14/08/2017 - 31/01/2019, PL 1292/95 - LICITAÇÕES: 
Titular, 27/02/2018 - 31/01/2019, PL 1917/15 - PORTABILIDADE DA 
CONTA DE LUZ: Titular, 24/04/2018 - 31/01/2019, PL 3460/04 - CRIA O 
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ESTATUTO DA METRÓPOLE: Suplente, 20/04/2012 - 31/01/2015, PL 
3555/04 - NORMAS GERAIS CONTRATO SEGURO PRIVADO: Titular, 
12/07/2012 - 31/01/2015, PL 0037/11 - MINERAÇÃO: Titular, 16/07/2013 -
31/01/2015; PEC n!? 471/05, Serviços Notariais: Suplente, 3/8/2007; PL n!? 
2.502/07, Pré-Sal/Exploração e Produção: Suplente, 16/9/2009; PL n!? 
6.666/06, Lei do Gás: Suplente, 7/3/2007. 

d) comissões parlamentares de inquérito: CPI - CARF: Relator, 
08/03/2016 - 12/08/2016, CPI - BNDES: Suplente, 06/08/2015 - 25/02/2016, 
CPI - MÁFIA DO FUTEBOL: Suplente, 22/03/2016 - 10/08/2016, CPI - DP-
VAT: Suplente, 14/06/2016 - 29/09/2016, CPI -n PETROBRAS: Titular, 
25/02/2015 - 22110/2015, CPI - MÁFIA DAS ÓRTESES E PRÓTESES NO 
BRASIL: Titular, 19/03/2015 - 15/07/2015, CPI - CARF: Titular, 03/03/2016 
-12/08/2016, CPI - FUNAI E INCRA 2: Titular, 25/10/2016 - 30/05/2017; 

e) Conselhos: CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: Su-
plente, 01/12/2015 - 23/02/2016, Titular, 23/02/2016 -10/04/2017. 

(Destaques no original e acrescidos) 

Como se observa da relação de funções exercidas pelo Deputado 

Federal JOÃO BACELAR no exercício de seus mandatos parlamentares, di-

versas destas funções em comissões que se relacionavam com áreas temáticas 

de interesse da ODEBRECHT, tais como: a) as Comissões Permanentes de Mi-

nas e Energia, Finanças e Tributação, Viação e Transportes, Desenvolvimento 

Urbano; b) as Comissões Especiais de Licitações, Tributação de Bens no Exte-

rior; e, ainda, c) Comissões Parlamentares de Inquérito, como, por exemplo, a 

CPI da Petrobras, da qual JOÃO BACELAR foi membro titular de 25/02/2015 

a 22/10/2015. 

Além disso, como um dos líderes de seu partido e de blocos parIa-

mentares, o Deputado JOÃO BACELAR poderia atuar na articulação política 
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de medidas legislativas de interesse do grupo ODEBRECHT em tramitação 

na Câmara dos Deputados. 

Nota-se, portanto, que a relação com o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR, dentre outros parlamentares, constituía um ativo estratégico im-

portante da ODEBRECHT para influenciar a atividade fiscalizadora e legisla-

tiva da Câmara dos Deputados em áreas de seu interesse. 

Nessa linha, as doações eleitorais da ODEBRECHT eram realizadas 

tendo em consideração essa relevância do parlamentar para os interesses do 

grupo econômico, conforme descrito por colaboradores. 

Na dinâmica de operação da ODEBRECHT junto a políticos, os 

principais responsáveis pelo contato direto com os parlamentares eram 

CLAUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da holding 

ODEBRECHT, e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, Diretor de Relações Institu-

cionais da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. - CNO S.A., 

companhia integrante do grupo ODEBRECHT. 

A partir do contato e do ajuste com o agente público, em regra, os 

Diretores de Relações Institucionais8 levavam a demanda aos responsáveis 

pela aprovação do pagamento, como os Diretores Superintendentes, Líderes 

Empresariais e Presidentes de companhias do grupo ODEBRECHT, tendo em 

vista a vinculação temática ou regional com o político ou a questão. 

Quanto a doações eleitorais feitas pelo grupo ODEBRECHT em 

campanhas políticas, salvo quando o preposto da ODEBRECHT possuísse au-

8 Em alguns casos, CLÁUDIO MELO FILHO possuía autonomia para autorizar pagamentos. 
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tono mia para o pagamento, esta autorização para pagamento era concedida 

especialmente pelos colaboradores JOÃO PACÍFICO e BENEDICTO JÚ-
NIOR9

• 

Nesse ponto, o relato de CLÁUDIO MELO FILHO indica o se-

guinte sobre o relacionamento do Deputado Federal JOÃO BACELAR com a 

ODEBRECHT1o: 

[ ... ] 
QUE o depoente gostaria de esclarecer, que muito embora seu nome es-
teja relacionado ao evento, nesse caso, em particular, a pessoa que de fato 
teria relação era JOSE CARVALHO FILHO; QUE JOSE CARVALHO FI-
LHO não tinha autonomia para aprovar apoio de campanhas políticas. 
Sendo assim, ele poderia buscar autorização ou com BENEDITO JUNIOR 
ou com IOAO PACIFICO; 

[ ... ] 

Destaca-se do trecho outra característica das relações ilícitas da 

ODEBRECHT com agentes públicos, qual seja, que tais agentes possuíam um 

"padrinho" no âmbito da companhia, de modo que o relacionamento era de 

responsabilidade de algum preposto do grupo. 

Nessa linha, quando alguém do grupo precisasse da atuação do 

agente público, o "padrinho" era acionado para viabilizar que a demanda 

9 O colaborador ANDRÉ VITAL PESSOA DE MELO corrobora esta responsabilidade ao afirmar 
que: "[ ... ] o depoente afirma que também tinha, como incumbência, orgarUzar,junto com sua 
Liderança - no caso o Senhor BENEDITO JÚNIOR - as demandas de doações financeiras para as 
campanhas políticas; QUE o declarante esclarece que não atuou em campanhas políticas, nas 
eleições de 2010; QUE atuou nas campanhas políticas d os anos de 2012 e 2014; [ .. T. 

10 Fls. 742-743. 
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chegasse ao agente e que este implementasse as contrapartidas de interesse 

da ODEBRECHT. 

Outro ponto relevante do trecho é que nem todas as pessoas goza-

vam de autonomia para autorizar pagamentos de vantagens indevidas, sendo 

que, no caso, JOSÉ DE CARVALHO FILHO precisaria pedir aprovação supe-

rior para "apoio em campanhas políticas", como regra, para BENEDICTO JÚ-
NIOR ou JOÃO PACÍFICO. 

Quanto ao papel de consolidação e organização desses pagamentos, 

BENEDICTO JÚNIOR esclareceu que CLAUDIO MELO FILHO não preci-

sava pedir autorização para ele para pagamentos de vantagens indevidas, 

dentre estas, por meio de doações eleitorais, para pessoas com as quais manti-

nha relacionamento, conforme se observa adiante l1
: 

[ ... ] 
QUE CLAUDIO MELO FILHO, não tinha necessidade de pedir 
autorização para ele - depoente - em relação aos pagamentos de 
vantagens indevidas ou mesmo doações eleitorais, para as pessoas com 
as quais mantinha relacionamento; QUE o depoente tinha, em relação aos 
pagamentos autorizados por CLAUDIO MELO FILHO, a incumbência de 
consolidar, posteriormente, os valores autorizados por CLAUDIO MELO 
FILHO, em uma planilha única, que fica sob o seu controle, para evitar 
que, por exemplo, algum político recebesse doações autorizadas por dois 
Diretores distintos; QUE essas planilhas consolidavam doações eleitorais, 
cujo pagamento era feito por Caixa 2; QUE o depoente gostaria de deixar 
claro, que nunca autorizou o pagamento de vantagens indevidas ou 
Caixa 2, para o Deputado JOÃO BACELAR FILHO. Caso o Deputado 

11 Fls. 759-760. 
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tenha, de fato, recebido dinheiro da ODEBRECHT, a autorização foi dada 
por outra pessoa, dentro da Empresa. 
[ ... ] 

Nota-se, portanto, que, como regra, a autorização para aprovar pa-

gamentos pela ODEBRECHT em campanhas eleitorais, durante certo perí-

odo, era de BENEDICTO JÚNIOR e de JOÃO PACÍFICO. 

Contudo, caso esta aprovação viesse de pessoa em hierarquia supe-

rior a estes dois, como, por exemplo, diretores da holding ODEBRECHT, não 

havia necessidade de autorização, ficando a responsabilidade de BENE-

DICTO JÚNIOR mais adstrita à consolidação e organização destes pagamen-

tos aprovados. 

Especificamente em relação ao Deputado Federal JOÃO BACE-

LAR, os colaboradores vinculados ao grupo ODEBRECHT afirmaram que fo-

ram realizadas doações eleitorais para o referido parlamentar nos anos de 

2006,2010 e 2014. 

Além disso, como relatado por CLAUDIO MELO FILHO, as rela-

ções entre sua família e a família BACELAR eram antigas12
, como se vê do tre-

cho colacionado: 

[ ... ] 
QUE o depoente afinna que conhece o Deputado Federal JOÃO BACE-
LAR; QUE apesar de os seus genitores serem amigos dos pais do Depu-
tado JOÃO BACELAR, eles não mantinham uma relação de amizade, ----------------

12 Fls. 742-743. 
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durante a infância e juventude; QUE essa relação de conhecimento so-
mente passou a ocorrer já na fase adulta, em virtude dos trabalhos reali-
zados por depoente, que se referem justamente às ações de relações 
institucionais da empresa com outros seguimentos da sociedade, entre os 
quais Parlamentares do Congresso; 

[ ... ] 
(Destaques acrescidos) 

Sobre sua trajetória política e os vínculos com a ODEBRECHT, o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR, embora negue qualquer envolvimento 

ilícito, expôs que13: 

[ ... ] 
é Deputado Federal desde 2006, tendo sido reeleito em 2010 e 2014; QUE 
o declarante vem de uma família de tradição política, tendo sucedido seu 
pai JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR, que também exerceu manda-
tos de Deputado Federal; [ ... ] QUE durante os anos de exercício de ativi-
dade parlamentar o declarante conheceu o executivo da ODEBRECHT 
JOSÉ DE CARVALHO FILHO; QUE o declarante antes mesmo de exercer 
atividade parlamentar, conheceu o executivo da ODEBRECHT CLÁU-
DIO MELO FILHO. uma vez que este era seu vizinho em Salvador/BA; 
QUE o declarante conheceu o executivo JOSÉ DE CARVALHO FILHO 
durante a realização de voos comerciais de Brasília/Salvador e Salvador/ 
Brasília; QUE era comum o declarante encontrar por coincidência o exe-
cutivo JOSÉ DE CARVALHO FILHO nos voos de terça e quintas-feiras; 
QUE era comum o declarante encontrar com JOSÉ DE CARVALHO FI-
LHO no Congresso Nacional, em razão das suas atividades na condição 
de relações institucionais da CONSTRUTORA ODEBRECHT; 

[ ... ] 
(Destaques acrescidos) 

13 Fls. 123-124. 
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Observa-se, portanto, que o Deputado Federal JOÃO BACELAR 

exerceu durante seus mandatos diversas funções na Câmara dos Deputados 

em posicões de interesse da ODEBRECHT, sendo que o parlamentar manti-

nha vínculos próximos com pessoas relacionadas à ODEBRECHT, dentre es-

tes, JOSÉ DE CARVALHO FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO. 

Nesse contexto e considerando a posição do Deputado Federal 

JOÃO BACELAR na Câmara dos Deputados, a ODEBRECHT realizou paga-

mentos de vantagens indevidas ao mencionado parlamentar, para que este, 

quando necessário, atuasse conforme solicitado pela companhia. 

Ademais, foram reunidas evidências concretas de que o Deputado 

Federal JOÃO BACELAR, em contrapartida ao recebimento de vantagens in-

devidas da ODEBRECHT, praticou atos no exerácio da função pública em be-

neHcio dos interesses do referido grupo econômico. 

3 Narrativa dos fatos ilícitos. 

3.1 Fatos caraclerizadores dos crimes de corrupção passiva e 

ativa majoradas e de lavagem de dinheiro. 

Em 2010 e 2014, especialmente em Salvador/BA e Brasilia/DF, 

JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, de modo consciente e 

voluntário, solicitou vantagem indevida e aceitou promessa de tal vantagem, 
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para si, direta e indiretamente, em razão da função pública exercida 

(parlamentar federal) 14, em contrapartida à atuação em benefício dos 

interesses do grupo ODEBRECHT, e recebeu vantagem indevida, nos dias 

10109/2010 e 24/09/2010, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a 

título de doação eleitoral não oficial pelo Setor de Operações Estruturadas do 

grupo ODEBRECHI, e, nos dias 02/09/2014, 09/09/2014 e 24/09/2014, 

vantagens indevidas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio 

de doações eleitorais oficiais realizadas pela BRASKEM, companhia do grupo 

ODEBRECHI. Em razão da vantagem recebida da ODEBRECHT, o Deputado 

Federal JOÃO BACELAR praticou atos de ofício infringindo seu dever 

funcional e no interesse da ODEBRECHI (Corrupção passiva majorada: Art. 

317, § 1Q15, c/c art. 327 do Código Penal). 

Por sua vez, em 2010 e 2014, especialmente em Salvador/BA e Brasí-

lia/DF, CLÁUDIO MELO FILHO e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, de modo 

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ofereceram e prometeram 

14Art 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública § 1º - 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) § 2º - 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. (Incluído pela Lei nº 
6.799, de 1980) 
15Art. 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(Redação dada pela Lei n° 10.763, 
de 12.11.2003) § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo 
dever funcional. 
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vantagens indevidas para o Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO 

BACELAR FILHO. em contrapartida à atuação do parlamentar em beneficio 

dos interesses do grupo ODEBRECIIT, sendo que, efetivamente pagaram. nos 

dias 10/09/2010e 24/09/2010 no valorde R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), a 

título de doação eleitoral não oficial pelo Setor de Operações Estruturadas do 

grupo ODEBRECHT, e, nos dias 02/09/2014. 09/0912014 e 24/09/2014. vanta-

gens indevidas no valor de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais) por meio de do-

ações eleitorais oficiais feitas pela BRASKEM, companhia do grupo 

ODEBRECHI, em beneficio do Deputado Federal JOÃO BACELAR. Em ra-

zão da vantagem recebida da ODEBRECHT, o Deputado Federal JOÃO BA-

CELAR praticou atos de oficio infringindo seu dever funcional e no interesse 

da ODEBRECHI (Corrupção ativa majorada: Art. 333, parágrafo único, do 

Código PenaI16
). 

Consumados os delitos antecedentes contra a Administração 

Pública e para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, nos 

dias 10/09/2010 e 24/09/2010. em Salvador/BA, JOÃO CARLOS PAOLILO 

BACELAR FILHO, CLÁUDIO MELO FILHO, HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES, de modo consciente e voluntário, todos em 

comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem e a natureza de 

vantagens indevidas pagas pela ODEBRECHT, por meio do Setor de 

16 Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de oficio: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
mu1ta. (Redacão dada pela Lei n° 10.763, de 12.11.2003) 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. 
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Operações Estruturadas, para o Deputado Federal JOÃO BACELAR no valor 

total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da realização de doações 

eleitorais não oficiais, em benefício do referido parlamentar (Lavagem de 

dinheiro: Art. 1º da Lei 9.613/9817
). 

Consumados os delitos antecedentes contra a Administração 

Pública e para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, nos 

dias 02/09/2014, 09/09/2014 e 24/09/2014, especialmente em Salvador/BA e 

Brasília/DF, JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, JOSÉ DE 

CARVALHO FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO, de modo consciente e 

voluntário, todos em comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a 

origem e a natureza de vantagens indevidas pagas pela BRASKEM, 

companhia do grupo ODEBRECHI, para o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da 

realização de doações eleitorais oficiais pela BRASKEM, companhia do grupo 

ODEBRECHI, em benefício do referido parlamentar (Lavagem de dinheiro: 

Art. 1º da Lei 9.613/9818
). 

17Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
(Redação dada pela Lei n!! 12.683, de 2012) § 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os 
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização 
criminosa (Redação dada pela Lei n!!12.683, de 2012) 
18Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
(Redação dada pela Lei n!! 12.683, de 2012) § 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os 
crim.es definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização 
criminosa (Redação dada pela Lei n!! 12.683, de 2012) 
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3.1.1 Doações eleitorais não oficiais realizadas pela 

ODEBRECHT em benefício de JOÃO BACELAR em 2006. 

Como já exposto anteriormente, na dinâmica de operação da ODE-

BRECHT junto a políticos, os principais responsáveis pelo contato direto com 

os parlamentares eram CLAUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Insti-

tucionais da holding ODEBRECHT, e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, Diretor 

de Relações Institucionais da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT -

CNO, companhia integrante do grupo ODEBRECHT. 

Como se vê, no Termo de Colaboração nº 13, JOSÉ CARVALHO 

narrou que o Deputado Federal JOÃO BACELAR solicitou, nos anos de 2006. 

2010 e 2014 doações de campanha, acrescentando que as doações referentes 

aos dois primeiros pleitos foram repassadas a JOÃO PACÍFIC019
: 

"Pedidos de doação eleitoral: o deputado me solicitou e foi aprovado 
pela empresa contribuição financeira nas campanhas de 2006, 2010 e 
2014. Em 2006 e 2010, as solicitações foram direcionadas por mim a João 
Pacífico, que era o DS das regiões Norte e Nordeste. 

No ano de 2014 foi realizada doação eleitoral de forma oficial, no valor 
total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) [Recibos n. 
022880600000BJ\000005; 022880600000BJ\000013; e 
022880600000BJ\000018]. ,,20 

19 Em depoimento às fls. 746-747, JOSÉ DE CARVALHO FILHO reforçou que "l .. .J QUE 
perguntado se confirma que os três apoios políticos, prestados pelo Deputado JOÃO BACELAR, visando a 
atender a interesses da ODEBRECHET, conforme declinado em seu depoimento do dia 8 de junlw 2017, de 
Jato aconteceram, o depoente afirma que sim [. .. ]". 

20 H. 43 do Inquérito nº 4450. 
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No Termo de Colaboração nº 52, JOÃO PACÍFICO afirmou que 

"pam as eleições de 2006 de 'oão Bacelar, como eu era Diret01' Supe1'Íntende da região 

do Nordeste, incluindo a Bahia, a pedido de Tosé Ca1"Valho, autorizei o pagamento 

para ajuda de campanha do referido político,,?l 

Essa informação foi confirmada pelo colaborador JOÃO PACÍFICO 

em depoimento em sede policial22
, oportunidade em que afirmou que "con-

firma que, em 2006, 'OSÉ DE CARVALHO FILHO lhe pediu autorização para que a 

ODEBRECHTpudesse doar R$ 50.000,00 (cinquentamil reais) para a campanha do 

Deputado lQÃO BACELAR, tendo ele, depoente, aut01'izado o pagamento". 

Segundo narrado pelo colaborador JOÃO PACÍFICO, JOSÉ CAR-

VALHO justificou o pedido dizendo que o pagamento seria importante por-

que JOÃO BACELAR ocuparia algum cargo de influência nas comissões da 

Câmara e facilitaria as relações com ele. 

Contudo, esta afirmação apenas faz sentido para os pagamentos re-

alizados a partir de 2010, pois, em 2006, JOÃO BACELAR ainda não exercia 

mandato na Câmara dos Deputados, tomando posse no início do ano de 2007 

em seu primeiro mandato. 

De qualquer modo, nota-se, portanto, que, em 2006, o ajuste reali-

zado entre JOSÉ DE CARVALHO FILHO e JOÃO BACELAR para realiza-

ção de doação eleitoral não oficial foi aprovado pelo então Diretor 

Superintendente das Regiões Norte e Nordeste JOÃO PACÍFICO. 

21 Fl. 53 do Inquérito nº 4450. 
22 Fls. 762/763 do Inquérito nº 4450. 
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Todavia, considerando que, ao tempo dos fatos, JOÃO BACELAR 

nem sequer exercia mandato na Câmara dos Deputados, as condutas ilícitas 

praticadas pelo parlamentar e pelos prepostos da ODEBRECHT JOSÉ DE 

CARVALHO FILHO e JOÃO PACÍFICO no contexto da campanha do ano de 

2006 não extrapolaram a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral 

(li caixa 2"), que, em razão do tempo em que se consumou, já foi alcançado 

pela prescrição da pretensão punitiva para sua persecução penal. 

3.1.2 Ajuste ilícito para recebimento de vantagens indevidas 

entre o Deputado Federal JOÃO BACELAR e a ODEBREClIT em 

2010. 

Conforme exposto anteriormente, ao longo de seu primeiro man-

dato na Câmara dos Deputados, o Deputado Federal JOÃO BACELAR pas-

sou a exercer funções em comissões temáticas relacionadas a áreas de 

interesse do grupo ODEBRECHT. 

Nesse contexto, adequa-se a afirmação do colaborador JOÃO PA-

CÍFICO ao dizer que JOSÉ CARVALHO justificou o pedido de doação para 

campanha em 2010 dizendo que o pagamento seria importante porque JOÃO 

BACELAR ocuparia algum cargo de influência nas comissões da Câmara e 

facilitaria as relações com ele. 
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cÍFIcoB: 

Contudo, em 2009, segundo relatado pelo colaborador JOÃO PA-

[ ... ] houve uma transição no organograma funcional da empresa, sendo 
que a Diretoria da Bahia sairia de sua gerência; QUE essa atribuição foi 
formalmente passada para o Senhor ANDRE VITAL, em meados de 
2010; QUE, dessa forma, não lhe coube mais resolver as questões relati-
vas às doações eleitorais, para políticos da Bahia, nas eleições de 2010. 
Portanto, não autorizou eventual doação ou repasse de dinheiro para 
Deputado JOÃO BACELAR em 2010 e anos seguintes [ ... ]. 

Segundo a defesa, nos autos do inquérito existe um Laudo da Pericia, que 
explica o funcionamento dos Sistemas Drousys e MyWebday. No Laudo 
contante às fls. 483/492, há uma anotação referente ao suposto repassa de 
dinheiro, com os seguintes códigos: CP/06/10: EVENTO/BIICMF no valor 
de R$ 200.000,00. Segundo a defesa, a sigla CMF significa CLAUDIO 
MELO FILHO, que era superior hierárquico do JOSÉ DE CARVALHO 
FILHO; QUE o depoente confirma essa informação; QUE perguntado se 
conhece o Deputado JOÃO BACELAR o depoente afirma que não o co-
nhece; [ ... ]. 

(Destaques acrescidos) 

Assim, considerando que JOÃO PACÍFICO não atuava mais em 

questões relativas à Bahia, em princípio, o responsável pela aprovação do pa-

gamento para o Deputado Federal JOÃO BACELAR, no ano de 2010, seria o 

colaborador ANDRÉ VITAL PESSOA DE MELO, então Diretor Superinten-

dente da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHI para a região de Ser-

gipe e Bahia. 

23 Fls. 762/763 do Inquérito nº 4450. 
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Todavia, conforme exposto por ANDRÉ VITAL 24, apesar de ocupar 

o referido cargo na CNO, este não atuou em campanhas políticas no ano de 

2010: 

[ ... ] 
QUE em 2010, após passar 8 (oito) anos no exterior, o depoente assumiu 
o cargo de Diretor - Superintendente da Construtora Norberto 
Odebrecht. para a região SergipelBahia, cargo que fora recem criado em 
setembro daquele mencionado ano; QUE o depoente afirma que, naquela 
época, a Construtora tinha diversos contratos com clientes particulares e 
com o poder público; QUE o depoente afirma que também tinha, como 
incumbência, organizar, junto com sua Liderança - no caso o Senhor 
BENEDITO JÚNIOR - as demandas de doações financeiras para as 
campanhas políticas; QUE o declarante esclarece que não atuou em 
campanhas políticas, nas eleições de 2010: 

[ ... ] 

Assim, quanto ao ano de 2010, com base nas informações trazidas 

pelos colaboradores, procedeu-se à análise dos dados encontrados nos siste-

mas de comunicação Drousys e de contabilidade MyWebdayB do grupo ODE-

BRECHf, logrando identificar 02 (dois) registros de pagamentos e ordens de 

pagamento ao Deputado Federal JOÃO BACELAR, no sistema Drouslls 

como "FERROVIA", no montante total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

nos dias 10/09/2010 e 24/09/2010, pagos na cidade de SalvadorIBA.25 

24 Fls. 744/745 do Inquérito nº 4450. 
25 Análise feita por meio do Laudo n° 578/2019 - SETEC/SR/PR/PR, que contêm os registros de 

pagamentos obtidos nos sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht, Drousys e 
MyWebday, referentes ao codinome "FERROVIA", que identificava o Deputado Federal JOÃO 
BACELAR (fls. 483/492 do Inquérito nº 4450). 
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Como se observa, constam 02 registros de pagamentos efetivados 

nos dias 10/0912010 e 24/09/2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

cada, para a pessoa do codinome "FERROVIA" (Deputado Federal JOÃO 

BACELAR), alocados nos centros de custos/obra CP /06/10 

EVENTO/BIICMF - Campanha Eleitoral do ano 2010, sendo CLÁUDIO 

MELO o responsável por autorizar as ordens de pagamento destinadas ao 

Deputado Federal JOÃO BACELAR. 

Nesse ponto, como já exposto, CLÁUDIO MELO FILHO afirmou 

que" [ ... 1 muito embora seu nome esteja relacionado ao evento, nesse caso, em particular, ª 
pessoa que de fato teria relação lQSE CARVALHO FILHO; QUE TOSE CARVALHO 

FILHO não tinha autonomia para aprovar apoio de campanhas políticas. Sendo as-

sim, ele poderia buscar autorização ou com BENEDITO JUNIOR ou com JOÃO PACI-

FICO,,26. 

Contudo, como mencionado anteriormente pelo colaborador BENE-

DICTO JÚNIOR27
: 

[ ... ] 
CLAUDIO MELO FILHO, não tinha necessidade de pedir autorização 
para ele - depoente - em relação aos pagamentos de vantagens 
indevidas ou mesmo doações eleitorais, para as pessoas com as quais 
mantinha relacionamento; QUE o depoente tinha, em relação aos 
pagamentos autorizados por CLAUDIO MELO FILHO, a incumbência de 
consolidar, posteriormente, os valores autorizados por CLAUDIO MELO 
FILHO, em uma planilha única, que fica sob o seu controle, para evitar 
que( porexemplo'ualgum político recebesse doações autorizadas por dois 

26 Fls. 742-743. 
27 Fls. 759-760. 
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Diretores distintos; QUE essas planilhas consolidavam doações eleitorais, 
cujo pagamento era feito por Caixa 2; QUE o depoente gostaria de deixar 
claro, que nunca autorizou o pagamento de vantagens indevidas ou 
Caixa 2, para o Deputado JOÃO BACELAR FILHO. Caso o Deputado 
tenha, de fato, recebido dinheiro da ODEBREClIT, a autorização foi 
dada por outra pessoa, dentro da Empresa. 

[ ... ] 

Pelo que se evidencia da dinâmica de funcionamento da ODEBRE-

ClIT, no ano de 2010, JOSÉ DE CARVALHO FILHO levou a demanda do 

Deputado Federal JOÃO BACELAR para a aprovação de CLAUDIO MELO 

FILHO, que aprovou a realização de doação eleitoral não oficial para o refe-

rido parlamentar em razão deste exercer cargos de influência nas comissões 

da Câmara dos Deputados e que isto facilitaria as relações com ele para o 

atendimento dos interesses do grupo ODEBRECIIT. 

Com relação ao recebimento dos valores pelo Deputado Federal 

JOÃO BACELAR no ano de 2010, segundo apontam os registros, os paga-

mentos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, foram feitos nos dias 

10/09/2010 e 24109/2010, na cidade de Salvador/BA, e viabilizados a partir da 

conta de controle da ODEBREClIT denominada CXSSAR - Caixa livre Salva-

dor - Real, operacionalizada por MARIA LÚCIA TAVARES, funcionária do 

Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 
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Os pagamentos dos dias 10/09/2010 e 24/09/2010 foram realizados 

com a senha "TREM" e operacionalizados pelo doleiro JAPERAMO DA 

SILVA GOMES, por meio da casa de câmbio GRADUAL TURISM028
• 

Para além dos registros encontrados no sistema de contabilidade 

paralela do grupo ODEBRECHT, corroboram tais registros os termos de 

28 No termo de depoimento de fls. 493/494, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 
relatou que as entregas de dinheiro no Estado da Bahia eram realizadas pelo doleiro 
JAPERAMO, por meio de uma casa de câmbio no Shopping Itaigara. em Salvador: "( ... ) QUE 
questionado a respeito de como se dava o pagamento no estado da Bahia. esclareceu que um 
doleiro de nome IAPÉRAMO, conhecido também como NOB, que possuia uma casa de câmbio 
no shopping ltaigara, em Salvador/BA, no bairro do ltaigara. tinha autorização do Setor de 
Operações Estruturadas da Odebrecht a efetuar os pagamentos às pessoas que se apresentassem 
com a senhaj QUE o dinheiro era entregue na própria casa de câmbio assim que apresentada a 

QUE o filho de JAPÉRAMO, cujo nome não se recorda. era quem normalmente cuidava 
dessas transações na casa de câmbio; QUE o serviço da casa de câmbio de IAPÉRAMO já 
prestava serviço para a Odebrecht antes da entrada do depoente no Setor de Operações 
Estruturadas e continuou prestando serviço até 2015, quando do fechamento do setor;". 
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declaração de JAPERAMO GOMES29
, que relatou o modus operandi de sua 

atuação para a empresa ODEBRECHT. 

Nessa linha, narrou que realizou algumas operações pontuais a 

pedido de HILBERTO SILVA do Setor de Operações Estruturadas da 

29 "( ... ) QUE os serviços que eram prestados para a ODEBRECHT consistiam na compra e 
venda de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como em operações de câmbio 
manual para fornecer recursos aos funcionários e executivos da ODEBRECHf quando viaja-
vam para fora do país; QUE o trabalho do Declarante e de seu filho ALEX MENEZES GO-
MEs consistia em receber os contatos de funcionário e executivos do Grupo ODEBRECHf 
repassar a eles as cotações das moedas que desejavam e realizar as operações de câmbio de 
forma legal comunicando o Banco Central a respeito; QUE as quatro agências juntas realiza-
vam cerca de duas mil operações por mês; QUE o valor médio de cada operação realizada era 
de cerca de mil dólares; QUE no foram realizadas por parte da GRADUAL 1URISMO opera-
ções de câmbio para executivos da ODEBRECHT em valores altos como cem, duzentos, tre-
zentos mil reais; OUE o Declarante se recorda que HILBERTO SILVA. executivo do setor de 
operacões estruturadas da ODEBRECHT, manteve contato consigo dizendo que precisava 
pagar dividendos e partidpacões de lucros de empresas da ODEBRECHT existentes noexte-
dor para os executivos no Brasil; QUE HILBERTO SILVA lhe disse que tinha alguns presta-
dores de serviços que faziam esses pagamentos em Salvador mas que tinha um valor muito 
elevado; QUE o Declarante respondeu que não tinha volume suficiente para realizar essas 
operações; QUE apesar disso o Declarante realizou algumas operações pontuais; QUE a Se-
nhora MARIA LUCIA, do Setor de Operações Estruturadas, fazia contato com o Declarante 
solidtando a sua presença na sede da ODEBRECHT em Salvador; QUE o Declarante se diri-
gia até ela e ela repassava os dados do pagamento, indicando o valor; QUE o Declarante rea-
lizava então o contato com o senhor JOÃO REIS, administrador da empresa MERCANTIL 
TURISMO; QUE JOÃO REIS realizava contatos com importadores para verificar a possibili-
dade da realização de operações de importação que pudessem gerar os recursos que a ODE-
BRECm necessitava; QUE quando os importadores de contato de JOÃO REIS referiam a 
possibilidade da realização da operação de importação, era passado ao Declarante os dados 
para comunicar a ODEBRECHT; QUE após realizada a operação, o Senhor JOÃO REIS fazia a 
entrega do dinheiro em reais ao Declarante; QUE assim que o Declarante recebia os valores 
do Senhor JOÃO REIS entregava diretamente à MARIA LÚCIA na sede da ODEBRECHT; 
QUE JOÃO REIS faleceu há mais de 05 anos; QUE o Declarante nunca operou o sistema 
DROUSYUS e nunca teve contas no exterior; QUE o trabalho do filho do Declarante consistia 
em realizar atendimentos na mesa de operações das filiais da GRADUAL TURISMO; QUE o 
filho do Declarante nunca teve conta no exterior e também nunca operou o sistema 
DROUSYUS; QUE o filho do Declarante também não conheda essas operações esporádicas 
que o Declarante realizava a pedido de HILBERTO SILVA; QUE essas operações esporádicas 
foram realizadas entre os anos de 2007 a 2012; QUE o Declarante não sabe precisar a freqüên-
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ODEBRECHT, sob a alegação de pagamento de dividendos e participações 

em lucros de filiais no exterior para executivos no Brasil. 

Afirmou que seu contato na ODEBRECHT era MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES, cuja comunicação se dava pessoalmente, na sede 

daquela empresa, em Salvador, onde lhe eram passados dados de paga-

mento e valor. Disse ainda que os recursos eram gerados por meio de ope-

rações de importação (dólar cabo). 

Ao seu turno, MARIA LÚCIA TAVARES confirmou que 

IAPERAMO GOMES era o doleiro responsável pela geração de dinheiro em 

espécie, na cidade de Salvador e afirmou que, assim que o dinheiro era 

trazido pelo doleiro, ela repassava para ANDRÉ VITAL. JOSÉ CARVALHO 

ou CLÁUDIO MELO.3D 

cia em que eram realizadas essas operações, nem mesmo os valores; QUE o Declarante se 
sentiu usado pela ODEBRECHT e só realizou essas operações pontuais a fim de atender os 
interesses da empresa; QUE as quatro agências da GRADUAL TURISMO em Salvador foram 
objetos de mandados de busca e apreensão no decorrer da Operação Lava Jato; QUE à época 
a ODEBRECHT era uma empresa modelo de modo que todos desejavam trabalhar para ela; 
QUE para o Declarante foi uma surpresa grande quando surgiram as suspeitas de envolvi-
mento da Empresa com a prática de ilícitos; QUE JORGE DE NETO é proprietário da GRA-
DUAL TURISMO, sediada no Rio de Janeiro; QUE o Declarante comunicou o Senhor JORGE 
a respeito das operações que foram solicitadas pelo Senhor HILBERTO SILVA tendo ele anu-
ído com a realização dos pagamentos." (fls. 563/565 do Inquérito nº 4450). 

30 "( ... ) QUE, em determinada época, passou a trabalhar no denominado Setor de Operações 
Estruturadas; QUE nesse setor ficou responsável por organizar e controlar os repasse de 
dinheiro, em reais, a mando de seus superiores; QUE a depoente esclarece que não sabia quem 
eram as pessoas para as quais os pagamentos seriam efetuados; QUE a sistemática dos 
pagamentos funcionava da seguinte forma: No início da semana, a depoente tirava no Sistema 
MyWebDay uma planilha com as ordens de pagamentos; QUE nessa planilha havia dados 
referentes a requisição de pagamento, a data na qual deveria ser efetuado, a praça na qual o 
pagamento seria feito, o valor do pagamento, o codinome do recebedor e a senha que seria 
utilizada para o resgate do valor; QUE, no caso de Salvador, após verificar que havia um 
pagamento a ser feito naquela praça, a depoente entrava em contato com o Prestador (Doleiro) 
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Por sua vez, HILBERTO SILVA relatou que o pagamento no estado 

da Bahia se dava por meio do doleiro JAPERAMO GOMES, conhecido 

também como NOB, que possuía uma casa de câmbio no Shopping ltaigara, 

em SalvadorIBA31, e tinha autorização do Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECfIT para efetuar os pagamentos às pessoas que se apresentassem 

com a senha, de modo que o dinheiro era entregue na própria casa de câmbio 

assim que apresentada a senha. 

Na mesma linha, JOSÉ CARVALHO afirmou que "não entregou 

diretamente dinheiro para nenhum político, porém, já tinha repassado dinheiro em 

espécie, não contabilizado, para uma outra pessoa, cujo nome declarou em uma outra 

investigação", mas que eventual pagamento para o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR ''foida mesmaformaqueuos demais repassesleitos apolíticos. O político 

fazia o pedido do dinheiro, ele tratarn do pedido Junto aos superiores e, sendo liberado 

esse valor, MARIA LUCIA TAVARES ficava por disponibilizar o dinheiro para o 

político; QUE o político era quem indicava o local onde receberia o dinheiro"32. 

informando-o do valor que seria necessário; QUE em Salvador, o Do1eiro responsável era o 
Senhor JAPERANO GOMES e seu filho ALE><; QUE JAPERANO GOMES, assim que conseguia 
os reais necessários para o pagamento, solicitava que alguém de sua empresa fosse até a sede do 
Odebrecht, para entregar o dinheiro para a depoente; QUE tão logo recebia o dinheiro, esse era 
repassado ora para ANDRÉ VITAL, ora para JOSÉ CARVALHO FILHO ou mesmo para 
CLÁUDIO MELO, que se encarregavam de levar o dinheiro para o recebedor; QUE a depoente 
não sabe dizer quem seria o recebedor codinome FERROVIA, pois eram muitos codinomes em 
suas planilhas, nenhum deles identificando quem seria a pessoa; QUE a depoente informa que 
nas planilhas que recebia, costumava vir as iniciais dos Gerente responsáveis pela obra. Dessa 
fomla, ela conseguia fazer contato com o Gerente (ANDRE VITAL, JOSE CAVALHO FILHO, 
CLAUDIO MELO) para que eles pudessem passar no Setor, para pegarem o dinheiro; QUE na 
maior parte das vezes, os próprios gerentes ligavam para ela, para perguntar se já estava liberado 
o dinheiro para o repasse." (fls. 640/641 do Inquérito nº 4450. 

31 Conforme consta, a GRADUAL TURISMO possui uma de suas sedes no Shopping Itaigara em 
Salvador/BA. 

32 Fls. 746-747 do Inquérito nº 4450. 
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Pelas evidências angariadas, conclui-se, portanto, que, para o ano 

de 2010, o ajuste e a aprovação para realização de doação eleitoral não oficial 

foram feitas entre JOSÉ DE CARVALHO FILHO, CLÁUDIO MELO FILHO 

e o Deputado Federal JOÃO BACELAR, sendo que o pagamento e o 

recebitnento, em Salvador/BA, foram operacionalizados pelo Setor de 

Operações Estruturadas da ODEBREClIT com o envolvimento de 

HILBERT O SILVA, MARIA LÚCIA TAVARES e de JAPERAMOS GOMES. 

3.1.3 Contrapartidas do Deputado Federal JOÃO BACELAR, 

na condição de parlamentar, para atender interesses da 

ODEBRECHT nos anos de 2011 e 2012. 

Além do ajuste para o recebimento de vantagens indevidas, foram 

apontadas situações em que o Deputado Federal JOÃO BACELAR atuou em 

benefício de interesses da ODEBRECHT a partir do ano de 2011, como, por 

exemplo, para a retirada de requerimento formulado pela Comissão de Fisca-

lização e Controle em 2011 e para evitar a caducidade da Medida Provisória 

nº 558/2012 em 2012. 
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3.1.3.1 Atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR para a 

retirada de requerimento formulado pela Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a 

pedido da ODEBRECHT em 2011. 

No Termo de Colaboração nº 14, JOSÉ DE CARVALHO FILHO fa-

lou sobre a solicitação de HENRIQUE VALADARES, representante da Santo 

Antônio Energia, vinculada ao grupo ODEBRECHT, de retirada de requeri-

mento formulado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câ-

mar a dos Deputados33
• 

o mencionado requerimento foi apresentado pelo Deputado Fede-

ral Carlos Magno, objetivando o convite de algum representante da compa-

nhia do grupo ODEBRECHT para IIdíscutir os investimentos mantidos pelos 

Consórcios constl'utores das Usinas de Tirau e Santo Antônio, no Estado de Rondô-

nia, com as compensações ambientais e sociais"34. 

Como exposto no Relatório de Análise nº 160/2017, relativo à atua-

ção do Deputado Federal JOÃO BACELAR junto à Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, no ano de 2011 (fls. 

282/290), identifica-se que efetivamente houve o convite de EDUARDO DE 

33 Fls. 109-111. 
34 Requerimento n!! 170/2011 (11263 do Apenso I). 
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MELO PINTO, presidente do consórcio Santo Antônio, para participar de 

uma audiência pública a ser realizada no dia 27/09/201135
• 

Nesse contexto, o colaborador relatou que o Deputado Federal 

JOÃO BACELAR o acompanhou ao gabinete do Deputado Sérgio Brito, pre-

sidente da referida comissão e que esse pleito também foi atendido36
• 

Na sequência, o Deputado Federal Nilson Leitão, presidente da 

CFFC, em exercicio, expediu oHcio37 informando a remarcação da data do 

convite para a audiência pública para 13/12/2011. 

Posteriormente, EDUARDO DE MELO PINTO, presidente do con-

sórcio Santo Antônio, comunicou a impossibilidade de representantes da 

SantoAntônio Energia comparecerem à audiência na data de 13/12/201138
• 

O procedimento adotado pelo presidente da CFFC, em seguida ao 

oHcio da empresa Santo Antônio Energia, foi comunicar o cancelamento da 

audiência pública por meio de mensagens eletrônicas destinadas aos outros 

convidados para a mesma audiência. 

35 Por meio do Ofício n° 609/2011/CFFC-P, de 02/09/2011 (fl 271 do Apenso I). 
36 Segundo o Relatório de Análise nº 77/2017 informou que o Deputado Federal SÉRGIO BRITO 

exerceu a presidência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados entre 
02/03/2011 e 09/11/2011 (fls. 125/139). 

37 Ofício n° 885/2011/CFFC-P, de 23/11/2011 (fl. 246 do Apenso I). 
38 Ofício SAE 2464/2011, de 06/12/2011. 

37 



MlNIsTÉRIo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERALDA REPÚBLICA 

Por fim, o requerimento acabou sendo arquivado definitivamente 

em 21/03/2012. tendo em vista o fim da 1 ª Sessão Legislativa da 54ª Legisla-

Para confirmar o encontro ocorrido entre JOSÉ CARVALHO e os 

Deputados Federais Sérgio Brito e JOÃO BACELAR, ocasião em que o cola-

borador afirma ter solicitado a remada do requerimento formulado pela 

CFFC de convocação do representante da Santo Antônio Energia para prestar 

esclarecimentos, foi juntado aos autos o Ofício nº 523/19/GP, oriundo da 

Presidência da Câmara dos Deputados contendo diversos registros de en-

trada de JOSÉ CARVALHO naquela Casa Legislativa. durante o ano de 2011 

(fls. 476/479). 

Entre esses registros é possível constatar que o colaborador JOSÉ 

CARVALHO esteve na Câmara dos Deputados no período entre a convo-

cação (setembro/2011) e a retirada da convocação (dezembro/2011) em 16 

(dezesseis) ocasiões40
• 

Como se vê, o relato sobre esta contrapartida realizada pelo De-

putado Federal JOÃO BACELAR mostra-se relevante para a compreensão 

da escalada de favores e atos de ofício praticados pelo parlamentar em be-

nefício dos interesses da ODEBRECHT em 2011, 2012 e 2015. 

39 https:llwww.camaraleg.br/proposicoesWeb/fichadetrarnitacao ?idProposicao=517187 
40 Esclarece o ofído que 1/( .. .) o destino apresentado no relatório se refere de forma genérica ao 

informado pelo visitante no ato de sua identificação, não sendo possível a este Departamento atestar o real 
comparecimento ao local indicado por ele, nem tampouco sua participação em reuniões e/ou sua visita em 
determinado departamento ml setor." (fi. 479) 
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3.1.3.2 Atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR na 

tramitação da Medida Provisória nº 558/2012 a pedido da 

ODEBRECHT no ano de 2012. 

Quanto ao ponto, no Termo de Colaboração nº 13, JOSÉ CARVA-

LHO narrou que foi solicitado por EDUARDO MELO PINTO, presidente da 

Santo Antônio Energia, para que acompanhasse a Medida Provisória nº 

558/2012, que cuidava do remanejamento de áreas alagadas na defesa dos in-

teresses da obra de Mapinguari em Rondônia 41. 

De fato, quando se observa o texto da Medida Provisória nº 558, de 

5 de janeiro de 2012, tem-se que essa dispunha" sobre alterações nos limites dos 

Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das flores-

tas Nacionais de ltaituba 1, ltaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental 

do Tapajós, e dá outras providências"42
• 

A medida legislativa possuía relevância para a ODEBREClIT em 

razão da participação do grupo no consórcio responsável pela construção e 

operação da usina hidrelétrica de Santo Antônio, localizada em Rondônia. 

41 Fls. 109-111. 
42 Informação dispolÚvel em: 

http://www.l.lanalto.gov.br/ccivil03/Ato2011-2014/2012/Ml.v/558.htm 
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Pelo andamento da MP nº 558/201243
, vê-se que sua publicação foi 

em 06/01/2012, iniciando-se para o Congresso Nacional os prazos para delibe-

ração, conforme se observa adiante: 

I i 06/01/2012 Poder Executivo ( EXEC) 
! _ _ _ ---r da Medida Provisória no União. Inteiro teor EJ 
: 06/01/2012 ; 'C'ONGRESSO NACIONAL (CN) 

i Prazo para Emendas: 02/02/2012 a 07/0212012. 
Comissão Mista: 02/0212012 a 15/02/2012. 
Câmara dos Deputados: 16/02/2012 a 29/02/2012. 
Senado Federal: 0110312012 a 14/03/2012. 

; Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 15/03/2012 a 17/03/2012. 
! Sobrestar Pauta: a partir de 18/03/2012. 

_

gongresso Nacional: 02/02/2012 a 01/04/2012. 
Prorrogação pelo Congresso Nacional: 02/04/2012 a 31/05/2012. , 

---- - __ __ -_ - ____ - _____ __ 

Depois, em 28/02/2012, consta andamento em que se observa que, 

até o dia 28/02/2012, a Comissão Mista para análise da MP nº 558/2012 ainda 

não havia sido instalada: 

28/02/2012 Mesa Diretora ( MESA) 
Recebido o Of. n. 75/2012, do Congresso Nacional, que encaminha o 
processado da MPV 558/12. Informa, ainda, que à Medida foram oferecidas 52 ' 
(cinquenta e duas) emendas e que a Comissão Mista não se instalou. Inteiro 
teor Bl 

Ou seja, dois meses depois de publicada, ainda não havia sido ado-

tada qualquer providência no âmbito do Congresso Nacional para a tramita-

43 lnfomlação disponível em: https://www.camara.leg.br/prgposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=533535 
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ção da MP nº 558/2012, o que realmente trazia riscos de que esta perdesse sua 

eficáda ou, como mencionado, "caducasse", tendo em vista o prazo constitu-

donal previsto para este tipo de medida legislativa no art. 62, § 3º, da Consti-

tuição Federal44
• 

Além disso, conforme previsto no § 8º do art. 62 da Constituição Fe-

deral, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos De-

putados45
, o que exigia, portanto, a atuação inicial da ODEBRECHT junto a 

esta Casa do Congresso Nacional para viabilizar sua aprovação. 

Assim, JOSÉ CARVALHO afirmou que, em razão disso, solicitou 

ao Deputado Federal JOÃO BACELAR, com quem já mantinha relações pes-

soais e institucionais há longo tempo, um esforço para que a mencionada MP 

não caducasse. 

44 § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável. nos teml.OS do § 
7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) § 4º 
O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicacão da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001) § 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das 
medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais. (Inchúdo pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) § 6º Se a medida provisória 
não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de 
urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em 
que estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) § 7º Prorrogar-se-á 
uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, 
contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso 
Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

45 § 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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Como já exposto anteriormente, à época, o Deputado Federal 

JOÃO BACELAR exercia a função de Vice-Líder, bloco parlamentar com-

posto pelos partidos PR, PRB, PtdoB, PRTB, PRP, PHS, PIC e PSL. 

Diante disso, a atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR em 

benefício da ODEBRECHT não exigia, necessariamente, a prática de atos for-

mais no processo legislativo para a aprovação da MP nº 558/2012, mas, mais 

do que isso, exigia um esforço de articulação para que esta fosse votada e 

aprovada pelo Congresso Nacional dentro do prazo imposto pela Constitui-

ção Federal. 

Nessa linha, depois de adotadas providências para a tramitação le-

gislativa, vê-se que, por diversas sessões do Congresso N acionai entre 

13/03/2012 e 10/05/2012, a matéria versada na MP nº 558/2012 não foi apreci-

ada pelo Plenário por diversas razões, tais como a necessidade de apreciação 

de outras medidas provisórias, cancelamento da Ordem do Dia ou retirada 

de pauta por acordo de Líderes. 

Contudo, no dia 15/05/2012, foi levada a votação a MP nº 558/2012 

no Plenário do Congresso Nacional ocasião em que foi aprovada e determi-

nada a remessa ao Senado Federal, o que foi implementado em 22/05/2012. 

Em relação ao tema, o Relatório de Análise nº 158/2017 informou 

que o Deputado Federal JOÃO BACELAR votou a favor da MP nO 558/2012 

no dia 15/05/2012. 
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Por fim, a MP nO 558/2012 foi convertida na Lei nº 12.678/2012 de 

25/06/2012, com publicação em 26/06/2012 e retificação em 09/07/2012, o que 

concretizada o objetivo do grupo ODEBRECHI para a referida medida legis-

lativa. 

Observa-se, diante dessas evidências, que foi exitoso o pedido da 

ODEBRECHI, por meio de JOSÉ DE CARVALHO ao Deputado Fe-

deral JOÃO BACELAR para que promovesse um esforço para que a MP n° 

558/2012 não caducasse, pois, como se viu, esta não perdeu eficácia e foi, ao 

final, aprovada pelo Congresso Nacional, tendo sido convertida na Lei nº 

12.678/2012. 

3.1.4 Ajuste ilícito para recebimento de vantagens indevidas 

entre o Deputado Federal JOÃO BACELAR e a ODEBRECHf em 

2014. 

Como exposto anteriormente, no Termo de Colaboração nº 13, 

JOSÉ CARVALHO narrou que o Deputado Federal JOÃO BACELAR solici-

tou, nos anos de 2006,2010 e 2014 doações de campanha, sendo que: "No ano 

de 2014 foi realizada doação eleitoral de forma oficial, no valor total de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) [Recibos n. 022880600000BA000005; 

022880600000BA000013; e 022880600000BA000018 1."46 

46 FI. 43 do Inquérito nº 4450. 
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Assim, com relação ao ano de 2014, o ajuste para pagamento de 

vantagem indevida, por meio de doação eleitoral oficial, em contrapartida 

pela atuação do parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT 

se deu entre o Deputado Federal JOÃO BACELAR, JOSÉ DE CARVALHO 

FILHO, Diretor de Relações Institucionais da CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT e CLÁUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais 

da holding ODEBRECHT. 

Como se observa, os pagamentos destinados ao Deputado Federal 

JOÃO BACELAR, reforçados pela justificativa apresentada por JOSÉ CAR-

VALHO de que o pagamento seria importante porque JOÃO BACELAR ocu-

paria algum cargos de influência nas comissões da Câmara, sendo 

estrategicamente relevante facilitar as relações com ele, foram aprovados por 

CLÁUDIO MELO. 

Como mencionado por CLÁUDIO MELO FILHO, apesar de co-

nhecê-Io até mesmo antes do exercício de mandato parlamentar, no âmbito 

da ODEBRECHT, o relacionamento com o Deputado Federal JOÃO BACE-

LAR era de responsabilidade de JOSÉ DE CARVALHO FILH047
• 

Contudo, em campanhas eleitorais, JOSÉ DE CARVALHO FILHO 

não possuía autonomia para aprovação pagamentos, devendo obtê-la junto a 

superiores hierárquicos, que, no caso, assim como em 2010, foi CLÁUDIO 

MELO FILHO, como Diretor de Relações Institucionais da holding ODEBRE-

cm48
• 

47 Fls. 742-743. 
48 Fls. 742-743. 
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Sobre o ponto, ao ser interrogado, o Deputado Federal JOÃO BA-

CELAR afirmou que, em 2014, recebeu doação oficial no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) por parte do grupo ODEBREClIT, mas que 

essa doação teria sido oferecida por iniciativa da própria ODEBRECHT e co-
, 49 municada ao parlamentar por CLAUDIO MELO. 

Ademais, pelo que se evidencia, em que pese a doação eleitoral te-

nha constado como proveniente da BRASKEM, empresa controlada pela 

ODEBRECHT em sociedade com a PETROBRAS, a aprovação da doação elei-

toral oficial para o Deputado Federal JOÃO BACELAR não passou por CAR-

LOS FADIGAS, então diretor presidente da BRASKEM, mas por CLÁUDIO 

MELO FILHO, que, como Diretor de Relações Institucionais da holding ODE-

BRECHT, não dependia dessa aprovação no âmbito da companhia contro-

lada. 

Diante disso, para o ano de 2014, o ajuste ilícito para pagamento de 

vantagens indevidas ao Deputado Federal JOÃO BACELAR, por meio de do-

ações eleitorais oficiais, se deu entre o parlamentar e os representantes do 

grupo ODEBRECHT, CLAUDIO MELO FILHO e JOSÉ DE CARVALHO FI-

LHO. 

49 Termo de Declarações de JOÃO BACELAR às fls. 123/124 do Inquérito n° 4450: "( ... ) QUE questionado 
ao declarante a respeito do recebimento de doações eleitorais por parte do GRUPO ODEBRECHT, 
informou que somente recebeu doação oficial no ano de 2014 no valor de R$ 200.000,00; QUE esta doação 
se deu por iniciativa da própria ODEBRECHT e foi comunicada ao declarante pelo executivo CLÁUDIO 
MELO FIUIO; QUE a empresa tinha por hábito elaborar uma lista com os políticos que iria apoiar em 
cada uma das eleições; QUE o declarante nega que tenha recebido doações eleitorais do GRUPO 
ODEBRECHT nos anos de 2006 e 2010; QUE em 2006, inclusive o declarante disputou a sua primeira 
eleição e dificilmente obteria apoio de uma grande empresa." 

45 



MINIs1ÉRIo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERALDA REPÚBLICA 

3.1.5 Recebimento de vantagens indevidas pelo Deputado 

Federal JOÃO BACELAR por meio de doações oficiais eleitorais 

feitas pela BRASKEM, companhia do grupo ODEBRECHT, no 

ano de 2014. 

Como se evidenciou, os pagamentos de vantagens indevidas feitos 

em 2014 pelo grupo ODEBRECHT para o Deputado Federal JOÃO BACE-

LAR se deram por meio de 1/ doações eleitorais oficiais", conforme demons-

tram as prestações de contas eleitorais e pela planilha apresentada pelo 

colaborador JOSÉ CARVALHO. 

No ano de 2014, foram efetuadas três doações eleitorais oficiais pela 

BRASKEM S/A(CNPJ 42.150.391/0001-70), companhia do grupo ODEBRE-

CHT, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).50 

Doador .' 

Doador CP'FjCNPJ ... .. CPf/OCPJ OrfaIt*to Dita Valor8$ . 
BAASKEMS/A 42.150.391/0001-70 02/09/2014 RS 30.000,00 

Nacional 08.517.423/0001·95 BRASKEMS/A 42.150.391/0001-70 24/09/2014 R$ 120.000,00 

Dlreç:lo Nacional OS.517.423/OOO1-95 BRASKEMS/A 42.150.391/0001-70 09/09/2014 R$ 50.000,00 
Tabela 7: dooções de campanfto- Braskem ·2010 

JOSÉ CARVALHO apresentou51 a seguinte planilha referente às 

doações eleitorais feitas a JOÃO BACELAR, no ano de 2014: 

50 O Relatório de Análise nº 48/2017, contém o levantamento de dados relativos à prestação de 
contas eleitorais de JOÃO BACELAR (fls. 84/108). 

51 Por ocasião do Termo de Colaboração nº 13. 
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Anexo 13-A 
Joio carlos Bacelar - 2014 

Doador CPf/CNPJ Doador cn/CNPJ Data H-Recibo 
VelorR$ 

Espécie do 
Candidatura Partido Unidade 

OriPnário Orilinário Eleitoral Recurso Eleitoral 

42.150.391/ 
• 0228806000 

Transferência Deputado 8RASKEM 
02/09/14 OOBAOOOOO RS30_000.00 PR BAHIA 

S/A 0001-70 
,5 

eletr6nica :Federal 

Direção 08.517-4231 8RASKEM 42_150-391/ 
0228806000 Deputado 

09/09/14 OOBAooo01 RSSO_ooo.OO Cheque PR BAHIA 
Nacional 0001-95 S/A 0001·70 

'3 
Federal 

Direção 08.517-4231 8RASKEM 42-150_3911 0228806000 Deputado 
24/09/14 OOBAOOO01 RS120_ooo.001 Cheque PR BAHIA Nacional 0001-95 S/A 0001-70 :8 Federal 

Consoante se observa das tabelas acima, houve 3 (trêS) doações 

oficiais, no valor total de R$ 200.000,00, como forma de pagamento 

dissimulado de propina: 

a) diretamente à candidatura de JOÃO BACELAR ao cargo de 

Deputado Federal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

b) por meio do Diretório Nacional do Partido da República, no 

valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), montante 

posteriormente repassado à conta da campanha eleitoral do 

Deputado Federal JOÃO BACELAR; e 

c) também por meio do Diretório Nacional do Partido da 

República, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante 

posteriormente repassado à conta da campanha eleitoral do 

Deputado Federal JOÃO BACELAR. 
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o repasse de vantagens indevidas mediante o uso do sistema 

eleitoral oficial configurou estratégia de ocultação e dissimulação da 

natureza, origem, disposição, propriedade e movimentação de valores 

provenientes de infração penal, qual seja, corrupção passiva52
• O disfarce 

consumou-se com a apresentação de prestações de contas eleitorais, feita em 

novembro de 201453
• 

3.1.5.1 Pagamento/recebimento de vantagem indevida no valor 

de R$ 30.000,00 em 02/09/2014. 

A primeira doação eleitoral oficial da BRASKEM a JOÃO BACE-

LAR, como forma de pagamento disfarçado de propina, foi feita no dia 

52 Espedficamente quanto ao pagamento de vantagens indevidas por meio de "doações eleitorais 
o.fidais", modalidade de repasse de propina diretamente reladonada ao presente caso, dois dos 
principais envolvidos no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Petrobras 
foram bastante claros. PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastedmento da estatal, em 
seu Termo de Colaboração 11. 01, afirmou: "QUE o depoente menciona que é uma grande falácia afir-
mar qu.e existe 'doação de campanha' no Brasil, quando na verdade são verdadeiros empréstimos a serem 
cobrados posteriormente a juros altos dos bentificiários das contribuições quando no exerdcio dos cargos." 
ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, conhecido operador do esquema ilícito, em seu Termo de Co-
laboração 11. 14, afirmou: "QUE o declarante ressalta que nas épocas de campanha eleitoral, nos anos de 
2006 e 2010, também era utilizado pelas empreiteiras cartelizadas o subterfiígio de efetua:r doações para fa-
zer frente aos repasses de propinas; QUE tais doações eram efetuadas tanto ao Partido Progressista (nacio-
nalou estaduais) quanto diretamente aos próprios parlamentares; QUE tais doações eram deduzidas pelo 
declarante do percentual a receber das empreiteiras em deconincia dos contratos firmados com a Petro-
bras". 

53 De acordo com o art. 29-III da Lei 11.º 9.504/1997, as prestações de contas eleitorais finais devem 
ser encaminhadas até o trigésimo dia posterior ao pleito. A Resolução 11. º 23.406 do Tribunal Su-
perior Eleitoral, em seu art. 38, estatui que as prestações de contas de candidatos, partidos políti-
cos e comitês, relativas às eleições daquele ano, deveriam ser apresentadas até 04/11/2014. 
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02/09/2014 no montante de R$ 30;000,00 (trinta mil reais), conforme recibo 

eleitoral nº 022880600000BA000005.54 

-:,,-:: SPCE VlE8 -
t, ... 1 .. .... •• t: .llC.ora" lI!aa ·_·· ______ __________________ __ 

"tE IM Fi MIi« li 

I ..... ". _ .·_"'l_" .... tI, '::-;: .. --- _ ... ,......... c'::':' --..... __ :=; .:"..! 
"-'_!.,.- • - - - _....;;;;;:;;:_. -=--

o pagamento da vantagem indevida sob a forma de doação eleito-

ral objetivou disfarçar o caráter ilegal do dinheiro, de modo que o sistema 

eleitoral foi usado apenas como instrumento de ocultação e dissimulação da 

natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infração penal, 

no caso a corrupção passiva. 

Releva a menção de que, em 02/09/2014, data em que houve o paga-

mento da primeira parcela da vantagem indevida ao Deputado Federal 

JOÃO BACELAR, sob a forma de doação eleitoral, houve o ingresso de JOSÉ 

CARVALHO nas dependências da Câmara dos Deputados:55 

54 Informação dispoIÚvel em: 
http:UinterOl.tse.jus.br/spceweb.consultareceitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.actio 
!! 

55 Registro de ingresso obtido nos autos do Inquérito nº 4425, encaminhado pela Câmara dos 
Deputados, por meio do Oficio nº 1l66/17/GP. 
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17:52 

3.1.5.2 Pagamento/recebimento de vantagem indevida no valor 

de R$ 50.000,00 em 09/09/2014. 

A segunda doação eleitoral oficial da BRASKEM a JOÃO BACE-

LAR, como forma de pagamento disfarçado de propina, foi feita no dia 

09/09/2014 no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

De acordo com informações obtidas na prestação de contas do Dire-

tório Nacional do PR56
, no dia 04/09/2014, a BRASKEM realizou doação oficial 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Direção Nacional do Partido 

da República: 

IlIENfrFICAçAo DO CREciUE/Tft.OItSFlRrMW 
NOIIEAO DO VALOlt 91 ESP6 ... E DO IIMCÃRlAlDEPÓSnO/CARTAo/APUCAÇÃO 

DATA Jl[CIIO TtlVl.O OA COrITA CDI!D) DOlDlIII CPF/06'l RElU5 RECIIASO/fOliTE 00 
CHEOIE/lI!IIIlIOCI 

_o 
IAMtO MiblCLI CONTA DEP./t'ÓII. AI/T. 

poUtica PoII,udrÚi· (Funde> .. OI"'" ApUcl(6c'''' 
11/c:emlti OoJt'éCiollJ:1<tl'Mo' n.!ilt.42lllnj·M jM.at,_ hrtid'r16· (fundI) J»UUu hrtídlriót 

2S/tre/2'IIU N2t,.ZftIMt8I11HtU '" PC$saa$ COSMO UllllUr-l(Mt(S c )).100,_'''01.'' Ist.elO ... TrMl5t.f4,ncU .\ett&ica lO. 4{02.9 45610-1 .-" 
Z)/ta/Z014 I>l2êOG2DOOOOII!IaOCI024 fI$i(.illSo JOSE IiEIW.OO GOI!ES MP:MItfS 321.ilB.M1-II' •• 4,SIUe'l )"3)5m 

Reu.rsolõ .. """" ApUcaçiD FUI'do 
2S/DI/i(lU PnnI2L'01DQl1!ftlU, t6.511.4231/"8)·ts 688.e".18 (Funda0 poUttro P.fUCI,frlol 

lIf/e8/1!l14 

mooa_ 
Rl!CUn.II$ 
JUriditll 

.. lleS'SOiM 'iIC.UII.19 r,.,ferb!tiJ elrtrtnlcI Ih «5l-9 -Que. 1 ll1t1StON1U 

18rt:e/28U il'12eeI2Dt*:1a1QOto2d """"', .. ()(lUDltt 1I05PJ1A1. 5MTA P-.. I,fO;\ 6O.1n.ft:ll/tIBl ... 001 4'),2.9 .asile. 1 SilSlU. (II"ldittlS _ ..... 
da .u ..... fun.,. 

Ml/éO/20U "22OO{120C11)0(1RMtn6 41aO.CWO,00' poUt1ro 

J1INI2OU 

_ ...... , 
.aplu .. c;6eos 1.51:1,18 ... otn-9 455)'-1 

C)JM/2'014 Rl:CU'W$ .. oeSSOfl SI":; 5UTauS. m,,,,,,,,, 
OI; l!O.OIII1,1I9 tU 062·' .csne.l ",., .. ur-1dtt .. , 

Q(IUUI ....... AoUUçÕOFlMltfe 
nlOtl201. et.Sl1,4!iJ/MI(Il·9S 2tO,OOt,1IO Pel'tftla"'G' ('-\NO po1ítlul 

P;rNNlO(I..,...UIlCl32 AeCUI'SO$ .. De::,fD$ eltFs ••• .1.m.1'ZJ/IIItl·t1 >5& ••• ", Trlm;t.rbill .latrtl'lia 811 .52-' 45UI-1 :nlG21 

IMII'/Z1Jl<l .. ..LI-U.nl/NIJ1·na se.a ... e\.fltrfn1U "1 -4):iI-" fill"'l Ji26U4 ufÍd.l.c.,. 

56 DispOIÚ vel em: http:Uwww.tse.jus.br/internetlprestacao contas/partidos/2014/PR/PR-2014-pc-
969-21.zip. (Prestação de Contas nº 969-21.2014.6.00.0000). 

50 



MINIsTÉRIo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Na sequência, em 09/09/2014, esse valor foi repassado a JOÃO BA-

CELAR, consoante observa-se do recibo abaixo, o qual foi subscrito pelo pró-

prio denunciado. 

RECIBO ELEITORAL • VIA DOADOR I ELEICOES 2814 
Unidlde Eleitor.' 
BAHIA - BA 92288.96.eaaOO.BA.e09013 
CffP, IN6a'ro I ,do candidlto/coait' 'I.ive\ de direçio) 
20.565.239/eeel-16 2288 - JOAO CARLOS PAOLlLO .BACELAR FILHO - Deputado federal 

do Doador 
H' _ ..... 0 A9i.cb ('lI11tl Corrente Cheque IN' OOC/TEO/Operaçlo 
091 4.52-9 45610-1 85e092 

_ din".iro - delCriçlo r.,uaUa doi doaçlo ... 
Outra fo ..... de arre,adlçio - d.scl"içio do tipo 
Cheque 
VI\or .. RI por I.tenso 
50.800.119 (inq_til OIU rnu 
Oolçlo .f.tulde por: 1(tF/cmol 
Direção Nacional .. 08.511.423/eeOl·95 
Endereço cio doador 

......... ,. .. ...... ,,\ ... ,. ... _, "H ... , '- ....... , " ..... , .. ................ .-... .. , do doldor origl.'ric 
BRASKEM S/A 42.150.391/9091-70 
ilol TespO.sáve\ pela suslo do tlcitlo CPF do responsavf\ P'" ahslo do recibo 
.:s).to,-.) fnn 14l..O R4:3c,E,U'«'" f;u .. u .. 4sca. 3.e 
As%url !o respond"e' ,." eIIIbslo do ':/ '. Dltl di •• 15sI0 do recibo 

_ -'-... . ....... 99/9.9/2914 
\. ,,'tida "/11/2"4 PI,", o 19 turno ", no caso de 28 o dia 25/11/2814. 

\ohbor. com li lusUe.Eleitor.t, SUl dOlclo de Cllllpa"b. no end .... ço: http://_.tse.jus.'br . ... . ... . .. - o- - ........ _ •• _ '. __ .' ._ .. ____ o ...... _ ....... "_'.0 

Em apenas 5 dias após a doação da BRASKEM à Direção Nacional 

do PR, os R$ 50.000,00 saíram da BRASKEM e favoreceram diretamente 

JOÃO BACELAR, revelando o fechamento do ciclo do pagamento da vanta-

gem indevida por intermédio de doação eleitoral. 

Desde o início não havia dúvida de que, pelos mecanismos de ocul-

tação e dissimulação da origem, o dinheiro chegaria a JOÃO BACELAR. 
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o pagamento da vantagem indevida sob a forma de doação 

eleitoral objetivou disfarçar o caráter ilegal do dinheiro, de modo que, 

mais uma vez, o sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento 

de ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de va-

lores provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

Relevante mencionar que, em 10/09/2014, data subsequente ao 

pagamento da segunda parcela da vantagem indevida a JOÃO BACE-

LAR, sob a forma de doação eleitoral, houve o ingresso de JOSÉ CAR-

VALHO nas dependências da Câmara dos Deputados:57 

3.1.5.3 Pagamento/recebimento de vantagem indevida no valor 

de R$120.000,00 em 24/09/2014. 

A terceira doação eleitoral oficial da BRASKEM a JOÃO BACE-

LAR, como forma de pagamento disfarçado de propina, foi feita também ao 

Diretório Nacional do PR, no dia 24/09/2014, no montante de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). 

57 Registro de ingresso obtido nos autos do Inquérito n!! 4425, encaminhado pela Câmara dos 
Deputados, por meio do Ofído nº 1166/17/GP. 
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De acordo com informações obtidas na prestação de contas do Dire-

tório Nacional do PR58
, no dia 23/09/2014, a BRASKEM realizou doação oficial 

no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à Direção Nacional do Par-

tido da República: 

Na sequência, em 24/09/2014, esse valor foi repassado ao Deputado 

Federal JOÃO BACELAR, consoante observa-se do recibo abaixo, o qual foi 

subscrito pelo próprio denunciado: 

58 Dispotú vel em: http://www.tse.jus.br/intemetlprestacao contas/partidos/2014IPRIPR-2014-pc-
969-21.zip. (Prestação de Contas nQ 969-21.2014.6.00.0000). 
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RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR I ELU,º-ES 2814 
Unidade E\eitor.\ 
BAHIA . BA 

/Nu4l4traçio " ' 
192288. 96.e8eGe. BA.e8ee18 

CtI" 
20.565. 239/G891· 16 

e Na.e do ceftdiC.to/coa1t' financeiro/Partido 'aive\ de direçio' 
2288 . JOAO CARLOS PAOlILO FILHO - Deputado Federal 

01"'" "eftcários do ONdor 
,) IN' A;fncie IN' COftta Corrente IN' C"eque 

SGI J452-9 J45619·1 1859162 
_IN' DOC!TEO/Opereçio 

E'stWve\ .. dlnlteiro • resu.ida do'ben/,serd'OI recebidos .. doaç60 

Outra forea de errecadaçio • descriç60 do tipo 
______ r-____________________________________________________________ 

V. .. ea 11$ Iva\or por extenso 
120,"0." ICetlto e vlntc .. n f4!all 
Ooaçlo efetuad. por: 
Direção Nacional Im/CNPl 

, GB.S17.423/8ael·9S 
Endereço do doador 

Assinatura do doador A... A__ TI\efoM do doador (COft DOOI 
_____ __ 

Noone do doador oriti1ário (Se o o cClllit' oe ca,",ldlto' I CPF/CWl cio lINdor oriti",ric 
BRASKEM SI A -- \ 142. 159.391/8881· 79 

responsável peta .. ts,io do recibo CPf do re.ponsav'\ p,tl eaissio dO r,cibo 
__ .... b _t.oRJ. d' .1.... 153,4$ 31 .. 19 

do'.' s}lQ!!.sáve\ pel.1 .. u,1o cio Olta dt _sdo do ,recibo 
.... -:.... .... '" 24/09/2914 

\ bisslo váUcIa ... 84/11/2114 pôlr. o l' turno lo no CISO di 21 turno, ué o dia 25/U/2014. 

_ ._-- • ..-.J. ... _.. _ __ ... _ ._ .. _ ... _ ...... _ •• 0 _ ......... ...... _ ... .. 

Apenas 1 dia após a doação da BRASKEM à Direção Nacional do 

PR, os R$ 120.000,00 saíram da BRASKEM e favoreceram diretamente JOÃO 

BACELAR, revelando o fechamento do ciclo do pagamento da vantagem in-

devida por intermédio de doação eleitoral. 

Desde o início não havia dúvida de que, pelos mecanismos de ocul-

tação e dissimulação da origem, o dinheiro chegaria a JOÃO BACELAR. 

o pagamento da vantagem indevida sob a forma de doação 

eleitoral objetivou disfarçar o caráter ilegal do dinheiro, de modo que o 

sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento de ocultação e dis-
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simulação da natureza, origem e movimentação de valores provenientes 

de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

Importante consignar que, em 24/09/2014, data do pagamento 

da terceira parcela da vantagem indevida a JOÃO BACELAR, sob a for-

ma de doação eleitoral, houve o ingresso de JOSÉ CARVALHO nas de-

pendências da Câmara dos Deputados:59 

3.1.6 Prática de atos de ofício pelo Deputado Federal JOÃO 

BACELAR, na condição de parlamentar e membro da CPI da 

Petrobras, para atender interesses da ODEBRECHT no ano de 

2015. 

Antes da exposição específica dos atos de ofício praticados 

pelo Deputado Federal JOÃO BACELAR, relevante o conhecimento 

sobre o contexto em que se desenrolou a CPI da Petrobras, em 2015, e os 

interesses da ODEBRECHT envolvidos na investigação realizada pela 

Câmara dos Deputados, da qual o Deputado Federal JOÃO BACELAR 

era um dos membros titulares. 

59 Registro de ingresso obtido nos autos do Inquérito nº 4425, encaminhado pela Câmara dos 
Deputados, por meio do Ofício nº 1166/17/GP. 
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3.1.6.1 Contextualização sobre a CPI da Petrobras e a relação com os 

interesses do grupo ODEBRECHT. 

Como mencionado, o Deputado Federal JOÃO BACELAR atuou 

para favorecer os interesses da ODEBRECHT e da BRASKEM, companhia in-

tegrante do grupo econômico, no contexto da Comissão Parlamentar de Jn-

quérito da Petrobras (CPI da Petrobras), criada no ano de 2015, na Câmara 

dos Deputados. 

No ponto, como um dos desdobramentos das investigações em 

curso sobre ilícitos ocorridos na Petrobras, a CPI da Petrobras foi criada no 

dia 05/02/2015, pelo então presidente da Câmara dos Deputados EDUARDO 

CUNHA. 

O objeto da CPI da Petrobras era "investigar a prática de atos ilíci-

tos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A, entre os anos 

de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na cons-

trução de refinarias no Brasil; à constituição de empresas subsidiárias e so-

ciedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos 

ilícitos; ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento 

de navios de transporte, navios-plataforma e navios-sonda; a irregularida-

des na operação da companhia Sete Brasil e na venda de ativos da Petrobras 

na África ,,60. 

60 Dispoiúvel em: https:Uwww2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporariaslparlamentar-de-inq,uerito/55a-legislaturalçpi-petrobras/conheca-a-comissaolcriacao-
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A composição da CPI da Petrobras foi constituída de parlamentares 

de diversos partidos, tendo como presidente o Deputado Federal Hugo Motta 

(PMDB/PB) e, como relator, o Deputado Federal Luiz Sérgio (PT/RJ) 

Como já mencionado, o Deputado Federal JOÃO BACELAR foi de-

signado membro titular da CPI da Petrobras de acordo com os §§ 1 ° e 2° do 

artigo 33, combinado com o § 5° do artigo 35, todos do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. 

Cabe relembrar que, concomitante ao andamento da CPI da Petro-

bras, prosseguiam em curso os desdobramentos da denominada Operação 

Lava Jato e suas sucessivas fases, bem como as iniciativas de pessoas vincula-

das ao grupo ODEBRECHT com o fim de obstruir investigações em curso. 

A partir do avanço das investigações no ano de 2014, constam atos 

de obstrução de justiça planejados e realizados por MARCELO BAHIA ODE-

BRECHT relatados em sua colaboração premiada. 

Além disso, nas declarações do colaborador FERNANDO LUIZ 

AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, ex-presidente da ODEBRECHT 

AMBIENTAL, também são apontados atos da ODEBRECHT buscando 

obstaculizar o andamento de investigações que pudessem atingir o grupo. 

Nesse cenário, em 19/06/2015, foi deflagrada a 14ª fase da Lava Jato 

denominada operação 1/ E1'ga Omnes", cujos alvos principais foram as emprei-

teiras ODEBREClIT e ANDRADE GUTIERREZ e, na oportunidade, foram 

presos os presidentes da ODEBREClIT, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e 

e-constituicaolAtodeCriao.pdf 
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da ANDRADE GUTIERREZ, OTÁVIO AZEVEDO, bem como os diretores da 

ODEBRECHT MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e ALEXANDRINO 

ALENCAR, dentre outras medidas investigativas61
• 

Dois meses depois, em 27/08/2015, foi aprovada a convocação de 

MARCELO ODEBRECHT para prestar depoimento na CPI da Petrobras, que 

veio a ocorrer no dia 01/09/201562
• 

Ao final, a CPI da Petrobras se encerrou depois. de oito meses de 

duração sem pedir indiciamento de políticos, de modo que, por 17 votos a 9, 

os deputados aprovaram o parecer do relator, Deputado Luiz Sérgio, que 

isentou políticos de participação nos desvios na Petrobras.63 

Com a prisão de MARCELO ODEBRECHT, então presidente do 

grupo ODEBRECHT, houve uma necessária alteração em posições de co-

mando com outras pessoas passando a liderar o grupo econômico, notada-

mente, NEWTON DE SOUZA, na condição de presidente, MAURÍCIO 

FERRO, como vice-presidente jurídico, e MARCELA DREHMER, como vice-

presidente de finanças. 

Nesse contexto, antes da prisão de MARCELO ODEBRECHT, 

NEWTON DE SOUZA cuidava da área jurídica do grupo ODEBRECHT e 

presidia o Conselho de Administração da BRASKEM. Com a prisão, NEW-

ToN DE SOUZA passou a ocupar o cargo de presidente do grupo. 

61 Informação disponível em: http://gl.globo.comlprlparana/noticia/20 15/06/na-14-fase-da-Iava-jatO-pf-
cumpre-59-mandados-em-quatro-estados.html 

62 Informação disponível em: http://g1.globo.comlpr/parana/noticial2015!09Imarcelo-odebrecht-
fica-calado-na-cpi-da-petrobras.html 

63 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacionallnoticiaj2015110Icpi-da-petrobras-chega-ao-
fim-sem-pedir-indiciamento-de-politicoshtml 
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Por sua vez, MAURÍCIO FERRO e MARCELA DREHMEReram di-

retores egressos da companhia controlada BRASKEM e, diante da subida de 

MAURÍCIO FERRO da BRASKEM para a holding ODEBRECHT, este foi subs-

tituído, no âmbito da companhia controlada, por GUSTAVO SAMPAIO VAL-

VERDE. 

Cabe mencionar também que, ao tempo dos fatos, o diretor presi-

dente da BRASKEM era o colaborador CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA 

FILHO e o diretor de relações institucionais da companhia era MARCELO 

LYRA GURGEL DO AMARAL. 

Além destes, CLAUDIO MELO FILHO prosseguia como diretor de 

relações institucionais da holding ODEBRECHT e JOSÉ DE CARVALHO FI-

LHO continuava como diretor de relações institucionais da CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT S.A. - CNO S.A .. 

A contextualização sobre tais pessoas e suas posições no grupo 

ODEBRECHT e na companhia BRASKEM mostra-se relevante em razão de e-

mails trocados no contexto da CPI da PETROBRAS e que contou com a atua-

ção ilícita do Deputado Federal JOÃO BACELAR. 

Observa-se, portanto, que a obtenção de informações e o controle 

dos rumos da CPI da Petrobras era fundamental para a ODEBRECHT no 

contexto de investigações da denominada Operação Lava Jato e das medi-

das de obstrução que vinha adotando para evitar as consequências para o 

grupo econômico e seus prepostos. 
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Além disso, a relação da ODEBREClIT com a PETROBRAS, sócias 

na BRASKEM, possuía muita relevância para o grupo econômico, que, em ra-

zão dos desdobramentos das investigações em curso, ingressava em severa 

crise econômico-financeira. 

Diante desse cenário de riscos econômicos e jurídicos, o grupo 

ODEBREClIT mobilizou ao máximo seus recursos e aliados para buscar obs-

truir investigações e superar seus efeitos negativos para a existência e o funci-

onamento do grupo econômico. 

Nesse contexto, em razão dos vínculos próximos e das vantagens 

indevidas recebidas, a ODEBRECHf acionou o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR, membro titular da CPI da Petrobras, para que este atuasse de 

acordo com os interesses da ODEBREClIT e viabilizasse a obtenção de in-

formações sigilosas da investigação. 

Como mencionado, o Deputado Federal JOÃO BACELAR exerceu 

a função de membro titular da CPI da PETROBRAS de 25/02/2015 a 

22/10/2015, sendo que, conforme apurado, o parlamentar se utilizou de sua 

função pública para beneficiar os interesses da ODEBRECHI, notadamente 

por meio: a) da interferencia em depoimento de pessoa convocada, no intuito 

de enfraquecer acusações contra as empresas daquele grupo empresarial; b) 

da entrega de informações sigilosas referentes à reunião reservada da CPI da 

PETROBRAS, as quais tinha acesso na condição de Deputado Federal membro 

titular da CPI da PETROBRAS; e c) apresentação de destaques supressivos no 

relatório final da CPI da PETROBRAS de interesse da ODEBRECHI. 
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Vê-se, portanto, que, no lugar do exercício regular do mandato 

parlamentar na função fiscalizadora e investigativa do Poder Legislativo por 

meio das Comissões Parlamentares de Inquérito, o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR, valendo-se de seu cargo de Deputado e de sua função de membro 

titular na CPL atuou como um agente da ODEBRECill dentro da CPI da 

Petrobras na Câmara dos Deputados. 

3.1.6.2 Atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR para 

viabilizar a interferência da ODEBRECHT em depoimento na CPI 

da Petrobras em 02/07/2015. 

Em razão do ajuste ilícito celebrado com os executivos do grupo 

ODEBRECill, no dia 02/07/2015, em Brasilia/DF, em razão do exercício do 

cargo de parlamentar e na condição de membro titular da CPI da Petrobras, o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR, a pedido do executivo JOSÉ CARVA-

LHO, interferiu no depoimento de AURO GORENTZVAIG, ex-conselheiro e 

acionista da Petroquímica Triunfo, no intuito de enfraquecer acusações contra 

as empresas daquele grupo empresarial. 

Em sessão de 24/03/2015, foi aprovado requerimento para 

convocação AURO GORENTZVAIG à CPI da Petrobras, atendendo ao REQ 

106/201564
, para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia enviada por ele 

64 Disponível em: https:l/www.camaraleg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=951217 
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à Procuradoria-Geral da República sobre crimes da área petroquímica da 

Petrobras, e a formação do monopólio obtido peIa BRASKEM. 

Do teor das mensagens encontradas nos e-mails entregues peIa 

BRASKEM65
, observa-se que o depoimento de AURO GORENTZVAIG, ex-

conselheiro e acionista da Petroquímica Triunfo, interessava àquele grupo 

empresarial, especialmente em relação às denúncias sobre a prática de crimes 

envolvendo a formação do monopólio obtido pela BRASKEM na área petro-

química da Petrobras. 

Em mensagens encontradas entre os e-mails da BRASKEM, a partir 

de uma notícia enviada aos executivos daquela empresa, é possível perceber 

a preocupação com o depoimento prestado por AURO GORENTZVAIG.66 

Ainda em 15/10/2014, já havia preocupação com certo vídeo cujo 

assunto foi descrito como CAIO GORENTZVAIG, conforme os diálogos nos 

excertos a seguir: 

Original ,.'essaSê 
· F_: Claudio Melo Filho 
• Sent: Wednesday, October lS, 2914 23:13 

o: rce O ti a rec; r os a golS; aut'" (O rro 
Subj"ct: video Calo GO'''''Uvalg 

, Senhores, 
, Tentei =andar um por I!mail. :t,.s @ grande. 
· Esta pessod gravou um vídeo e colocou na Internet/rede letc denunciando a PS • a OPB/9raskelll. 
· ")o s;tlsfeito. hoje ele conseguiu $oe .. convocado a depor na ,,,,..1 via um deputado do PSD8" DaS jantei hoje com UIG que solicite1 rever o asslII1to. 
• falaêOs -amanhA. 

· fadigas, pedi a que pT'O(urasse" se inteirar do ãssunto. 

· Claudio ... 10 Filho 
• Odebrecht S A 

65 Forneddo por meio de e-mail, e disponibilizados pela empresa em virtude do Termo de Acordo 
de Leniênda da Braskem. De acordo com o Lauto Técnico n!! 0825/2020 - ANPTI{CNP, a 
Secretaria de Perida, Pesquisa e Análise (SPPEA{PGR) realizou o down1oad de arquivos 
disponibilizados, a fim de preservar a cadeia de custódia de seu conteúdo (PGR-OOl72564-2020). 

66 Conforme Relatório de Análise n!! 064/2021- SPPEA/pGR. 
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Daí em diante, trava-se um diálogo entre CARLOS FADIGAS, 

MAURÍCIO FERRO, CLÁUDIO MELO e MARCELO ODEBRECHT, a 

respeito de tal vídeo e demonstra-se receio sobre o que o depoimento de 

CAIO GORENTZVAIG poderia causar: 

)a\JH\'I'Z!l.oOo. -,"""..I;l:lrtl"')" 
.t • ..",... .... .r .. Olb1r1, _ .A'. , __ .. """', h_ ... 

i. _.h $d ............. L .... nIn'F ... 

"{ ...... .... ......... ' ___ 

:: ....... 
'· ..... i'r ......... ""', .. 
lo rl ...... k III'>U (o.\lto "d ... , ..... IO. h ... ;; .... ..... "-::k. .. r:. ... I' - '"-_I 

............... ...... If:"·I""··,lnl' .. '·lf'\.·._ 
.. .... '1 

oIM ..... , ... ;. Ir "f'C" ........... _.,.. cato ........ NU.- __ 

»c;l • .. _ .... 
:; .. _: 'o: ri_ :.= ;....,%_ 
:: .... .J ... ..- ... '_t ....... rio_-o,,;,Õ ... I\Io ...... ••• •• 

" ... \11 .... 1_ .. ... .:ltl .. Ura:leftfl!o: 
...... \, .-....,., ",,--, n, .... J.o"" i: .... , .......... 

!CP'JllJ!:;t,11:s" Wl J!l"t 11'::11' 

Em 01/07/2015, JULIANA WERNEK DE CAMARGO envia e-mail 

com assunto "Próximas Oitivas CPI" para várias pessoas da ODEBRECHI, 

dentre elas, MAURÍCIO FERRO, informando a pauta da reunião para o dia 

02/07/2015, em que seriam ouvidos AURO GORENTZVAIG, DALMEY 

FERNANDO WERLAN e JOSÉ ALBERTO DE FREITAS lEGAS. 
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Na sequência, em 02/07/2015, MAURÍCIO FERRO repassa essa 

mensagem questionando com quem estaria aquele assunto. 

Em seguida, em 02/07/2015, respondendo ao questionamento de 

MAURÍCIO FERRO, GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE encaminha e-mail ao 

denunciado e a MARCELO LYRA afirmando que "Eu não estava sabendo que 

serza amanhã, mas Lyra repassou a munição para CMF." (CLÁDIO MELO 

FILHO). Veja-se: 

-_ __ ___ • ___ "___ ____ __ __ __ _____ _ 

Subject: Re: PróxImas OitIvIIs CP! 
From: GUSTAVO SAMPAIO VAlVERDE 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrechlcom> 
CC: Marta Pacheco <martapadleco@odebrechl.com>: MARCELO LYRA 
Sen!: 0710212015 08:17:43 

Eu estava s"bendo que seria amanha, mas Lyra "",,a .. ou a IllUnição par .. OIF. 

On lul 2, 291S, at 91:33, flauricio Ferro <mferro@o6"brecht.cCll!) wrote: 

Está com 'Vocês? 

Inicio da mensag ... enc...,inhad" 

Às 9h54 do dia 02/07/2015, CARLOS FADIGAS envia e-mail a 

MAURÍCIO FERRO, NEWTON SOUZA e GUSTAVO VALVERDE, 
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demonstrando preocupação com o depoimento de AURO GORENTZVAIG, 

afirmando que "Pedi a CMF apoio no assunto. Mas é bom você reforçar. O 

depoimento está progJ'amado pa1'a hoje. Caso aconteça, temos que garantir que ele 

será questionado pelos deputados sobre a veracidade/idoneidade do que fala. ". 

(destaques acrescidos): 

Ylp ....... __ U'JIIIto<c:t.r."IIG*MX.'""""" .. r;,lcMWW>lM ..... _lO .. u.. o.;I ...... ... .. _ .. 
...... rPlftM_'"'*"-.,f'lr.QI ..... ....... fW.I*ttIlt-*tD* ....... m ..... ÓiI .. ,8I'I ... ..... •• 

ill....-C1 ...... _._ ... --''''IM._ 
.... .... ........... _ .... __ • 

CJ.._""P:taI!!G!o.--" ... n.wri"""""";og ..... .. .,..Pb-

Consoante se verá na sequência, a "munição" que GUSTAVO 

VALVERDE se referia eram as perguntas que deveriam ser feitas a AURO 

GORENTZVAIG no depoimento prestado à CPI da Petrobras. 

Ainda em 02/07/2015, às 10h15, NEWTON SOUZA escreve para 

CLÁUDIO MELO com cópia para CARLOS FADIGAS, uma mensagem cujo 

assunto é CPI-GORENTZVAIG e diz que esse tema é muito importante para 

BRASKEM, perguntando, ainda, aparentemente, para CLÁUDIO MELO 

(CMF) se ele já havia alinhado com CF (CARLOS FADIGAS): 

SuD)t<t: CP! • ClOREM1ZVAte 
From: Newton SouZa <newtorl-.souza@OdebfeCntcom> 
TO: Clautlb t.4l!!1O F"1Iho 
cc: CARLOS fADIGAS Ma«ldo Feno <tmfetJo@Oôe'tRcntCOl'r\"; GUSTAVO SAMPAIO VAtVERDE > 
sont 07102J2015 '0.15:15 
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No mesmo dia 02/07/2015, às 10h22, ANDRÉ VIEillA 67 encaminha 

mensagem a CLÁUDIO MELO, cujo assunto foi "Triunfo", sendo que, no 

corpo do e-mail, foram enviados diversos questionamentos a serem feitos a 

AURO GORENTZVAIG no depoimento prestado à CPI da Petrobras: 

De: ANDP.E VIEIRA (mailto:.andre _JIr'vieira@braskem.coml 
Enviada em: qui.nta-feira, 2 de julho de 2015 10 :22 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto.: 

Além disso, no corpo do e-mail, ANDRÉ VIEIRA descreve que 

BORIS GORENTZVAIG seria um antigo litigante profissional contra a 

Petrobras, tece vários comentários e finaliza com perguntas a respeito do que 

é relatado. 

Conforme se verá mais adiante, não por coincidência, o Deputado 

Federal JOÃO BACELAR, na condição de membro titular da CPI da 

Petrobras, fez exatamente esses questionamentos ao depoente AURO 

GORENTZVAIG. 

Devido à importância dessas mensagens, especialmente porque 

esses questionamentos foram utilizados pelo Deputado Federal JOÃO 

BACELAR no depoimento de AURO GORENTZVAIG, transcreve-se o 

conteúdo desse e-mail: 

67 ANDRÉ MARQUES VIEIRA registra vínculo empregatício com a BRASKEM S.A. de 2013 a 2019 como 
diretor de marketing. 
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" ... 0 pai do senhor, Boris G01'enk;vaig, era um antigo litigante 
profissional contra a Peh'obras. Há mais de 30 anos, em novembro de 
1985/ entrou com a primeira ação contra a Petrobras, alegando falsamente 
que detinha o controle da Petroquimica Triunfo sem faze1' praticamente 
nenhum dos aumentos de capital da l'eferida empresa. O senhor não está 
pegando carona na crise atual? 

O Sl'. diz que houve uma oferta pa1'a que a Petroplastic comprasse a 
Petroquimica Triunfo. Mas a Petroplastic, em 27 de julho de 2008, 
protocolizou petição junto à 3ª Vara Cível da Coma1'ca de Porto Alegre 
inf01wando estar impossibilitada de pagai' a quantia solicitada (R$ 355 
milhões), em face do volume de investimento necessá1'io. Tal afirmação 
pode ser encontrada na página 1.973 do processo de recomposição de 
capital da T1'iunfo (execução de sentença nº 001/1.05.0081998-3, em 
trâmite perante a 3ª Vara Cível de Porto Aleg1'e). A Petroplastic jamais fez 
chegar à PETROQUISA, p01' meio idôneo e di1'eto, nenhuma 
contl'aproposta ou análise da p1'oposta feita pela PETROQUISA. 

Na terça-feira, dia 30/09/2008, expirou o prazo de quatro meses dado à 
Petroplastic para que esta última pagasse os R$ 355 milhões (trezentos e 
cinqüenta e cinco milhões de reais), num contexto de ampla transação 
extl'ajudicial (notem que o prazo para aceitação da proposta já havia se 
encerrado em 26 de julho de 2008). Além do mais, repise-se, o que chegou 
ao conhecimento de PETROQUISA depois de expirado o prazo de 
pagamento, era de realização pela Planner de uma due diligence para que, 
então, fosse feita nova p1'oposta pela Petroplastic. Ou seja, se a Petroplastic 
pedia para avaliar a emp1'esa é porque não concordava com o 1.Jalor de R$ 
355 milhões (trezentos e cinqüenta e cinco milhões de reais) proposto pela 
PETROQUISA para solução de todos os conflitos existentes. O valor não 
se referia somente ao preço pelo controle da empresa; incluía a extinção de 
todos processos em curso, e a ampla quitação de todos os pleitos da 
Petroplastic. 

A gestão de Boris Gorenk;vaig (controlador da Petroplastic) na Triunfo: 

Em sua catastrófica passagem pela administl'ação da Triunfo, Boris 
Gorenk;vaig usou a empresa em seu beneficio particular, como se fosse 
uma extensão de sua l'esidência, considerando os ativos da Companhia 
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como se fossem seus, pagando, com dinheiro da Triunfo, suas contas 
particulares e de sua família, sem qualquer autorização estatutária ou legal 
para tanto, sem o menor pudor ou comedimento com relação ao mau uso 
do erário. Essas alegações não são fruto da imaginação de ninguém. Foram 
comprovadas em auditorias externa e interna da Triunfo, inspeções do 
Tribunal de Contas da União, e pelo Poder Judiciário gaúcho, em decisão 
transitada em julgado! 

Conforme acima mencionado, Boris Gorenk;vaig ocupou o cargo de diretor 
superintendente da Triunfo entre abril de 1992 e junho de 1993, por 
decisão judicial posteriormente cassada pelo 1]RS. Nos 14 meses em que 
este'lJe à frente da empresa, Sr. Gorenk;vaig e os diretores Srs. Ricardo 
Ferreira Araújo e Wlamir Moons Escábio (parceiros de Boris Gorenk;vaig 
na gestão da Triunfo nesse período) foram acusados de cometer uma série 
de desmandos administrativos, que resultaram em prejuízos à companhia e 
aos demais acionistas (PETROQUISA e a empresa Primera, do Grupo 
Dow Química). As irregularidades foram identificadas pela empresa de 
auditoria externa de gestão Cooper & Lybrand, Biedermann Bordach e por 
uma auditoria interna promovida pela própria Triunfo. 

Vejamos algumas das irregularidades praticadas por Boris Gorenk::vaig: 

(1) internação da família de Boris Gorenk;vaig no SPA Munnizzi (US$ 
5.659); 

(2) despesas com passagens aéreas para particulares estranhos à 
Companhia (como sua filha, Sra. Cecília Gorenk;vaig), sem qualquer 
justificativa para tanto (US$ 1.154); 

(3) contratação de sofisticado serzJiço de segurança privada para Boris 
Gorentz:oaig e seus familiares, em suas residências particulares em São 
Paulo (US$ 107.000), apesar da sede da Companhia estar situada no Rio 
Grande do Sul; 

(4) preço privilegiado praticado pela Triunfo com a Petropack Indústria e 
Comércio Ltda (pertencente a família Gorenk;vaig), em clara infração à 
ordem econômica e ao princípio do arms length societário; 

(5) aluguel pago desnecessariamente à Indiana Participações e 
Representações Ltda. (outra empresa da família Gorentzvaig) por luxuoso 
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imóvel em São Paulo - quando a Triunfo possuía instalações próprias 
(US$ 120.000) e tal locação não se fazia necessária ao desenvolvimento das 
atividades emp1'esariais da Triunfo (mas sim das empresas de Boris 
Gorentzvaig); 

(6) Contratação de um terceiro plano de saúde para a Diretoria (US$ 
90.693,33), gerando um cus.to adicional desnecessário pa1'a a Companhia; 

(7) Despesas com advogados e pareceres jurídicos para defender interesses 

pessoazs. 

Como 1'esponde a essas questões ? .. 11 

Logo após o recebimento, às 10h24 do dia 02/07/2015, CLÁUDIO 

MELO responde o e-mail afirmando que "Este e-mail deve foi enviado para o 

destinatário er1'ado. Desconheço o assunto. 11: 

De: ClaudiO Melo F.ilho [mail to: cmf@odebrecht. com] 
Enviada em: qUinta-feira, 2 de julho de 2015 10:24 
Para: ANDRE VIEIRA 
Cc:: .MARCELO LYRA; GUSTAVO SAIo1PAIO VALVERDE 
.Assunto: RES: !Triunfô 

Este email deve foi enviado para o destinatá.rioerrado. 

Desconheço o assunto. 

Embora tenha recebido essa resposta de CLÁUDIO MELO, às 

10h28, ANDRÉ VIERA encaminhou outro e-mail contendo uma 

complementação sobre o tema. Veja-se: 

69 



MINlsTÉRlo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

SUbJect; RES: iiJI!IIIm 
From: ANORE VlEIAA <lO=OPPIOU=EXCHANGE AOMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPOLT)lCN=REClPIENTSlCN=ANORE MAROUES 
VlEIAA9BB> 
To: ClaudIO MeIO FUllo <cmr@odeb!edlt.com> 
CC: MARCELO LYRA <lO=OPP/OU=SP-ESC/cn=Redpientstcn=MARCEA051>; GUSTAVO SAMPAIO VAlVEROE <lO=OPP/OU=SP-
ESClcn=Reclplentslcn=GUSTAV01> 
5ent: 07/0212015 10:28:09 

" ... Em consequência, a Triwifo ingressou com ação de responsabilidade civil 
em face do Sr. Boris, bem como em face de Ricardo Ferreira Araújo e Wlamir 
Moom; Escábio, queforam condenados a indenizar a Triunfo em cerca de R$ 
8,5 milhões por gestão fraudulenta. A decisão é do magistrado da 14u Vara 
Civel de Porlo Alegre (RS), e tem caráter pois transitou em julgado 
(doc. 29). Tais valores já foram pagos por Boris Gorentzvaig à Triunfo, em 
c/aro reconhecimento de sua culpa ... " 

Na sequência, ainda no dia 02/07/2015, JOSÉ CARVALHO chega às 

l1h12 nas dependências da Câmara dos Deputados para entregar ao 

Deputado Federal JOÃO BACELAR os questionamentos formulados pelos 

executivos da BRASKEM, os quais foram utilizados pelo parlamentar 

denunciado durante o depoimento de A URO GORENTZVAIG: 68 

02/07/2015 11:12 ANEXO I WEB ANEXO 11 

Após o ingresso de JOSÉ CARVALHO nas dependências da 

Câmara dos Deputados, o colaborador denunciado e JOÃO BACELAR 

mantiveram uma sequência de ao menos 03 (três) registros de chamadas de 

68 Por meio do Oficio nº 1028/18/GP, foram enviados os registros de entrada de JOSÉ 
CARVALHO na Câmara dos Deputados, durante o ano de 2015 (fls. 432/434). 

69 Consoante se observa do teor do Relatório de Análise 059/2020 - SPPEAjPGR, com informações 
a respeito da análise de dados telefônicos de JOSÉ CARVALHO, de JOÃO BACELAR e de 
MAURÍCIO FERRO, cujo afastamento do sigilo telefônico foi autorizado nos autos da Ação 
Cautelar n° 4442. 
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Tabela 3:Chamadas originadas do terminal 556192771708 a1nbuído a José de Carvalho Filho para0 terminal 556199856509 
atribuído ao João Bacellll' 

GIíD !n::D Iii:;.a 
02/01/2015 11:14:19 00:00:18 Voz 556192171108 5561998S6509 PIlACA DOS TllES PODERES. CAMA'RA DOS ES9LPoNAD/I DOSMINISTERIOS, BLOCO 

DEPUTADOS ANEltO ZONA CMCO- G, ANEXO A GAAAGE ZONA OVICe-
ADMIHISTlIA TIVA 6AAS1UA DF ADMINISTlIATIVA 6AAS1UA DF 

02/01/2015 11:14:45 00:00:12 Voz 556192171108 556199856509 PRACA DOS TRES PODERES, CAMARII DOS PRACA DOS TllES PODERES, CAMARA 
DEPUTADOS ANExO ZONA CMCO- DOS DEPUTADOSANEXOZON/I CIVICe-

BRASlUA DF ADMINISTRATIVA BAASlUA DF 
02/01/2015 11:57:32 00:00:17 Voz 556192111708 556199856509 PRACA DOS TP.ES PODERES, CAMARA DOS 

DEPUTADOS ANEXO ZONA CMCO-
EMI Bl G S N ESPLPoNADAS DOS 

ADMinISTRATIVA 'BRASlUA DF MINISTEIUOSANEXOAGARA BRAS/LIA DF 

o depoimento de AURO GORENTZVAIG, de suma importância 

para a BRASKEM, só teria começado após às 17h do dia 02/07/2015. 

Da troca de mensagens a seguir, percebe-se que os executivos da 

empresa acompanhavam o andamento dos depoimentos no decorrer daquela 

sessão. 

No dia 02/07/2015, às 16h19, pouco antes de iniciar o depoimento 

de AURO GORENTZVAIG, MARCELO LYRA encaminha e-mail a CARLOS 

FADIGAS, informando que a reunião ainda estava na primeira parte e que 

"Edual'do ficou de avisar quando iniciar", provavelmente se referindo ao 

executivo EDUARDO BEZERRA. Veja-se: 

RES: 

a CARLOS FADIGAS 

De: MARCElO LYRA 
[nYIada em: quInU·fetra. 2 de JIAo de 2015 16:09 
Pato: CA1U..OS FADIGAS 
Assunto: 

Manzlo Lyra 
Rt!1.af;1lt:t eomunli:1(So e 

nl. -+55 J13So76--t919 
r.n .• 55 
rnrrqotpbPOhm;fwn.rpm 
"".wJlmk!ll\_aUD 
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Nesse mesmo dia 02/07/2015, às 17h34, MARCELO LYRA comunica 

a CARLOS FADIGAS que o depoimento de AURO GORENTZVAIG havia 

finalmente começado. Na mesma mensagem, encaminha dois links que 

noticiavam que o depoimento do agente da Policia Federal havia sido 

encerrado e que logo em seguida começaria o do empresário. Veja-se: 

ENC: 

_ MARCELO LYRA 
.. !).H.! CARlOS FADIGAS 

Começou. W-ja tink 

+55 11 3576-9919 
Fax. +55 11 JS7ó-92 U 
m1uelO-tyracplq;hm com 
wwwJua:zkem.rom 

De: ANDRE 
Enviada em: qu,nta-lCI"'. 2 de Julho d. 2015 17:31 
Para: MARCELO LYRA 
Assunto: 

hnpõUWWW2.C3tnaf8..IN.brlcarnaranotlClaslnotldaslADMINlSTRACAO-

PU1!UCAl.,,156O<NCERR/lIX).{)EPOfMErm>-DE-AGENTE-DA-PF.Q>,- DA-I>ETROBRAS-roMECA-A-OUVlR-EMPRESARIO,hlml 
QA....PE!RQBRAS..COMECA-A-OuvrR-EMPRESARIO.html 

I +) R .. pon';" I Re..-. ... Tad", : (n",,.ónh.. I [l 
qui 02/07/2011 T7 

Da leitura das notas taquigráficas do depoimento de AURO 

GORENTZVAIG70
, verifica-se que os questionamentos feitos por JOÃO 

BACELAR ao ex-dirigente da Triunfo foram exatamente aquelas que constam 

do e-mail encaminhado por ANDRÉ VIEIRA ao denunciado CLÁUDIO 

MELO, as quais foram repassadas ao parlamentar denunciado por JOSÉ 

CARVALHO na manhã do dia 02/07/2015. 

70 Notas taquigráficas dispolÚveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www2.camara.1eg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-
de-inquerito/55a-legislatura!cpi-petrobrasldocumentos/notas-taquigraficasInt020715-ptr 
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Vale destacar que o Deputado Federal JOÃO BACELAR utilizou-

se, na maioria das vezes, das mesmas expressões constantes do e-mail 

enviado a CLÁUDIO MELO. 

Além disso, observa-se uma defesa contundente da empresa 

ODEBRECHI pelo Deputado Federal JOÃO BACELAR, que fez críticas ao 

depoente AURO GORENTZVAIG por ter citado o grupo empresarial por 

diversas vezes em seu depoimento. 

Durante o depoimento de AURO GORENTZVAIG, o Deputado 

Federal JOÃO BACEL.AR chegou a questionar o depoente se ele tinha 

"algum ciúme" ou "algum desprezo pela Odebrecht" e afirmou que a 

ODEBRECHI "é um orgulho do Brasil, O1Agulho dos baianos" e que as pessoas da 

família ODEBRECHI são "pessoas tão simples". 

Veja-se alguns trechos do depoimento de AURO GORENTZVAIG 

que comprovam a interferência de JOÃO BACELAR, no intuito de 

enfraquecer acusações contra as empresas daquele grupo empresarial: 

1/( ••• ) 

O SR DEPurADO IOAO CARLOS BACELAR - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR DEPUTADO ALTINEU CÔRfES - Sr. Presidente, eu estou 
aguardando para falar também. 

O SR. DEPurADO JOÃO CARLOS BACELAR - Não vamos aceitar aqui 
que o depoente venha para cá para poder denegrir a imagem do 

Nacional. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Não. Não denegriu a imagem 
do Congresso Nacional, não. Não se referiu ao Congresso. 
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o SR. DEPUTADO IOAO CARLOS BACELAR - Fechamento do 
Congresso. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Se referiu talvez ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Fechamento do 
Congresso. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Se referiu talvez a 9% de 
aprovação da Presidente Dilma. 

O SR. DEPUTADO IOÃOCARLOS BACELAR - uFechamento do 
Congresso. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - É isso a que ele se referiu. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Eu não vou admitir aqui 
que nenhum depoente venha para cá e queira denegrir a imagem do 
Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos ... 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Ele teve respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos restabelecer ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu gostaria de dizer ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Sr. Auro, espera aí. Espera 
aí. O Presidente dos trabalhos sou eu. Eu quero restabelecer a ordem e 
pedir ao Relator que conclua os questionamentos. Quero dizer ao Sr. 
Auro que não entendi corno uma falta de respeito, mas V.Sa. está na Casa 
do povo brasileiro. Nós queremos aqui ouvi-lo. Agora, nós não somos 
obrigados a escutar nenhum tipo, nenhum tipo, de desrespeito aos 
nossos trabalhos aqui. Quero deixar isso bem claro, consignado, porque 
se for para V.Exa. agredir o Congresso, nós não daremos o direito de 
V.Sa. falar. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro e pedir que 
V.Exa. respeite não só os Parlamentares, mas respeite a sociedade que 
está lhe assistindo neste momento. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu acho que ... 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, pela ordem. Só 
lembrando, eu não estou em defesa de ninguém, eu só estou querendo 
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dizer que o deponde respondeu uma pergunta do Relator, que, aliás, não 
tem nada a ver com os trabalhos desta CPI. Eu acho que a gente tem que 
focar nos trabalhos da CPI, senão complica a situação. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Sr. Presidente, em nenhum momento eu 
desrespeitei. Eu não vi em nenhum momento aqui eu desrespeitar. 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Eu quero, eu quero só, enquanto 
Relator ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - A sua pretensão é ... Sabe, eu acho que ... 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr. Auro, V.Sa. disse, e as notas 
taquigráficas pegaram e está muito claro. Gostaria que ficasse consignado 
em ata o inteiro teor das suas declarações. Quer dizer, V.Sa. confirmou 
aqui a declaração que defende uma intervenção militar e, na sua fala, 
V.Sa. disse assim: "Tem que trocar tudo". Quer dizer, esse tudo, a meu 
ver, inclui, sim, uma declaração desrespeitosa, inclusive ao Congresso 
Nacional, à Câmara dos Deputados, que é um poder constituído. Então, a 
sua ira santa, como eu já falei, é contra tudo e todos. V.Sa., neste 
momento, só está reafirmando isso. Reafirmando isso. Mas vamos ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Sr. Deputado, o senhor está botando 
palavras na minha boca. 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Eu só quero ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu não falei nada disso, em nenhum 
momento. 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - As notas, as notas taquigráficas ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Em nenhum momento, eu falei nada 
disso. 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, vamos voltar 
para a CPI. 

O SR AURO GORENTZVAIG - O que eu quero mais falar para o senhor 
é o seguinte ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos seguir. Vamos 
seguir. 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Fica difícil a gente está ... 
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos seguir, é o terceiro 
depoimento de hoje. Vamos seguir com as perguntas. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - A senhora vai perder o 
seu mandato. 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Normalmente, quando há um 
depoimento aqui que alguém fica ... 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Como é que é, Deputado? 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - A família ... 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Não. Eu quero pedir respeito 
do Deputado aqui em relação a mim. Eu não estou conseguindo 
compreender a colocação dele, dizer que eu terei o meu primeiro 
mandato cassado. O que V.Sa. quis dizer com isso? Isso é desrespeito 
comigo, Sr. Presidente. Eu não vou aceitar isso. 

O uSR. DEPUTADO IOAOCARLOS BACELAR - Se depender do 
depoente ... 

O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Está ameaçando a Deputada. 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Eu não admito esse desrespeito 
comigo, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Isso é uma ameaça. Isso é uma 
ameaça. Não dá para aguentar ameaça à Deputada Eliziane Gama. 
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O depoente defende o fechamento 
do Congresso ... (Tumulto no plenário.) 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - O depoente disse que 
defende o fechamento do Congresso. Então, todosuos Deputados estão ... 
(Tumulto no plenário.) (Não identificado) - O depoente disse que é 
melhor uma intervenção militar do que o que o Brasil vive hoje. Foi isso 
que ele disse. (Tumulto no plenário.) 

O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Fechamento do Congresso. 
(Tumulto no plenário.) 

A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Ele claramente ... (Tumulto no 
plenário.) 
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o SR. DEPurADO JOÃO CARLOS BACELAR - Todos nós perderemos o 
nosso mandato. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Ele não desrespeitou o 
Congresso Nacional. Ele disse que é melhor uma intervenção do que o 
que o Brasil está vivendo. Não desrespeitou o Congresso Nacional. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Se depender do nosso 
depoente, todos nós teremos o nosso mandato cassado. 

O SR. DEPurADO ALTINEU CÔRTES - Não desrespeitou o Congresso 
Nacional. O senhor está querendo tumultuar. 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Assim como teve Rubens 
Paiva. Assim como aconteceu com Rubens Paiva neste Congresso 
Nacional. 

O SR DEPUTADO ALTINEU CÔRfES - O senhor não está querendo 
ouvir a verdade. 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Se depender desse 
depoente aí... 

O SR. DEPurADO ALTINEU CÔRfES - Ele está fazendo as denúncias 
sobre Odebrecht e Braskem. 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Se depender desse 
depoente, todos nós, todos nós teremos mandato cassado. 

O SR DEPUTADO ALTINEU CÔRfES - Vamos ouvir o depoente. 

O SR DEPUTADO JOf\O CARLOS BACELAR - Porque ele quer a volta 
do regime militar. 

O SR DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Está fazendo denúncia sobre 
Odebrecht e Braskem. 

O SR DEPurADO JOÃO CARLOS BACELAR - Nazista! Esse depoente 
quer a volta do regime militar, e todos nós que temos mandato do povo 
teremos nosso mandato cassado. (Tumulto no plenário.) 

( ... ) 
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Sr. Amo, o pai do senhor, Sr. Boris Gorentzvaig, um grande 
empreendedor, pioneiro da indústria petroquímica no Brasil, era um 
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famoso e antigo litigante contra a PETROBRAS. Há mais de 30 anos, 
desde novembro de 1985, ele entrou com uma primeira ação contra a 
PETROBRAS, alegando falsamente que detinha o controle da 
petroquímica Triunfo, sem fazer nenhum aumento de capital na 
referida empresa. Isso é verdade? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o 
acordo de acionistas ... Mesmo eu estando em uma situação minoritária 
na companhia eu sou controlador. O controle da companhia é do 
acionista privado nacional, não é da PETROBRAS. A PETROBRAS entra 
como promotora da iniciativa privada, ela está qualificada como 
promotora da iniciativa privada. Então, eu faIo a V.Exa. com muita 
tranquilidade que tínhamos uma posição de 28,84% e chegamos, em 
1988, a depositar o controle da companhia, pedido pelo Poder Judiciário. 

O SR. DEPUTADO IOAO CARLOS BACELAR - O senhor não está 
pegando uma carona na crise atuai, Sr. Auro? 

O SR AURO GORENTZVAIG - Na crise de quê? 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Da atuai crise que o País 
está vivendo no setor petroquímico, no setor de óleo e gás. 

O SR AURO GORENTZVAIG - Eu quero te falar um negócio: o 
problema da crise é um problema para quem enxerga muito o valor 
econômico, pois a gente sempre tem como sair dessas crises. A gente via 
muito assim na petroquímica Triunfo. E sempre a gente teve formas de 
sair e formas sadias de manter a empresa ganhando dinheiro. Nunca 
tivemos prejuízo. De 1989 a 2009, nunca tivemos prejuízo. E quero dizer o 
seguinte também: a empresa tinha um banco dentro dela, porque 
tínhamos o poder de veto. Apesar de a PETROBRAS querer distribuir os 
dividendos, nós só deixávamos distribuir 25%. Quer dizer, isso é uma 
demonstração de controle. Então, se eu tenho o poder de veto, quer dizer, 
eu veto as matérias que são do meu interesse. 

O SRDIWUTADO JOÃO CARLQS BACELAR- O senhor disse que 
houve uma oferta da Petroplastic para a compra da Petroquímica 
Triunfo. O senhor falou isso aqui. não falou? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Houve um depósito. Já houve oferta 
também. 
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o SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Mas consta aqui que a 
Petroplastic. em 27 de junho de 2008. protocolou uma ação junto à 3ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre. informando estar 
impossibilitada de pagar a quantia solicitada. de 355 milhões, em face 
do volume de investimento necessário. Isso é verídico? 

o SR AURO GORENTZVAIG - Não existe isso. 

O SR DEPUTADO JOAO CARLOS BACELAR - Não existe essa ação? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não. A ação de 355 milhões foi feita em 
uma audiência de conciliação - e estou entregando aqui a ata da 
audiência de conciliação -, presidida pelo Juiz daquela Vara em Porto 
Alegre. E quem foi junto comigo e que bateu o cheque lá foi a Planner. O 
que aconteceu? Nós pedimos um due diligence, nós pedimos uma ... 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Uma avaliação ... 

O SR. AURO GORENTZV AIG - Nós pedimos uma verificação nas contas 
da companhia. Quem estava à frente da PETROBRAS, defendendo a 
PETROBRAS, era o Prof. Ovídio Batista, emérito processualista do Rio 
Grande do Sul. De forma surpreendente, no dia em que fomos à 
audiência para comprar a empresa, eles fizeram uma proposta 
vinculante. Existe aqui - e pedimos um parecer no escritório de 
advocacia - um parecer vinculante. O que aconteceu? No dia em que 
fomos comprar a empresa, junto ao Juiz apareceu uma advogada 
sindicalista, de nome Andréia Damiani, que chegou lá e falou o seguinte: 
a PETROBRAS mudou a estratégia e resolveu não vender mais, porque o 
due diligence iria embolar o meio-campo. Foi assim mesmo que ela falou, 
e isso está aqui no despacho do Juiz. 
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Porque chega ao 
nosso conhecimento. Sr. Auro. que a Petroplastic jamais fez chegar à 
Petroquisa. por meio inidôneo. direto ou de alguma contraproposta ou 
análise feita ... No dia 30.09.2008. expirou o prazo dado à Petroplastic 
para que esse último pagamento dos 350 milhões, no contexto de uma 
ampla transação extrajudicial. Note que o prazo para a aceitação da 
proposta já havia encerrado no dia 26 de julho de 2008. Além do mais, o 
que chegou ao conhecimento da Petroquisa. depois de expirado o prazo 
de pagamento. era da realização pela Planner. em due diligence.para 
que então fosse feita nova proposta pela Petroplastic. Ou seja. se a 
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Petroplastic pedia para avaliar a empresa é porque não concordava com 
o valor de 355 milhões - a proposta? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não é verdade. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Não é verdade? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não é verdade, e está aqui o despacho do 
juiz que reporta tudo. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - O senhor fez um 
juramento aqui antes de chegar. 

O SR. A URO GORENTZV AIG - Eu fiz um juramento, e está aqui o 
despacho do juiz, Deputado. Está aqui. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - A Petroquisa, para 
solução de todos os conflitos existentes, não se referia somente ao valor 
do preço de controle da empresa; incluía a extinção de todos os 
prQcessos em curso, e a ampla quitação de todos os pleitos pela 
Petroplastic. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Verdade. 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - É verdade? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - É verdade. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Consta aqui, Sr. Auro, 
que nos 14 meses em que o pai do senhor esteve à frente da empresa, o 
Sr. Gorentzvaig, e os diretores Sr. Ricardo Ferreira Araújo e WIamir 
Moons Escábio, parceiro do Sr. Boris Gorentzvaig ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Diretores. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Diretores, não é? Eles, 
da gestão da Triunfo, foram acusados de cometer uma série de 
desmandos administrativos, que resultaram em prejuízos à companhia 
e de mais acionistas. Isso é verdade? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não, não é verdade. Como eu falei, a 
companhia deu um lucro superior da administração passada em 112%. 
Imputaram no meu pai toda essa parte que eu falei. O prédio 
administrativo, que foi feito dentro da petroquímica Triunfo, imputaram 
esse prédio para o meu pai pagar, e a gente acabou pagando. Quer dizer, 
imputaram outras coisas. 
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o SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - É, mas essas 
irregularidades que eu acabei de citar aqui foram identificadas por uma 
consultoria feita pela empresa - no caso, a Cooper & Lybrand e 
Biedennann Bordasch. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não, é mentira tudo isso, porque existia 
uma administração judicial ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Por uma auditoria 
interna, inclusive. 

o SR. AURO GORENTZVAIG - O senhor imagine o seguinte. Quer dizer, 
meu pai estava como administrador judicial no negócio. O senhor sabe o 
seguinte? Eu vou falar uma coisa, Deputado: a Dow Química entrou na 
companhia para fazer uma transferência de tecnologia. A nossa ideia não 
era botar a Dow como sócia, porque a Dow é um leão, a Dow gosta de 
engolir os pequenos. Mas, quando a Dow assinou esse contrato com a 
gente, de 30 milhões de dólares, para fazer a transferencia da tecnologia, 
a matriz da Dow nos Estados Unidos deu uma bronca na Dow brasileira 
e disse que não ia cumprir o acordo. E, aí, foi que começaram essas 
brigas, e aí veio esse negócio ... Cooper & L ybrand, tudo isso aí, veio bem 
depois. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - O senhor conhece essa 
empresa: Indiana Participações e Representações? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Conheço. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Que empresa é essa? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - É a empresa de imóveis da família. 
Empresa que tem três imóveis da família. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - No acordo de acionista, 
permitia-se que a petroquímica Triunfo pagasse despesas dessa empresa? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - No acordo de acionistas? 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - É. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - O acordo de acionistas faz a distribuição 
de dividendos. 

O SR. DEPUTADO JOAO CARLOS BACELAR - Mas para pagar 
despesas pessoais da sua empresa?! Uma empresa familiar, uma holding, 
ou uma patrimonial, pelo que o senhor está me falando. 

81 



MINIs1ÉRIo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERALDA REPÚBLICA 

o SR. AURO GORENTZVAIG - Depende, se ele usou o galpão nosso 
para estocar produto, ele pagou. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - É, ronsta aqui que foram 
pagas diversas ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eles usaram o galpão. Eles não tinham 
onde estocar produto. E, como a gente tinha um galpão, eles alugaram o 
galpão e estocavam produtos lá. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Agora, como baiano, Sr. 
Auro, e com muito orgulho das empresas baianas ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu quero te dizer o seguinte ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Eu sou baiano. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Eu fui criado na Bahia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Eu sei. O pai do senhor é 
baiano, não é? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Isso. 

O SR. DEPurADO JOÃO CARLOS BACELAR - Inclusive, o senhor foi 
criado ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Fui criado lá. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR ... lá no centro de 
Salvador. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - No Pelourinho. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - No Pelourinho. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Nazaré. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Nazaré. Eu sei 
exatamente onde o senhor morou. Eu sou baiano, e seido que o senhor 
está falando. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Gosto muito da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Peço-lhe que conclua, 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Vou concluir. Mas nós 
temos norgulho das empresas baianas, e o senh()r citou várias, e várias 
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vezes aqui o nome da Odebrecht. Por que o senhor fala tanto da 
Odebrecht? O senhor tem algum ciúme dela? 

O SR. AURO GORENTZVAlG - Não. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - O senhor tem algum 
desprezo pela Odebrecht? 

O SR.AURO GORENTZVAIG - Não. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - A Odebrecht cometeu 
algum crime contra o senhor, contra a família do senhor? 

O SR AURO GORENTZVAIG - Não, a Odebrecht sempre foi ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - E a Braskem, cuja sede é 
na Bahla. Então, ou seja, isso deixa o Deputado Antonio Imbassahy, um 
baiano também, e outros mais aqui que têm laços com a Bahia um pouco 
intrigados. 

O SR AURO GORENTZVAIG - Olha, eu ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Se o senhor pudesse ser 
um pouco mais claro em relação a isso. Eu só acho que fecharia aqui as 
minhas perguntas. Por que o senhor fala tanto da Odebrecht, o senhor 
tanto critica a Odebrecht? Essa empresa é um orgulho do Brasil, 
orgulho dos baianos. 

O SR AURO GORENTZVAIG - Porque nós fomos perseguidos pela 
família Odebrecht, e muito, vou dizer ao senhor. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Eles são pessoas tão 
simples, são pessoas tão ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Muito! Fui perseguido, e muito, por eles. 
Fui muito perseguido por eles. 

O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Mas o senhor prova de 
que maneira isso? Como é que o senhor pode provar isso? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Ué, como é que eu vou provar isso aqui? 
Com a expropriação da Petroquímica Triunfo. O ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - O que isso tem com ... O 
que se comenta no mercado petroquúnico - eu digo isso como 
engenheiro agora também, como o Deputado Antonio 1mbassahy 
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também é engenheiro - é que o senhor usou de muitos instrumentos 
para poder vender algumas facilidades a essas empresas. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não é verdade. Eu vou dizer ao senhor ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Usando, inclusive, 
muitas vezes a mídia de uma forma arbitrária, usando a mídia, usando as 
redes sociais, para poder tentar vender facilidades a grandes empresas 
brasileiras. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Olhe, quando eles expropriaram a nossa 
Companhia, a primeira coisa que ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Isso é muito grave, 
ouviu, Sr. Auro? 

O SR. AURO GORENTZVAIG - ... a primeira coisa que eles colocaram no 
jornal foi o seguinte: "O triunfo da Braskem", falado pelo Marcelo 
Odebrecht. Quer dizer ... O triunfo da Braskem? Quer dizer, o cara ... Não 
foi só uma vez, foram várias vezes. O senhor acha que é o quê? Eu 
trabalho 50 anos e sou expropriado da minha Companhia, e a Odebrecht 
é beneficiada com ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR- Nós já ouvimos aqui, Sr. 
Auro, de diversas famílias centenárias, principalmente de São Paulo, que 
se não profissionalizou a empresa. E, quando não se profissionaliza a 
empresa, a segunda e a terceira geração dão continuidade à primeira 
geração, herdam isso. 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Doutor ... Desculpe. Deputado, a 
Petroquímica Triunfo era a empresa que tinha o melhor corpo técnico do 
País, a melhor corporação do País. Ela foi premiada nos Maiores e 
Melhores, na revista da Abril. O senhor pegue aí, o senhor pegue a 
classificação: de 1989 a 2009 nós fomos considerados a melhor empresa 
petroquímica do País. O senhor sabe o que é que é de 1989 a 2009? Eu 
pergunto para o senhor: qual é o critério usado pelo Governo para poder 
prestigiar a Odebrecht com o monopólio e tirar tudo da gente, se foi a 
gente que foi pioneiro dessa indústria? Não se justifica o senhor dizer que 
a gente não tinha uma corporação. Nós tínhamos a melhor corporação do 
País, e foi desmanchada essa corporação pela Odebrecht. 
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o SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - É porque eu sinto um 
pouco aí o senhor falando muito da Odebrecht, muito do Grupo Suzano, 
então ... 

O SR. AURO GORENTZVAIG - Não, do Suzano não, eu não falo muito 
do Grupo Suzano, não. O senhor está enganado. O Grupo Suzano, como 
eu disse para o Deputado ali, acho que o Grupo Suzano não tem culpa 
nenhuma. O Grupo Suzano tem um carro que vale 2 bi; se oferecem 4 bi, 
ele vende! Eu não venderia. Por que é que eu não venderia? Porque eu 
venho desse setor. Eu vivi a minha vida dentro dos laboratórios ... 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Então, o senhor afirma 
que o Grupo Suzano não teve culpa, não houve uma venda camuflada, 
não houve um superfaturamento na negociação junto à PETROBRAS? 

( ... )" 
(destaques acrescidos) 

Abaixo um quadro comparativo para melhor identificação da 

coincidência dos questionamentos enviados por ANDRÉ VIErnA a 

CLÁUDIO MELO e as perguntas feitas por JOÃO BACELAR no 

depoimento de AURO GORENIZVAIG: 

Conteúdo do e-mail enviado por ANDRÉ 
VIEIRA a CLÁUDIO MELO 

Perguntas feitas por JOÃO BACELAR a 
AURO GORENTZVAlG 

o pai do senhor, Boris Gorentzvaig, era um O SR DEPUTADO JOÃO CARLOS 
antigo litigante profissional contra a BACELAR - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Petrobras. Há mais de 30 anos, em Se. Auro, o pai do senhor, Sr. Boris 
novembro de 1985, entrou com a primeira Gorentzvaig, um grande empreendedor, 
ação contra a Petrobras, alegando falsamente pioneiro da indústria petroquímica no 
que detinha o controle da Petroquimica Brasil, era um famoso e antigo litigante 
Triunfo sem fazer praticamente nenhum dos contra a PE1ROBRAS. Há mais de 30 anos, 
aumentos de capital da referida empresa. desde novembro de 1985, ele entrou com 

uma primeira ação contra a PE1ROBRAS, 
alegando falsamente que detinha o controle 
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da petroquímica Triunfo, sem fazer nenhum 
aumento de capital na referida empresa_ Isso 
é verdade? 

o senhor não está pegando carona na crise O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
atual? BACELAR - O senhor não está pegando 

uma carona na crise atual, Sr. Auro? 

O Sr. diz que houve uma oferta para que a O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
Petroplastic comprasse a Petroquimica BACELAR - O senhor disse que houve uma 
Triunfo. oferta da Petroplastic para a compra da 

Petroquímica Triunfo. O senhor falou isso 
aqui, não falou? 

Mas a Petroplastic, em 27 de julho de 2008, O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
protocolizou petição junto à 3ª Vara Cível da BACELAR - Mas consta aqui que a 
Comarca de Porto Alegre informando estar Petroplastic, em 27 de junho de 2008, 
impossibilitada de pagar a quantia solicitada protocolou uma ação junto à 3ª Vara Cível 
(R$ 355 milhões), em face do volume de da Comarca de Porto Alegre, informando 
investimento necessário. estar impossibilitada de pagar a quantia 

solicitada, de 355 milhões, em face do 
volume de investimento necessário. Isso é 
verídico? 

A Petroplastic jamais fez chegar à O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
PETROQUISA. por meio idôneo e direto, BACELAR - Porque chega ao nosso 
nenhuma contraproposta ou análise da conhecimento, Sr. Auro, que a Petroplastic 
proposta feita pela PETRCX',;lUISA. Na terça- jamais fez chegar à Petroquisa, por meio 
feira, dia 30/09/2008, expirou o prazo de inidôneo, direto ou de alguma 
quatro meses dado à Petroplastic para que contraproposta ou análise feita ... No dia 
esta última pagasse os R$ 355 milhões 30.09.2008, expirou o prazo dado à 
(trezentos e cinqüenta e cinco milhões de Petroplastic para que esse último pagamento 
reais), num contexto de ampla transação dos 350 milhões, no contexto de uma ampla 
extrajudicial (notem que o prazo para transação extrajudicial. Note que o prazo 
aceitação da proposta já havia se encerrado para a aceitação da proposta já havia 
em 26 de julho de 2008). Além do mais, encerrado no dia 26 de julho de 2008. Além 
repise-se, o que chegou ao conhecimento de do mais, o que chegou ao conhecimento da 
PETROQUISA depois de expirado o prazo Petroquisa, depois de expirado o prazo de 
de pagamento, era de realização pela pagamento, era da realização pela Planner, 
Planner de uma due diligence para que, então, em due diligence, para que então fosse feita 
fosse feita nova proposta pela Petroplastic. nova proposta pela Petroplastic. Ou seja, se 
Ou seja, se a Petroplastic pedia para avaliar a Petroplastic pedia para avaliar a empresa é 
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a empresa é porque não concordava com o porque não concordava com o valor de 355 
valor de R$ 355 milhões (trezentos e milhões - a proposta? 
cinqüenta e cinco milhões de reais) proposto 
pela 

PElROQUISA para solução de todos os 
conflitos existentes. 

o valor não se referia somente ao preço pelo O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
controle da empresa; incluía a extinção de BACELAR - A Petroquisa, para solução de 
todos processos em curso, e a ampla todos os conflitos existentes, não se referia 
quitação de todos os pleitos da Petroplastic. somente ao valor do preço de controle da 

empresa; incluía a extinção de todos os 
processos em curso, e a ampla quitação de 
todos os pleitos pela Petroplastic. 

Nos 14 meses em que esteve à frente da O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
empresa, Sr. Gorentzvaig e os diretores Srs. BACELAR - Consta aqui, Sr .. Auro, que nos 
Ricardo Ferreira Araújo e Wlamir Moons 14 meses em que o pai do senhor esteve à 
Escábio (parceiros de Boris Gorentzvaig na frente da empresa, o Sr. Gorentzvaig, e os 
gestão da Triunfo nesse período) foram diretores Sr. Ricardo Ferreira Araújo e 
acusados de cometer uma série de Wlamir Moons Escábio, parceiro do Sr. Boris 
desmandos administrativos, que resultaram Gorentzvaig ... 
em prejuízos à companhia e aos demais ( 
acionistas (pElROQUISA e a empresa 

... ) 

Primera, do Grupo Dow Química). O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
BACELAR - Diretores, não é? Eles, da 
gestão da Triunfo, foram acusados de 
cometer uma série de desmandos 
administrativos, que resultaram em 
prejuízos à companhia e de mais acionistas. 
Isso é verdade? 

As irregularidades foram identificadas pela O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
empresa de auditoria externa de gestão BACELAR - É, mas essas irregularidades 
Cooper & Lybrand, Biedermann Bordach e que eu acabei de citar aqui foram 
por uma auditoria interna promovida pela identificadas por uma consultoria feita pela 
própria Triunfo. empresa - no caso, a Cooper & Lybrand e 

Biedermann Bordasch. 

( ... ) 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS 
BACELAR - Por uma auditoria interna, 
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I inclusive. 

Observa-se dos trechos destacados que o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR, valendo-se de sua função como membro titular da CPI da 

PETROBRAS, atuou como verdadeiro agente do grupo ODEBRECHf no 

depoimento de AURO GORENTZVAIG, utilizando-se, inclusive, de 

perguntas formuladas pela ODEBRECHf. 

3.1.6.3 Atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR para 

revelar informações sigilosas da CPI da Petrobras a pedido da 

ODEBRECHTem 08/07/2015. 

Como decorrência das vantagens indevidas recebidas do grupo 

ODEBRECHT, no dia 08/07/2015, em Brasília/DF, o Deputado Federal JOÃO 

BACELAR entregou ao executivo JOSÉ CARVALHO, informações sigilosas 

referentes à reunião reservada da CPI da Petrobras, cujo acesso se deu na condi-

ção de Deputado Federal membro titular da CPI da PETROBRAS. 

Para tanto, no dia 08/07/2015, o Deputado Federal JOÃO BACE-

LAR forneceu ao ex-executivo da ODEBREClIT JOSÉ CARVALHO uma mí-

dia contendo informações sigilosas sobre uma reunião reservada da CPI da 

PETROBRAS.71 

71 Termo de Colaboração nº 15, Anexo lI, fi. 43 do Inquérito nº 4450: "Durante o período da CPI da 
Petrobrás, procurei o Deputado para obter informações referentes às sessões secretas da 
comissão. Tendo conhecimento de que o Deputado João Bacelar integrava a CPI, e como já 
mantinha relação institucional e pessoal com ele de longo tempo, pedi ajuda a ele. O encontro 
com o deputado ocorreu em um corredor do Anexo TI, onde fiz a solicitação. No mesmo dia 
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Após ser procurado pelo executivo MAURÍCIO FERRO, que o 

questionou acerca de notícias sobre o andamento da CPI da PETROBRAS, 

JOSÉ CARVALHO entrou em contato com JOÃO BACELAR, repassando o 

questionamento feito por MAURÍCIO F ERRO. 72 

Na sequência, no dia 08/07/2015, JOÃO BACELAR obteve acesso 

ao conteúdo das notas taquigráficas da reunião reservada do Agente de Polí-

cia Federal DALMEY FERNANDO WERLANG e do Delegado de Polícia Fe-

deral JOSÉ ALBERTO DE FREITAS lEGAS, realizadas no dia 02/07/2015. 

Ao receber as informações de caráter sigiloso, referentes à CPI da 

PETROBRAS, o Deputado Federal JOÃO BACELAR assinou um documento 

denominado "Termo de Responsabilidade" assumindo o compromisso de 

não divulgar o teor das informações.73 

passando algumas horas, o deputado me entregou um CD." 
72 De acordo com oitiva de JOSÉ CARVALHO às fls. 109/111 do Inquérito nº 4450: "( ... ) QUE o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR deu ainda um terceiro apoio a Odebrecht; QUE este apoio 
possuía relação com a obtenção de informações das sessões relativas a CPI da Petrobras;....Q!lB 
MAURÍOO FERRO, da área jurídica da empresa, entrou em contato com o depoente questionado se 
tinha notícias do andamento da CP! da. Petrobrasj QUE em razão desse questionamento o depoente 
entrou em contato com o Deputado Federal JOÃO BACElAR por saber que ele fazia parte da 
referida CPI e lhe questionou acerca de novidades no andamento da CPI; QUE o Deputado Federal 
JOÃO BACELAR lhe disse que o encontrasse no corredor do Anexo 11 da Câmara dos Deputados: 
QUE mais ou menos uns 40 minutos depois o Deputado Federal JOÃO BACELAR lhe entregou um 
CD, possivelmente contendo dados da CPI da Petrobrasj QUE o depoente realizou uma ropia do CD 
e devolveu o original para o Deputado Federal PÃO BACELAR: QUE o depoente não chegou a 
acessar o oonteúdo do CD; QUE a cópia que fez doCD foi entregue pessoalmente a um emissário, 
que entregaria a MAURIOO FERRO;". 

73 Conforme consta do Relatório de Análise nº 033/2018 (fls. 317/369), que tratou da atuação do 
Deputado Federal JOÃO BACELAR na CPI da Petrobras. De acordo com esse relatório, JOÃO 
BACELAR foi membro titular da CPI - Petrobras, de 25/02 a 22/10/2015. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
eu. DSVrADO JOI.o CMl.OS BAcaAR. TEtI)() ACESSO NJ ACERVO PRCBATtlAIO. DE 
cMAlER SIGILOSO. teERENTE A coussAo PARt.AMeHTAA CE 1N0IâIT0 oesT/NAOA A 
INVESTIGAR A PRATICA DE ATOS lIcrros E fRRaM.ARES NO AMeno DA BPRESA 
PETR01.eo BRl4EftO SIA (PE1R0SRASI. ENTRE os ANOS De 2005 E 2015. RSACOOOOS A 
SUPERFATURAMENrO E GESTAO TEMERARIA NA OONSlRUÇAO DE AEFIIAAIAS NO BRASIL: A 
CONSTm.IÇÀO DE EUPAESAS SU8SIOtARN E SOCImAOES OE PROPOsno eSPECRo 
PaAPETROBRAS ca.t o FIM fIE PRATICAR ATOS LtcrrOS; /11) SUPeNATURAMeMTO E 
GE$TAo T91ERMIA NA.·CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DE 1RAHSPORTE. 
NAW)S.PtATAFORtM e NAVfOS.$QtC)A; A IRREG\URlDAOES NA. OPEAAÇAO 
SElE BRASIL E NA VENDA DE ATWOS DA PETR0BAA9 NA AFRICA CCfI - Pe'TROIRAIt. 
cAMARA DOS DEPUTADOS. NEXO 11. SA1A 16S08. DECLAItO ESTAR CIEIIJI DO CARÂ_ 
SlGI:.OSO DO($) DOeUMENTOCSI- MOfAS 1'MUlGRAFICAS DA AEUPMo AESStVADA DOS 
IRS. OALMEY FERNANDO W!RLANG· AGENTE De POIJe/AFECERAl (AEO. 111ns. 00 CEP. 

IENOES E REO. 8191t5, 00 CEP. caso PANSERA); E· ,. AlBERTO DE. FRSTAS 
EGAS· Det.EGAOO DE POtiC4A mlEJW. tREO. 778115. DO CEP. ALUISIO e Aauuo 
o COWROIISSO DA Nlo aMlLGACÃO DO lEU 1!DR. eM oaEMNCIA AOOISfIOSTO NA 
12.5271»11 (\.EI DE AINFORMAÇAOl ck ATO DA MESA DA dMARA DOS DePUTADOS 
N. 612012; NO PARÂGRAFO ÚNICO DO ART. 12 DA RSsowçAo tfl29,1)E 1993; NOS ARTIGOS 
153 e 154 00 CÓ03GOPENAl (DeCREtO ... 2848. DE 01 DE OEZB48AO De 194Ol: E NA LEI 
COMPLeMafTAA NO 105. DE 10 DE JANElRO DE 200' (S1GLO DAS 0PERAQ0Es DE 
INSTmnÇOeS fIMNCSRAS). Sf o CASO. 

EM. g .. T 0E201S. 

\ 
Quadro 30 - Tenno de mponsablBdlde. Arquivo VOlUME_OO1 - ANEXO 01. 

Ainda no dia 08/07/2015, após receber as informações de caráter 

sigiloso, em encontro ocorrido na Câmara dos Deputados, após às 16h08, 

JOÃO BACELAR encontrou-se com JOSÉ CARVALHO nas dependências 

da Câmara dos Deputados e entregou a ele uma mídia contendo essas in-
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formações obtidas na condição de Deputado Federal membro titular daquela 

CPI: 

08/07/2015 16:08 ANEXOIVA ANEXO tV 

Na sequência, após realizar uma cópia do material entregue por 

JOÃO BACELAR, no dia 09/07/2015, nas dependências da Câmara dos Depu-

tados, JOSÉ CARVALHO devolveu a mídia ao parlamentar federa1. 74 

10· ANDAR 1 
'-----------------------------, ... 09/07/7.015 10:16 ANEXOIVA 

Em seguida, JOSÉ CARVALHO entregou a cópia do material de 

caráter sigiloso a MAURÍCIO FERRO. 

Quanto ao acesso a dados sigilosos é possível afirmar que o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR estava ciente da existência de 

documentos sigilosos e sua forma acessá-los, conforme se depreende da Ata 

da 29ª Reunião Ordinária, realizada em 11/06/2015, em que o presidente 

reitera a necessidade do comparecimento dos membros da CPI na secretaria 

da comissão para a liberação de senha de acesso a todos os documentos 

sigilosos.75 

74 Conforme depoimento de JOSÉ CARVALHO: "QUE o depoente realizou uma cópia do CD e 
devolveu o original para o Deputado Federal JOÃO BACELAR;" (fls. 109/111). 

75 O Relatório de Análise nº 033/2018 aponta que, quanto "ao acesso a, dados sigilosos é possível afirmar 
que o deputado estava ciente da existência de documentos sigilosos e sua forma acessá-los, conforme se de-
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Sobre o ponto, o colaborador CARLOS FADIGAS confirmou o 

envolvimento de MAURÍCIO FERRO na obtenção de informações sobre as 

sessões secretas da CPI da Petrobras76
• 

Em mensagens encontradas nos e-maUs da BRASKEM77
, pode-se 

perceber o quanto o material de caráter sigiloso que foi entregue pelo Depu-

tado Federal JOÃO BACELAR ao denunciado JOSÉ CARVALHO interes-

sava às empresas do grupo ODEBRECHT, especialmente, à BRASKEM. 

De acordo com o termo de responsabilidade assinado pelo Depu-

tado Federal JOÃO BACELAR, os documentos sigilosos recebidos por ele di-

ziam respeito às notas taquigráficas da reunião reservada do Agente de 

Polícia Federal DALMEY FERNANDO WERLANG e do Delegado de Polícia 

Federal JOSÉ ALBERTO DE FREITAS lEGAS. 

DALMEY FERNANDO WERLANG e JOSÉ ALBERTO DE FREITAS 

lEGAS foram ouvidos na Audiência Pública realizada em 02{07{2015, trans-

formada em reunião reservada, de acordo com o art. 48, § 1º do Regimento In-
preende da Ata da 29ª Reunião Ordinária, realizada em 11/6/2015, em que o presidente reitera a necessi-
dade do comparecimento dos membros da CPI na secretaria da comissão para a liberação de senha de acesso 
a todos os dommentos sigilosos. " 

76 Termo de Declaração Complementar nº 7, cuja juntada no Inquérito nº 4450 foi autorizada pelo 
Ministro Edson Fachin, nos autos da Petição nº 6467. Conforme trecho de seu depoimento com o 
seguinte teor: "QUE há outra evidênda do envolvimento de MAURÍGO FERRO na CPI e CPMI 
da Petrobrasi QUE o colaborador da Odebrecht JOSÉ CARVALHO relata no seu Termo de 
Colaboração 15, que, por orientação de MAURÍGO FERRO, ele teria solidtado ao Deputado da 
Bahia JOÃO CARLOS BACELAR informações sobre as sessões secretas da CPI da Petrobrasi 
QUE JOSÉ CARVALHO relata ainda que teria conseguido obter junto ao deputado JOÃO 
BACELAR FILHO um CD (compact disc) e que esse CD foi encaminhado para MAURÍCIO 
FERRO;". 

77 Fomeddo por meio de e-mail, e disponibilizados pela empresa em virtude do Termo de Acordo 
de Leniênda da Braskem. De acordo com o Lauto Técnico nº 0825/2020 - ANPTI/CNP, a 
Secretaria de Perida, Pesquisa e Análise (SPPEAtpGR) realizou o down1oad de arquivos 
disponibilizados, a fim de preservar a cadeia de custódia de seu conteúdo (PGR-00172564-2020). 
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terno da Câmara dos Deputados, para tomada de depoimento com informa-

ções sigilosas. 

Do teor das notas taquigráficas da 32ª Reunião ocorrida em 

02/07/2015, é possível chegar à conclusão que o material buscado pelo colabo-

rador, e entregue indevidamente pelo Deputado Federal JOÃO BACELAR, 

dizia respeito às afirmações do delegado e do agente quanto à existência de 

grampo ilegal na cela de ALBERTO YOUSSEF, informação que interessava às 

empresas ODEBRECHT e BRASKEM nas estratégias para obstruir o avanço 

das investigações eJIl curso.78 

Em 02/07/2015, RIDSON MOURA encaminhou e-mail a EDUARDO 

BEZERRA, contendo a informação de que o depoimento do Delegado JOSÉ 

ALBERTO DE FREITAS lEGAS estava sendo secreto e que isso havia sido de-

cidido há pouco durante a sessão. Nessa mesma mensagem, EDUARDO BE-

ZERRA acrescentou que, na sequência, ocorreriam os depoimentos de 

DALMEY FERNANDO e de AURO GORENTZVAIG. 

Detalhe importante para o assunto desse e-mail /IEne: CPI da Petro-

bras - Composição atua!", sendo que, no anexo desse e-mail, continha a compo-

sição dos membros daquela CPI. Veja-se: 

78 Conforme se depreende da leitura das notas taquigráficas da audiênda pública, transformada em 
caráter reservado, para tomada de depoimento de JOSÉ ALBERTO DE FREITAS lEGAS e de 
DALMEY FERNANDO WERLANG, acostada à núdia 227 do Inquérito nº 4450 (PROCESSO 
CO _2017 _128985 - CPI PETROBRAS, CAIXA 23, VOLUME_0045) 
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Enc: CPI da petrobras - Composíçllo atual 

_ Eduàrdo Bet('ltft'i <ebelCtia@odebfecht.corti> 
• PI'1l CAttLOSHENJUQUEPARENlrDEBARROS;MMCROlVRA 

_________ . _____ _ 

De: Rild50n Mour.a <rlldsonOldertr:!! com ti!'> 
Enviada: quinta-fetra, 2 de julho de 201$ 10:48 
Para: Eduardo Bezerra 
Respondera: 
Assunto: RES: CPJ da Petrobr.Is - Composição atual 

J +-, Rnpol\:W ; <!:> ft Todas O 

l 
Está sendo sect1!to o depoimento do José Alberto de frenas legas - Delegado de PoIfda Federal rOI decidido há pauto na rE'tlntio. Depots. retomilm os 0t/tr0S dOIs depolmt!frtDS: Aura e oatmey 
Ftornnndo Wcrltme,. Ok? Ab. 

De.: Edu;Hdo geleni Cm;dtn,gbmnjllBc)d$r!dIt.rpm) 
Enviada fml: qufnu-felra, 1. de JUlho dp. 2015 10:38 
Pata: rtdroOCll!kWBr...cotn br 
Açsunto: Rt!:s: CPI da Pf!ttobras - atual 

É secreta?Orwfe-v&-l ser? 

Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: RIldsol"l MOtn 
Enviada: quinb-feira; 2 de jufho de 201S 10:33 
para: Eduardo Bezena 
Responder a: rtklsortOflderllte com br 
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Ainda em 02/07/2015, poucos minutos após o término dos depoi-

mentos prestados, foi enviado e-maU a CARLOS FADIGAS com informação 

do site "O Globo", no qual era noticiado que o delegado e o agente confirma-

ram à CPI da Petrobras a existência de grampo na cela de ALBERTO YOUS-

o Globo (SEM ODEBRECHT) 

A Daniel Reta <danie-lrea@cdo.com,br> WQ.tt .. 
r;;:P:;:> . i [J 

<D li .. hOll'ltl j)rnblf'lII;u tom a modg. M nlbl(O\o dfOm dlQI.H' aqui 1'JIb1-la ". UIII da y:,.b, 
C!iO\tt bQ+JI: PMIl bll!uI Nltf:fl.I.. F,Iõ 4> Su.. pril.'idd.tdt. (o O downklotd .<JI.e-mititO dt im.tCffl) Iiitl'l)8(1t1ft.. 

Delegado e agente confirmam à CPI da Petrobras grampo na cela de Youssef 
Comissão interrogou nesta quinta-feira o ex-diretor de Inteligência da PF a portas fechadas 

POR JAIL TOM DE CARVALHO 
021071201510:42/ ATUAUZADO 02J07/201615:15 

Pelo que se vê, mais uma vez, o Deputado Federal JOÃO BACE-

LAR, valendo-se de sua função como membro titular da CPI da PETROBRAS, 

atuou como verdadeiro agente do grupo ODEBRECHI com o fim de obter e 

fornecer informações sigilosas sobre depoimentos prestados no âmbito da re-

ferida CPI. 

3.1.6.4 Atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR para 

apresentação de destaques supressivos na CPI da Petrobras de 

interesse da ODEBRECHT. 
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Durante sua participação na CPI da Petrobras como membro titular, 

o Deputado Federal JOÃO BACELAR apresentou 12 (doze) requerimentos 

individuais, conforme se observa a seguir79: 

1) REQ 340/2015 (05/03/2015): solicita cópias de todos os con-

tratos celebrados entre Petrobras e SAP Brasil Ltda.; 

2) REQ 423/2015 (13/03/2015) e REQ 664/2015 (14/04/2015): 

convocação de Cristina Palmaka e Ricardo Kummel Medina, 

dirigentes da SAP Brasil Ltda.; 

3) REQ 424/2015 (13/03/2015): convocação de Renato Abreu, 

presidente do Grupo MPE - Montagens e Projetos Especiais 

S.A.; 

4) REQ 634/2015 (10/04/2015): convocaçao de Luís Carlos 

Borba, presidente da Toshiba; 

5) REQ 635/2015 (10/04/2015): convocação de Walter Torre Jú-

nior, da empresa WTorre Engenharia; 

6) REQ 662/2015 (14/04/2015): convocação dos Srs. Gustavo 

Freitas, Vítor Tiago Lacerda e Marcos Guedes Gomes Morais, 

executivos da Petrobras, e Roberto Mendes, João Antônio Ber-

nardi e Giorgio Martelli, da empresa Saipem; 

79 DispOIÚvel em: https:ljwww.camara.1eg.brlbusca-porta1? 
contextoBusca=BuscaProposicoes&;pagina=1&order=data&abaEspecifica=true&filtros=%5B% 7B 
%22autores.nome%22%3A %22Io%C3%A30%20Carlos%20Bacelar%22%7D 
%5D&q=estados.codOrgao%3A537337&típos=REO 

% 



MINIsTÉRIo PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

7) REQ 663/2015 (14/04/2015): requer do Ministro de Minas e 

Energia informações sobre contrato de locação de imóvel assi-

nado pela Petrobras; 

8) REQ 854/2015 e REQ 855/2015 (10/06/2015): requer a con-

vocação e a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e tele-

mático de João Antônio Bernardi, 

9) REQ 856/2015 (10/06/2015): cópia de todos os contratos ce-

lebrados entre a Empresa Saipem e Petrobras; 

10) REQ 875/2015 (11/06/2015): cópia de todos os contratos, 

termos aditivos e de reajustamento celebrados entre a empresa 

Tosbiba e Infraestrutura e o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro - Comperj, de 2008 a 2014. 

Com relação às convocações citadas acima, o Deputado Federal Jú-

lio Delgado em seu discurso, na reunião 1433/2015, comentou que os depoen-

tes convocados pelo Deputado Federal JOÃO CARLOS BACELAR "não têm 

nada a ver com a apuração da CPI".80 

Consta também a apresentação do REQ nº 1130/2015 pelo Deputado 

Federal JOÃO BACELAR em conjunto com outros parlamentares no qual foi 

requerida a 11 convocação do Sr. Aldemú' Bendine, Presidente da Petrobras - Petróleo 

Brasileiro S.A. pa1'a prestar esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de In-

80 Confomle consta do Relatório de Análise nº 033/2018 (fls. 317/369), que tratou da atuação do 
Deputado Federal JOÃO BACELAR na CPI da Petrobras. 
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quérito (CPI - PETROBRAS)", aprovado para convocar a referida pessoa para 

participar de audiência pública no dia 07/10/2015, redesignada para 

14/10/2015. 

Nesse contexto, constam registros de ligações telefônicas entre o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR e terminal registrado em nome da 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. no dia 10/10/2015, 

conforme se observa abaixo: 

Investlgaao I_uto, 

Assln.nte Termln.1 0.10 U Duracao : Senllao Termlnol ASSln.nte Mapo 

JOAO CARLOS PAOLlLO BACELAR FILHO (15345931679) 557191379772 10.1101201514:10:42 0000:12 557197287816 CNO SA (15102288032386) 

JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO (15345931879) 557191379772 10/101201520:25:12 00:00_01 557197287816 CNO SA(1510228S032386) BI!li:ZI 
JOAO CARLOS PAOllLO BACELAR FILHO (15345931879) 557191379772 1()1101201521-20-03 00cQ3-27 557197287816 CNO $A (15102286032386) GI.2II 

Como já exposto, parte da estratégia de obstrução de justiça da 

ODEBRECHT, era implementada junto ao então presidente da PETROBRAS, 

ALDEMill. BENDINE, conforme relatado pelos colaboradores MARCELO 

ODEBRECHT e FERNANDO REIS. 

De qualquer modo, além da apresentação dos requerimentos men-

cionados acima, o Deputado Federal JOÃO BACELAR foi autor de dois des-

taques por meio dos quais pleiteava a supressão de trechos do relatório final 

da CPI da Petrobras que possuem relação com a empresa ODEBRECHT. 

Nessa linha, por meio do Destaque Supressivo nº 1/2015 

(21/10/2015), de autoria do Deputado Federal JOÃO BACELAR, requereu-se 
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a supressão de dois trechos mencionados no Relatório Final da CPI da 

Petrobras. 

Os trechos que o Deputado Federal JOÃO BACELAR buscava 

suprimir indicavam que as autoridades competentes deveriam investigar: i) a 

operação de venda da participação de IOANITA GEYER para a 

ODEBRECill, com posterior venda para o grupo ESPIRITO SANTO e, em 

seguida, para FRANK e MARIA GEYER; ii) como os controladores da 

OUATIOR, FRANK ABUBAKIR e MARIA GEYER, conseguiram comprar a 

participação detodos os outros membros da família, mesmo recebendo muito 

pouco pelas próprias ações após a venda da QUATIOR. 

Apesar de buscar a supressão, os trechos que o Deputado Federal 

JOÃO BACELAR tinha interesse em suprimir acabaram integrando o 

Relatório Finals1 apresentado pelo Deputado Federal Luiz Sérgio em 

22/10/2015, o qual foi aprovado pela CPlnaquela mesma data.82 

Além disso, por meio do Destaque Supressivo nº 2/2015 

(21/10/2015), de autoria do Deputado Federal JOÃO BACELAR, também 

requereu a supressão de outros trechos mencionados no Relatório Final da 

CPI da Petrobras. 

Esses trechos sugeridos pelo deputado para supressão indicam 

transações entre a PEmOBRAS, SUZANO, BRASKEM e OUATIOR, 

empresas do ramo petroquímico; a supressão do trecho que autoridades 
81 Informação disponível em: htlps:ljwww.camarale.g.br/proposicoesWeb/prop mostrarintegra? 

codteor=1404034&iilename=Tramitacao-RLF+l+CPIPETRO+%3D%3E+RCP+3/2015 
82 Informação disponível em: htlps:ljwww.camarale.g.br/proposicoesWeb/prop mostrarintegra? 

codteor=1406259&iilename= T ramitacao-PAR+ 1 +CPIPETRO+%3D%3E+RCP+312015 
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competentes investiguem o financiamento do BNDES concedido à empresa 

Suzano Celulose; supressão do trecho que a Polícia Federal faça análise de 

vínculos entre PAULO ROBERTO COSTA e DAVID FEFFER; excluir o pedido 

de indiciamento de DAVID FEFFER, este último trecho foi apresentado com 

destaques em negrito e sublinhado. 

Contudo, o Destaque Supressivo nº 2/2015, de autoria do Deputado 

Federal JOÃO BACELAR, foi rejeitado pelo Plenário.83 

Também neste momento, o Deputado Federal JOÃO BACELAR, 

valendo-se de sua função como membro titular da CPI da PETROBRAS, 

atuou como agente do grupo ODEBRECHT com o fim de buscar suprimir tre-

chos do relatório final da CPI que eram contrários aos interesses da ODEBRE-

CHT. 

3.1.7 Da propina e sua potencial influência no exercício da 

função pública: configuração dos crimes de corrupção passiva. 

Como se vê, confirma-se o caráter ilícito das tratativas entre pessoas 

do grupo ODEBRECHT e o Deputado Federal JOÃO BACELAR, evidenci-

ando que não se está diante de doações eleitorais de uma empresa empenhada 

em apoiar a plataforma política de um partido ou candidato, mas sim de van-

tagem indevida disfarçada, em razão de contrapartida pelo suporte do parla-

mentar aos interesses da ODEBRECHT. 

83 Conforme apontado na nota de rodapé "257" do Relatório Final daquela CPI. 
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Nos termos narrados nesta denúncia, houve sucessivas tratativas 

entre os denunciados, que mantiveram estável vínculo existente com JOÃO 

BACELAR ao longo de sua carreira pública e que renovaram a promessa de 

vantagem indevida do agente privado corruptor em troca da atuação funcio-

nal do agente público corrupto. As tratativas asseguraram a defesa e a manu-

tenção de beneficios indevidos. 

Nos termos já narrados, o Deputado Federal JOÃO BACELAR, re-

cebeu valores indevidos no total R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do 

grupo ODEBRECHI, nos anos de 2010 e 2014, para atuar em beneficio daque-

le grupo empresarial. 

o contexto probatório resultante da investigação criminal demons-

trou o vínculo estável e de confiança entre JOÃO BACELAR e os executivos 

JOSÉ CARVALHO e CLÁUDIO MELO, que atuaram como seus interlocuto-

res diretos nas tratativas envolvendo a prestação de favores políticos e parla-

mentares nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT. 

Foi nesse contexto que JOSÉ CARVALHO, dentre outros momen-

tos, procurou o Deputado Federal JOÃO BACELAR, membro titular da CPI 

da Petrobras na Câmara dos Deputados à época dos fatos, para atuar em be-

neficio do grupo ODEBRECHT, no contexto da CPI da Petrobras. 

Assim, embora o ajuste de vantagem indevida tenha ocorrido em 

período anterior à designação do Deputado Federal JOÃO BACELAR como 

membro titular da CPI da Petrobras, os elementos de provas arrecadados in-

dicam que o Deputado Federal JOÃO BACELAR e os executivos da ODE-
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BRECHf mantinham vínculo e adotaram sistemática específica para o recebi-

mento da quantia espúria devida e que tais pagamentos se dão em contexto 

de venda da função pública pelo referido parlamentar. 

Assim, os fatos imputados nesta denúncia caracterizam corrupção 

da função pública. De um lado, o Deputado Federal JOÃO BACELAR solici-

tou da empreiteira ODEBRECHT o pagamento de propina para beneficiar o 

mencionado grupo em razão do cargo que ocupava. 

Na sequência, na condição de membro titular da CPI da Petrobras, 

JOÃO BACELAR interferiu no depoimento de AURO GORENTZVAIG, no in-

tuito de enfraquecer acusações contra as empresas do grupo ODEBRECHT, 

entregou informações sigilosas referentes àquela comissão e apresentou desta-

ques supressivos para trechos de interesse da ODEBRECHT. 

As investigações revelaram que as tratativas entre JOÃO BACE-

LAR e os executivos do grupo ODEBRECHT não eram pontuais nem recen-

tes, de modo que havia uma relação de confiança, própria da prática 

sistêmica de esquemas sofisticados de corrupção, resultando daí que a função 

pública estava sempre à disposição dos interesses da ODEBRECHT. 

o propósito dos executivos da ODEBRECHT, ao interagirem com o 

Deputado Federal JOÃO BACELAR, era de indevida utilização da função 

pública do parlamentar, em uma clara manutenção ou renovação de um es-

quema de corrupção que se prolongava no tempo e funcionava como modo 

de perpetuação do poder (econômico/corruptores e político/corrompidos) e, 

no caso concreto, atender aos interesses do grupo ODEBRECHT. 
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A estabilidade do relacionamento existente entre JOÃO BACELAR 

e o grupo ODEBRECHT restou comprovada nas investigações e demonstra 

uma relação de confiança, alcançada ao longo do tempo e em razão da atua-

ção de JOÃO BACELAR em vários momentos de sua carreira política ou no 

exercício de cargos de gestão em benefício ou no interesse do grupo e, assim, 

a contraprestação pecuniária por atos por este praticado em benefício dos cor-

ruptores não depende da imediata retribuição da vantagem indevida, que 

pode ocorrer antes ou até mesmo tempos após sua atuação em prol dos inte-

resses do grupo econômico. 

o comércio da função pública está caracterizado ainda que os atos 

de ofício não estejam concretamente delimitados. Assim, a relação genérica 

entre a vantagem indevida e as atribuições do funcionário público não é óbice 

para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva. 

Enfim, as provas coligidas na investigação demonstraram a existên-

cia de um pernicioso e perene esquema de troca de favores, que contou com a 

imprescindível atuação do Deputado Federal JOÃO BACELAR neste sistema 

institucionalizado de corrupção, que beneficiou, dentre outros, o grupo ODE-

BRECHT. 

4 Adequação típica das condutas. 
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Ao agirem de modo livre e consciente no modo narrado, os acusa-

dos praticaram os seguintes crimes: 

4.1 JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO: 

a) Art. 317, § 1º, c/c art. 327 do Código Penal, por duas vezes; 

b) Art. 1º da Lei nº 9.613/1998, por cinco vezes; 

4.2 JOSÉ DE CARVALHO FILHO 

a) Art. 333, parágrafo único, c/c art. 327 do Código Penal, por 

duas vezes; 

b) Art. 1º da Lei nº 9.613/1998, por cinco vezes; 

4.3 CLÁUDIO DE MELO FILHO 

a) Art. 333, parágrafo único, c/c art. 327 do Código Penal, por 

duas vezes; 

b) Art. 1º da Lei nº 9.613/1998, por cinco vezes; 

4.4 HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 

a) Art. 1º da Lei nº 9.613/1998, por duas vezes; 
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4.5 MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES 

a) Art. 1º da Lei nº 9.613/1998, por duas vezes. 

5 Requerimentos finais. 

Assim, o Ministério Público Federal requer: 

a) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta escrita 

no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art 4° da Lei n. 8.038/1990, 

adotando-se a providência prevista no art 5°, se for o caso; 

b) o recebimento da denúncia; 

c) a citação dos acusados para responder à ação penal e 

acompanhar a instrução, nos termos dos artigos 1° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e 

do Código de Processo Penal; 

d) durante a instrução do feito, a oitiva das testemunhas abaixo 

arroladas; bem como outras medidas e diligências que venham a ser 

consideradas necessárias; 

e) a condenação dos denunciados pelos cnmes que lhes foram 

atribuídos nesta denúncia; a ressarcir os danos materiais causados; à 

indenização por danos morais coletivos, solidariamente, nos termos do art 

387-1V do Código de Processo Penal, no valor equivalente a R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) - uma vez que os prejuízos decorrentes da 

corrupção e da lavagem de dinheiro são difusos e pluriofensivos e impedem 
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o financiamento de serviços públicos essenciais; à perda, em favor da União, 

de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à 

prática dos crimes imputados, notadamente o valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), nos termos do art. 7° da Lei nO 9.613/98 e art. 91, lI, b 

do Código Penal. Em caso de condenação, requer a decretação da perda da 

função pública para os condenados que ocupem cargo ou emprego público 

ou mandato eletivo, nos termos do art. 92 do Código Penal. 

Brasília, data da assinatura digital. 

Lindôra Maria Araujo 

Vice-Procuradora-Geral da República 
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